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RESUMO EXECUTIVO 

 

O presente plano de marketing tem como objetivo principal elaborar um novo posicionamento 

para a Casa Memorial Governador Régis Pacheco. Devido à identidade confusa da instituição 

em relação as suas diretrizes organizacionais, torna-se necessário um estudo aprofundado para 

que se possa propor uma reestruturação a respeito da sua imagem organizacional diante da 

sociedade. Como metodologia, foi realizada uma pesquisa qualitativa descritiva, o qual foram 

analisados tanto o ambiente interno, quanto externo e operacional, através de visitas técnicas, 

entrevistas e aplicação de questionários, a fim de contextualizar a marca Memorial, formulando 

estratégias mais adequadas para seu desenvolvimento. Após esse levantamento, foi utilizada a 

Matriz SWOT como ferramenta de análise mercadológica, que viabilizou mapear todos os 

fatores que interferem na evolução do museu, reconhecendo os pontos fortes e oportunidades 

que cercam o acervo, bem como, as fraquezas e ameaças que afetam diretamente no seu 

crescimento. Por fim, foi elaborado um plano de ação para nortear o alcance dos objetivos da 

organização, seja de curto e/ou longo prazo, para que assim, consiga se consolidar no segmento 

de museus no cenário histórico político de Vitória da Conquista-Ba. 
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1 HISTÓRICO DE RÉGIS PACHECO E SUA CASA, O MEMORIAL 

Luís Régis Pacheco Pereira, filho de Luís Pacheco Pereira e de Cecília Régis Pacheco 

Pereira, nasceu em Salvador, no dia 25 de novembro de 1895. Na capital, ingressou na 

Faculdade de Medicina da Bahia e começou a trabalhar no Serviço de Profilaxia da Febre 

Amarela e Varíola, formando-se em 1919. (PMVC, 2016). 

Em 1920, o jovem e recém-formado médico, deixa Salvador com destino a Vitória da 

Conquista, aos 25 anos de idade, com a missão de debelar uma epidemia de varíola que já havia 

matado cerca de 200 pessoas. Instalou-se na cidade e logo constituiu família, com sua esposa 

Enerina Fernandes Pacheco Pereira. No fim dos anos 20 e início dos anos 80, foi responsável 

pela erradicação de um surto de peste bubônica que atacou a população do Município. 

De acordo com a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista-Ba (2016), há pouco 

mais de três anos residindo em Conquista, Régis Pacheco foi indicado para disputar a eleição 

contra Justino Gusmão, mas perdeu por uma diferença de apenas 27 votos. Alguns anos depois, 

de 1934 à 1937, foi vereador e presidente do Conselho Municipal de Conquista. Durante o 

Estado Novo, instaurado em novembro de 1937, foi convidado pelo Interventor Federal do 

Estado, Renato Onofre Pinto Aleixo (1942-1945), para ocupar a prefeitura da mesma cidade. 

Permaneceu no cargo até 1945, quando, com o início do processo de constitucionalização do 

país, participou da criação do Partido Social Democrático (PSD), junto a Waldir Pires e outros, 

na Bahia, sendo, por esta agremiação, Deputado Federal Constituinte, em 1946, elegendo-se 

com 8.121 votos. (FGV, 2009). 

Quinze dias antes das eleições de 3 de outubro de 1950, substituiu o candidato Lauro 

de Freiras, falecido em um desastre de avião, e foi eleito Governador da Bahia com 321.181 

mil votos, assumindo o cargo em 1951. Criou a Comissão de Planejamento Econômico (CPE), 

que elaborou um plano de diretrizes econômicas, norteando o desenvolvimento do estado nos 

anos seguintes. (FGV, 2009). 

Foi um Governador com muitas realizações, excepcionalmente no campo da 

infraestrutura.  Durante sua gestão foram construídos 82 açudes, 45 poços tubulares, 18 postos 

de saúde em vários municípios e a Escola de Medicina e Veterinária, no bairro de Ondina, na 

capital. Deixou o governo em 31 de janeiro de 1955, sendo substituído por Antônio Balbino de 

Carvalho Filho. (PMVC, 2016). 

Em 1977, quando cuidava de suas propriedades particulares no município goiano de 

Cristalina, defendeu a revogação do Ato Institucional nº 5 (AI-5), como uma necessidade 

imperiosa, para que prevalecesse o regime democrático no país. Faleceu em Salvador no dia 17 

de julho de 1987, deixando sua casa, um memorial. 
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O casarão, em estilo neoclássico, foi construído na segunda década do século XX, a 

mando do coronel João Fernandes de Oliveira Santos, que depois o deu de presente ao genro, 

Régis Pacheco, quando este se casou com sua filha, Enerina. 

Há dez anos – exatamente em 5 de abril de 2007 – o casarão foi aberto à visitação 

pública, após ter passado por um processo de restauração e, tornou-se a Casa Memorial 

Governador Régis Pacheco. Desde então, devidamente tombado, o local sedia eventos culturais, 

como lançamento de livros, exposições, oficinas, ensaios e atos oficiais da Prefeitura. Há ainda, 

obras de artistas como: J. Murilo, Orlando Celino, Adilson Santos, José Lima, Dão Barros. Uma 

sessão é dedicada aos quadros de Celino, que retratam todos os intendentes e prefeitos que já 

ocuparam o cargo chefe do executivo em Vitória da Conquista. (PMVC, 2016). 

O Memorial Régis Pacheco, também sedia o Conservatório Municipal de Música e, 

durante o Forró Pé de Serra do Piripiri e o Natal da Cidade, o espaço abriga os memoriais do 

Forró e do Reisado. 

 

Figura 1: Fachada da Casa Memorial Governador Régis Pacheco. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Blog do Marcelo, 2017. 
 

2 DIRETRIZES ORGANIZACIONAIS 

Tendo em vista a Missão como o propósito do Memorial, a Visão sendo onde pretende 

chegar e, os Valores, os princípios e crenças que guiam seus ideais, a seguir, são estabelecidas 

as diretrizes organizacionais que irão nortear um modelo adequado à realidade do museu, no 

sentido de promover as devidas melhorias, quanto as decisões de médio e longo prazo. 
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2.1 MISSÃO 

As organizações necessitam ter uma razão de como seus propósitos são atingidos e 

entendidos perante o ramo de atividade. Oliveira (2009), define a Missão de uma instituição 

como “uma forma de traduzir determinados sistema de valores e crenças em termos de negócios 

e áreas básicas de atuação, considerando as tradições e filosofias administrativas da 

organização”. Assim, procura-se determinar qual será o negócio e o por que ela existe. 

(CARVALHO e SANTOS, 2016).  

Para Kotler e Keller (2006), boas declarações de missão têm três características 

principais: número limitado de metas; enfatizam as principais políticas e valores que a 

organização pretende honrar; e definem as principais esferas competitivas dentro das quais ela 

operará. Segundo Blanchard e Waghorn (1997), para visualizar se a organização está fazendo 

a coisa certa, primeiro é necessário decidir o que deve ser feito. Uma organização que não só 

adota, mas realiza uma missão e um conjunto de valores, com base em condutas éticas, pode 

ser um lugar onde as pessoas sintam segurança e proteção (APPIO, et al., 2009).  

Partindo dessa premissa, como o Memorial Régis Pacheco não possui estabelecidas suas 

próprias diretrizes, foi estabelecida como sua missão: 

 

 

Diante dessa Missão, infere-se os questionamentos de Maximiano (2011): qual a 

utilidade do museu? Contar a história política de Vitória da Conquista-Ba. Qual benefício trará? 

A promoção de um diálogo com a cultura e a educação. Qual problema resolverá? O acesso às 

informações atualizadas e precisas acerca da história política da cidade. Quais suas 

responsabilidades? Disponibilizar informações úteis e acessíveis à comunidade. Verifica-se que 

é possível responder a todos os questionamentos. 

 

2.2 VISÃO 

De acordo com Oliveira (2007), a visão deve ser considerada como os limites que os 

responsáveis pela organização conseguem enxergar dentro de um período de tempo mais longo 

e uma abordagem mais ampla. Representa o que pretende ser em um futuro próximo ou distante. 

(CARVALHO e SANTOS, 2016).  

“CONTAR a história política de Vitória da Conquista-Ba, preservando a memória do Ex-

Governador Régis Pacheco, de modo a PROMOVER um diálogo com a cultura e a 

educação, e torná-las acessíveis e úteis à comunidade”. 
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Dessa forma, foi construída a seguinte visão: 

 

 

 

 

 

Com base nesta visão, seu alcance refere-se à ampliação da sua imagem perante a 

sociedade, para que possa se tornar referência histórica no cenário da política do município, 

incentivando assim, o desenvolvimento da cultura regional e social da comunidade. 

 

2.3 PRINCÍPIOS E VALORES 

Bethlem (2009), afirma que nos processos de formulação, planejamento e implantação 

de estratégias, é preciso considerar a influência dos valores dos indivíduos que compõem a 

organização e, da mesma sobre a escolha da estratégia a ser seguida. Ainda na concepção do 

autor, a cultura é como a totalidade complexa que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, 

lei, costumes e qualquer outra capacidade ou hábito adquirido pelo homem, como membro de 

uma sociedade. (CARVALHO e SANTOS, 2016).  

Nessa perspectiva, sugere-se os seguintes valores para o Memorial Régis Pacheco: 

 

 

 

 

 

 

Para inferir sobre os valores mencionados acima, é válido lembrar do pensamento de 

Oliveira (2009), quando diz que é respaldado nos valores que as organizações devem tomar 

suas devidas decisões. 

Para Tavares (2005), o processo administrativo proporciona sustentação metodológica 

para que se possa estabelecer a melhor direção a ser seguida pela organização, atuando de forma 

inovadora e diferenciada, que se inicia diante das diretrizes organizacionais. Partindo desse 

pressuposto, as diretrizes do Memorial Régis Pacheco tem como finalidade, tornar claro e nítido 

seu planejamento estratégico, no qual a missão, visão e valores destacados, servirão de base 

para orientar gerencialmente seu espaço. 

 

“SER reconhecido como um museu político municipal, a fim de INCENTIVAR o 

desenvolvimento cultural, social e humano, no sentido de se TORNAR referência turística 

e histórica nos próximos três anos. 

”. 

 

“Responsabilidade e integridade das informações expostas sobre a história política do 

município; Preservação da memória de Régis Pacheco; Respeito e valorização da 

identidade e diversidade cultural da comunidade; Parcerias educacionais e com artistas da 

região; Gestão transparente”. 
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3 ANÁLISE DO AMBIENTE MERCADOLÓGICO 

O processo de adoção da metodologia de planejamento estratégico nas organizações 

brasileiras, têm-se mostrado gradativo, porém, contínuo. Executivos e empresários, têm 

reconhecido que esta parece ser, a melhor alternativa para uma organização que procura garantir 

sua sobrevivência e desenvolvimento, através de maior interação com o ambiente no qual opera. 

(FILHO, 1979). 

Dessa forma, a abordagem reconhece ser de grande importância, no que tange o 

conhecimento da realidade ambiental, para a formulação de um plano estratégico eficaz. 

Como métodos de construção dessa análise, sugere-se um processo sistemático que 

procura mapear, classificar e examinar as variáveis ambientais que povoam o ambiente total da 

organização que, por sua vez, é composto de três segmentos ambientais: macroambiente, 

ambiente operacional e ambiente interno. 

 

3.1 MACROAMBIENTE 

O macroambiente engloba todas as variáveis externas que afetam determinada 

atividade e o conjunto da população. Assim, Kotler e Armstrong (2004), divide esse termo nas 

seguintes dimensões: ambiente demográfico, ambiente econômico, ambiente natural, ambiente 

tecnológico, ambiente político legal e ambiente cultural. 

Dessa maneira, o macroambiente do Memorial Régis Pacheco se transforma 

continuamente, fazendo necessário definir um público cada vez mais específico, direcionando 

melhor seus esforços, com o intuito de atender suas expectativas, necessidades e desejos, 

defendendo o uso de políticas de gestão bem elaboradas. Nesse sentido, será relatado, de forma 

detalhada, a análise sobre cada ambiente proposto. 

 

3.1.1 Ambiente Demográfico 

Fundada em 9 de novembro de 1840, pelo bandeirante João Gonçalves da Costa, 

Vitória da Conquista está situada no Sudoeste da Bahia, possui atualmente, 348.718 mil 

habitantes, a sexta maior economia e é considerada a terceira maior cidade do estado, atrás de 

Salvador e Feira de Santana (IBGE, 2017).   
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Gráfico 1: Censo Demográfico de Vitória da Conquista, Bahia, 2010. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fonte: IBGE, 2010. 

 

De acordo com os dados obtidos pelo IBGE (2010) acima, pode-se observar que a 

população de Vitória da Conquista cresce sucessivamente, e tende a crescer cada vez mais, pois, 

de 2016, que teve 346.069 mil habitantes, para 2017, houve um aumento significativo em cerca 

de 2.649 mil habitantes. Isso se deve à migração de pessoas de cidades circunvizinhas que vêm 

para a cidade cursar o ensino superior, ou até mesmo, buscar crescimento profissional.  

É válido ressaltar a faixa etária da população do município, no gráfico 2: 

     
Gráfico 2: Distribuição da população conquistense por sexo. 

Fonte: IBGE, 2010. 
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O corpo da pirâmide em 2010, é a área mais larga, representando a população adulta e 

economicamente ativa e, no seu topo, é representado a população dita “idosa”. Observa-se que 

há tendência de aumento da expectativa de vida e, com isso, o envelhecimento populacional, 

característico da transição demográfica vivida nas últimas décadas. Nota-se também, que há 

uma concentração de pessoas entre 15 e 35 anos, sendo em sua maioria, do sexo feminino. 

Nesse sentido, no qual os dados demográficos apontam para números crescentes de 

sua população, o Memorial Régis Pacheco pode se tornar, de forma mais efetiva, um real ponto 

turístico histórico e político da cidade. 

Durante a entrevista com a Secretária de Cultura, graduada em Secretariado Executivo 

Trilíngue (FJT), foram discutidas questões acerca da população de Vitória da Conquista, as 

quais revelam maior necessidade de atividade cultural nos bairros periféricos e com maior 

densidade populacional, a exemplo dos bairros Patagônia, Brasil e adjacências. Portanto, os 

fatores que contribuem para o maior número de parcerias nestes bairros, é de suma importância 

para inibir atividades ociosas praticadas, em sua maioria, por jovens menores de 18 anos. 

O município de Vitória da Conquista é um grande polo industrial, de saúde e educação, 

no qual há uma grande concentração de pessoas que residem no município. Por assim ser, atrai 

investidores e empresários, que geram empregos e movimentam a economia local. Dessa forma, 

encontra-se um ponto positivo: a oportunidade de atrair mais visitantes ao Memorial, 

fomentando a cultura da região. 

 

3.1.2 Ambiente Econômico 

O ambiente econômico vai se referir, aos fatores que afetam o poder de visitação da 

população Conquistense e de cidades circunvizinhas ao Memorial Régis Pacheco. Vitória da 

conquista é uma cidade que carece de pontos turísticos mais atrativos, entretanto, tratando-se 

de cultura e sua diversidade, o município valoriza bastante, em principal, as suas raízes.  

A existência de pontos turísticos atrai turistas de diversas cidades, com a 

curiosidade de conhecer a cultura daquela região, desfrutar da arte, da música, da memória 

que ali se instala, além de contribuir para a movimentação da economia local, instigando à 

direção pública, a investir ainda mais no patrimônio, garantindo seu desenvolvimento e 

valorização enquanto instrumento histórico, educacional, social e cultural da comunidade.  

O Memorial é o único museu de responsabilidade da Prefeitura da cidade e é uma 

organização sem fins lucrativos, que tem como objetivo promover e disseminar a cultura da 

região. Para alcançar seus objetivos, ou pouco deles, o repasse de verba é 100% da Prefeitura 

Municipal, via Secretaria Municipal de Cultura. 
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De acordo com o IBGE (2010), Vitória da Conquista possui a 6ª maior economia da 

Bahia, com participação de 2,29% no Produto Interno Bruto (PIB) estadual. O PIB é a soma de 

valores de todos os serviços e bens produzidos em determinado local e período, além de ser o 

principal indicador do crescimento econômico de uma região. 

 

Gráfico 3: PIB de Vitória da Conquista, Ba 

Fonte: IBGE, 2013. 
 

No ano de 2009, as riquezas produzidas em solo conquistense geraram R$ 3,142 

bilhões, um aumento de 18,5% em relação ao ano de 2008. Em dez anos, de 1999 a 2009, o PIB 

municipal apresentou um crescimento superior a 340%. Esse crescimento se baseia na expansão 

de um grande conjunto de atividades. (IBGE, 2010). 

O destaque está no setor de serviços, responsável por mais de 70% do PIB do 

município, com R$2,224 bilhões acumulados em 2009. O comércio forte e dinâmico e os 

serviços educacionais e os de saúde, contribuem de maneira fundamental para o 

desenvolvimento desse setor. (PMVC, 2016). 

A construção civil é outro vetor de crescimento, principalmente nos últimos cinco anos 

e, em especial, após a implementação, por parte do Governo Federal, do programa Minha Casa 

Minha Vida. O setor tem grande participação na geração de empregos, com fortalecimento do 

mercado local. 
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Diante desse cenário, de acordo com a Superintendência de Estudos Econômicos e 

Sociais da Bahia (SEI), a expectativa é de que, nos próximos anos, o município se torne a 5ª 

maior economia estadual. Ainda, segundo a SEI, o crescimento diversificado possibilita a 

chegada de novos empreendimentos, seja no segmento industrial – indústria de transformação 

e extração mineral – seja no setor de serviços – escolas, universidades, hospitais. (PMVC, 

2016). 

 

3.1.3 Ambiente Natural 

O ambiente natural abrange os recursos naturais utilizados para a consecução de novos 

serviços. Kotler (2000), aponta a escassez de matérias-primas, o custo mais elevado de energia, 

os níveis mais altos de poluição e a mudança no papel dos governos em promover um ambiente 

limpo, como tendências do ambiente global que afetam as organizações. 

Vitória da Conquista dispõe de uma vegetação heterogênea, variando entre Caatinga, 

Carrasco, Mata de Cipó, Mata de Larga, Mata Fria e Mata Fluvial Úmida. Seu relevo é 

geralmente pouco acidentado na parte mais elevada, suavemente ondulado, com pequenas 

elevações de topos arredondados.1 

Segundo o site da Prefeitura Municipal, possui um clima tropical, amenizado pela 

relativa altitude do lugar e, é uma das cidades que registram as temperaturas mais amenas no 

estado da Bahia. Perde em temperatura média apenas para as cidades mais altas da Chapada 

Diamantina, como Piatã. As “chuvas de neblina”, como são chamadas, se concentram no 

período de abril à agosto. Já as “chuvas das águas” (mais intensas e fortes), ficam concentradas 

de outubro à março. 

O município possui pouca presença de vegetação nativa, devido aos desmatamentos, 

e pouca arborização da cidade. Contudo, as políticas públicas ambientais passaram a ter 

notoriedade na cidade, com a aprovação da Lei nº 1.410, de 05 de junho de 2007, que institui o 

Código Municipal do Meio Ambiente. Esse Código prevê a integração de espaços protegidos 

e, entre eles, estão as unidades de conservação. Conforme o artigo 23 dessa lei, estão 

classificados como unidades de conservação no município:  

 

 

“I - o Parque Municipal da Serra do Periperi, criado pelo Decreto n° 9.480 de 
1999, com seus espaços especialmente protegidos: a Reserva do Poço Escuro, 
criada pelo Decreto n° 8.696 de 1996; a área com 115.644 m², declarada de 
preservação de espécie endêmica dedicada à Melocactus conoideus, pelo 

                                                           
1 Wikipédia, 2017. 
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Decreto 10.999/2002; o Parque Municipal Urbano da Lagoa das Bateias; III. 
O Parque Municipal Urbano da Lagoa do Jurema” (SANTOS e 
BENEDICTIS, 2010 apud VITÓRIA DA CONQUISTA, 2007). 
 

 

Além desses espaços protegidos, encontram-se no município, as praças de 

significância estética, histórica e paisagística, como a Praça Mármore Neto, Nossa Senhora dos 

Verdes, Cajá, Orlando Leite, Guadalajara, Hercílio Lima, Gerson Sales, Sá Barreto, Estevão 

Santos e a Praça Tancredo Neves. Essa última, localizada no centro da cidade, onde está situada 

a Casa Memorial Régis Pacheco, antiga praça da República, é composta por inúmeras árvores, 

dentre elas estão as Palmeiras Imperiais, trazidas de Salvador pelo próprio Régis Pacheco e, 

que embeleza o local há mais de 70 anos. 

 

Figura 2: Palmeiras Imperiais da Praça Tancredo Neves 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Blog do Marcelo, 2010. 

 

Quem vai ao museu, certamente, nem que seja por um momento, senta no banco da 

praça para apreciar a paisagem, deliciar-se de uma pipoca ou conversar com os amigos. Há 

cerca de quatro funcionários da Prefeitura que trabalham diariamente no local para preservar 

seu estado de limpeza e ordem. O Memorial pertence, portanto, a uma localização favorável, 

no qual a Prefeitura da cidade, garante a preservação ambiental, contribuinte para a melhor 

visibilidade do local.  
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3.1.4 Ambiente Tecnológico 

Esta é uma das forças que causa maior impacto social e gerencial. As novas tecnologias 

podem “destruir” as anteriores, sendo necessário se atualizar e acompanhar os avanços 

tecnológicos. 

O uso da internet tem sido uma das principais ferramentas utilizadas para que a gestão 

da Casa Memorial Régis Pacheco satisfaça as necessidades de visualização do espaço, suas 

atividades culturais e possibilite um reposicionamento da imagem capaz de romper barreiras 

municipais e conquistar novos visitantes. O museu utiliza este instrumento como meio de 

comunicação com a população, no sentido de promover e divulgar os eventos realizados no 

espaço de forma direta e rápida. Entretanto, precisa haver inovação, aderir a novos modelos 

tecnológicos – como o QR Code2, por exemplo, que, segundo Rocha, formada em Secretariado 

Executivo Trilíngue (FJT) e secretária da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, já 

vem sendo estudado pela própria Secretaria junto aos estudantes de Arquitetura da cidade –, 

possibilitando alcançar uma diversidade maior de pessoas, de modo a enriquecer a transmissão 

de informação do Memorial e melhorar sua visibilidade.  

 

Figura 3: QR Code 

 

 

 

 

 

 

                                        
Fonte: Portal Information Management, 2017. 

 

De acordo a Revista Wide (2015), existe na cidade de Chicago, nos Estados Unidos 

(EUA), um museu chamado Illionoif Holocaust Museun E-educadion Center, que utiliza vídeos 

interativos para apresentar o conteúdo do holocausto de 1945, onde os EUA lançou duas 

bombas atômicas no Japão, nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, fazendo com que o país se 

rendesse, acabando assim, com a Segunda Guerra Mundial. O museu pretende, daqui poucos 

anos, fazer hologramas (imagens em 3D) dos sobreviventes, tornando seu acervo mais atrativo. 

                                                           
2É um código de barras em 2D que pode ser escaneado pela maioria dos aparelhos celulares que têm câmera fotográfica. 
Esse código, após a decodificação, passa a ser um trecho de texto, um link que irá redirecionar o acesso ao conteúdo. 
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Outro site, chamado Jogando às Cegas (2015), destaca informações a respeito do 

Museu do Prado, situado em Madri, na Espanha. Esse museu recriou as obras de alguns artistas 

famosos através de uma tecnologia chamada DIDÚ, que consiste em capturar imagens de alta 

definição, que passarão por uma seleção de texturas e volumes mais adequados para serem 

reproduzidos, permitindo que os deficientes visuais sintam a obra, tendo uma noção de como e 

o que ela é.  

 
Figura 4: Didú  

Fonte: 3DPrint, 2017. 
 

Os museus de Portugal, por exemplo, já estão aderindo a App Educativa. De acordo com 

a reportagem de SILVA (2013), grande parte da história e do poder de um País e de um povo, 

está localizado nos seus museus e monumentos. A divulgação desses mesmos eventos e agendas 

é um dos pontos mais fracos de todo o nosso sistema cultural e é precisamente nesse sentido 

que foi lançado recentemente uma App que visa colmatar essa lacuna, Serviço Educativo. 

 

Lançado pela IT People Consulting a App Serviço Educativo tenta assim 
trazer aos Museus e, em particular, aos seus apreciadores, a possibilidade de 
terem a informação mais atualizada sobre os seus principais eventos 
educativos. (SILVA, 2013). 
 
 

O site ainda informa que, esta aplicação, é gratuita e permite a consulta de informação 

e a reserva de diferentes tipos de serviços educativos e atividades em museus, teatros, centros 

culturais, centros artísticos ou jardins, a partir de um tablet ou smartphone.  
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Figura 5: Museu de Coches, Portugal. 

Fonte: Pplware, 2013. 

 

O ambiente tecnológico do Memorial Régis Pacheco precisa ser revisto, no sentido de 

utilizar ferramentas úteis, como o aprimoramento do banco de dados, bem como a elaboração 

de planilhas que sejam capazes de mensurar as informações estatísticas de forma mais segura e 

eficaz. Dessa forma, deve-se alavancar melhores resultados com o uso e benefícios da 

tecnologia, tanto para a comunicação interna entre os colaboradores, quanto para elencar 

melhores condições de visibilidade e expansão do museu junto à comunidade.  

 

3.1.5 Ambiente Político Legal 

O ambiente político legal trata-se de um ambiente constituído, conforme aponta Kotler 

(2000), pelos regulamentos, legislações dos governos em todas as esferas, pelos grupos e 

indivíduos de pressão que exercem influência sobre as organizações e indivíduos e que, de certa 

forma, limitam a sua atuação. 

Para o site TecnicoAdmin (2012), as decisões de marketing são seriamente afetadas 

pelo desenvolvimento do ambiente político. A submissão ao sistema legal pode representar 

limites, como também oportunidades, na medida em que estar dentro da lei agrega valor de 

confiabilidade no serviço. Ainda há regras estabelecidas pelos órgãos públicos que, apesar de 
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não serem leis, tem força legal, como por exemplo, a vigilância sanitária, utilização de espaço 

público e urbanização. 

O único fornecedor direto do Memorial é a Prefeitura Municipal de Vitória da 

Conquista, no qual repassa a verba para a Secretaria Municipal de Cultura, responsável pelo 

patrimônio, que dispõe para a realização das atividades e manutenção do espaço Régis Pacheco. 

Porém, com a atual crise econômica em que o país se encontra, torna-se cada vez mais difícil 

planejar e realizar eventos culturais próprios, devido à limitação de verba destinada ao museu. 

Nesse caso, encontra-se uma dificuldade em propagar e dar segmento ao seu desenvolvimento. 

Como já foi dito, o Memorial cede sua área externa para a realização de eventos, de 

forma gratuita. Porém, antes de utilizar-se do espaço, é necessário que o responsável por tal 

evento peça permissão à Secretaria Municipal de Cultura, mediante ofício, solicitando o apoio 

para a liberação do lugar. Dessa forma, não acontece nada sem permissão prévia e que esteja 

de acordo com as questões éticas do Memorial. 

Em relação as leis de incentivo à cultura, elas são a principal alternativa para o 

financiamento de projetos culturais no atual contexto político, econômico e social do país. No 

Brasil, a área cultural representa 20% dos investimentos, cerca de R$600 milhões ao ano. Por 

trás de grande parte dessas iniciativas, está a Lei Federal nº 8.313/91, conhecida como Lei 

Rouanet, que institui o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), que tem o objetivo 

de apoiar e direcionar recursos para investimentos em projetos culturais, sendo os produtos 

e serviços que resultarem desse benefício, destinados para exibição, utilização e circulação 

públicas (LEI FEDERAL nº 8.313,91). 

A Lei Federal nº 8.685/93, ou Lei do Audiovisual, é uma alternativa de financiamento 

voltada para a produção cinematográfica, permitindo ao contribuinte obter desconto fiscal por 

meio da aquisição de cotas de filmes em produção. As "cotas de investimento", como são 

chamadas, dão direito à participação nos lucros e comercialização da obra. O limite do desconto 

sobre o IR é de 3% para pessoas jurídicas e de 5% para pessoas físicas, o investimento máximo 

por projeto é de R$3 milhões e a avaliação é feita pela comissão da Secretaria para o 

Desenvolvimento do Audiovisual (LEI FEDERAL nº 8.685/93). 

Ainda, existe a Lei Estadual de Incentivo à Cultura nº 8.819, de 1996, que financia a 

cultura por meio do Conselho de Desenvolvimento Cultural, responsável pela análise dos 

projetos em âmbito estadual. Desde então, a Secretaria do Estado da Cultura, recebe inscrições 

com valor máximo de R$200 mil para cada projeto, podendo cobrir até 80% do seu custo total 

(LEI ESTADUAL DE INCENTIVO À CULTURA nº 8.819/96).  
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Essa estratégia, portanto, vem ganhando espaço no meio empresarial porque apresenta 

soluções relativamente baratas a três novas exigências do mercado: a necessidade de 

diferenciação das marcas; a diversificação do mix de comunicação das empresas para melhor 

atingir o seu público; e a necessidade do posicionamento socialmente responsável. Ao 

patrocinar um projeto cultural, a empresa se diferencia das demais a partir do momento em que 

toma para si, determinados valores relativos ao projeto, como tradição, modernidade, 

organização, criatividade, etc. Também amplia a forma como se comunica com o seu público 

alvo e mostra para a sociedade, que não está preocupada apenas com a lucratividade de seus 

negócios. (SILVA, 2004). 

O Governo Municipal de Vitória da Conquista criou o Projeto de Lei Complementar 

nº 06, de 15 de Março de 2016, para a criação do Sistema Municipal de Cultura. A mesma foi 

aprovada, se tornando a Lei nº 2.106, de 11 de outubro de 2016, que tem por finalidade 

promover o desenvolvimento humano, social e econômico, com pleno exercício dos direitos 

culturais. Esta Lei dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura - SMC de Vitória da Conquista, 

seus princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, dentre outras questões relevantes à 

garantia de acesso à cultura e sua proteção em âmbito municipal, bem como à harmonização 

das ações desenvolvidas por todas as esferas de governo tendentes a alcançar esse fim. O órgão 

de gestão cultural e de coordenação do SMC é a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, 

Esporte e Lazer - SECTEL, órgão superior, subordinado diretamente ao Prefeito. (BRASIL. Lei 

nº 2.106, de 11 de outubro de 2016). 

Algumas das atribuições da SECTEL são: implementar o Sistema Municipal de 

Cultura – SMC; formular e implementar, com a participação da sociedade civil, o Plano 

Nacional de Cultura - PNC; operacionalizar as atividades do Conselho Municipal de Cultura – 

CMC e dos Fóruns de Cultura do Município; e realizar a Conferência Municipal de Cultura - 

ConfeMC, colaborar na realização e participar das Conferências Estadual e Nacional de 

Cultura. O Conselho Municipal de Cultura – CMC é parte integrante da SECTEL, com 

composição entre Poder Público e Sociedade Civil, se constitui no principal espaço de 

participação social institucionalizada, de caráter permanente, na estrutura do Sistema Municipal 

de Cultura - SMC. O CMC tem como principal atribuição atuar, com base nas diretrizes 

propostas pela Conferência Municipal de Cultura - ConfeMC, na elaboração, acompanhamento 

da execução, fiscalização e avaliação das políticas públicas de cultura, consolidadas no Plano 

Municipal de Cultura – PMC. Os integrantes do CMC, que representam a sociedade civil, são 

eleitos democraticamente, conforme regulamento, pelos respectivos segmentos e têm mandato 
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de dois anos, renovável, uma vez, por igual período. (BRASIL. Lei nº 2.106, de 11 de outubro 

de 2016).  

No dia 28 de dezembro de 2016, novos membros do Conselho Municipal de Cultura 

tomaram posse, em cerimônia realizada na Casa Memorial Régis Pacheco. Os 10 integrantes 

titulares e seus suplentes são as responsáveis pela atuação do órgão na gestão 2016-2018. “Estes 

representantes vão ter a missão muito importante que é a aprovação do Plano Municipal de 

Cultura, que já está sendo construído com base nas conferências municipais”, palavras do 

representante do Poder Executivo Municipal, Gilmar Dantas Silva, em entrevista disponível no 

site da Prefeitura de Vitória da Conquista. 

A Conferência Municipal de Cultura – ConfeMC, constitui-se em uma instância de 

participação social, em que ocorre articulação entre o Governo Municipal e a sociedade civil, 

por meio de organizações culturais e segmentos sociais, para analisar a conjuntura da área 

cultural no Município e propor diretrizes para a formulação de políticas públicas de Cultura, 

que irão compor o Plano Municipal de Cultura - PMC. É de responsabilidade da Conferência 

Municipal de Cultura – ConfeMC, analisar, aprovar moções, proposições e avaliar a execução 

das metas concernentes ao Plano Municipal de Cultura - PMC e às respectivas revisões ou 

adequações. (BRASIL. Lei nº 2.106, de 11 de outubro de 2016). 

O Plano Municipal de Cultura - PMC tem duração decenal e é um instrumento de 

planejamento estratégico que organiza, regula e norteia a execução da Política Municipal de 

Cultura na perspectiva do SMC. Sua elaboração, bem a dos Planos Setoriais de âmbito 

municipal é de responsabilidade do Prefeito Municipal, assessorado pela SECTEL e demais 

instituições a ela vinculadas, que, a partir das diretrizes propostas pela ConfeMC, elaborará 

Projeto de Lei a ser encaminhado à Câmara de Vereadores. Os Planos devem conter, segundo 

a Lei nº 2.106:  

 

I. Diagnóstico do desenvolvimento da cultura; II. Diretrizes e prioridades; III. 
Objetivos gerais e específicos; IV. Estratégias, metas e ações; V. Prazos de 
execução; VI. Resultados e impactos esperados; VII. Recursos materiais, 
humanos e financeiros disponíveis e necessários; VIII. Mecanismos e fontes 
de financiamento; e IX. Indicadores de monitoramento e avaliação (Art. 48, 
§2º, p. 294). 

 

3.1.6 Ambiente Cultural 

Vitória da Conquista é um município que possui poucos pontos turísticos e que, por 

assim ser, carece de valorização. Há diversas praças para momentos de lazer, como a Praça da 

Juventude, Praça Tancredo Neves, Praça Guadalajara, Praça Vitor Brito, entre outras.  
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Os outros museus da cidade, também compõem seu ambiente cultural, tais como o 

Museu Henriqueta Prates, Museu Padre Palmeira, Museu Cajaíba, Casa Memorial Governador 

Régis Pacheco, bem como espaços públicos destinados, exclusivamente, para eventos culturais 

de artistas e da Prefeitura, como o Centro Cultural Glauber Rocha. 

Contudo, esses ambientes não recebem muita atenção como mereciam, tanto por parte 

da comunidade, quanto dos órgãos públicos responsáveis. Muitas das praças não possuem sua 

estruturada planejada inicialmente, vigias e nem tão pouco, realizações de projetos que 

promovam o desenvolvimento cultural da sociedade junto ao ambiente. Os museus são 

restaurados e cuidados, entretanto, não são conhecidos pela grande maioria, precisando de mais 

incentivo e promoção, dentre eles, o Memorial Régis Pacheco. 

Além disso, a cidade, como toda região nordestina, tem a figura do sertanejo marcante, 

como símbolo dessa cultura e, tratando-se especificamente da cultura de Conquista, expressa-

se fortemente o Glauber Rocha e as obras de Elomar Figueira. 

De acordo com o site da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, o Centro 

Glauber Rocha – Educação e Cultura, é formado pelo Centro Educacional Audiovisual e pelo 

novo Mercado de Artesanato. O espaço conta com uma área total de 24.771,56 m², sendo 

4.376,58 m² de área construída, localizado na Avenida Brumado, s/n, bairro Brasil (próximo da 

BR-116). 

É composto de salas de exposição e cinema, com planetário, área administrativa, 240 

boxes, sanitários de apoio e para o público, duas praças culturais com cantinas, camarins, área 

para montagem de palco/eventos, quiosques, guarita de controle, posto policial e área 

pavimentada para público, estacionamento amplo, além de áreas ajardinadas. (PMVC, 2016). 

 
Figura 6: Centro Glauber Roha.                                                                            

Fonte: Revista Gambiarra, 2017. 
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Elomar Figueira de Melo, uma figura marcante do município, nasceu em 21 de 

dezembro de 1937, em Vitória da Conquista, de família de fazendeiros da Zona do Mato Cipó. 

Passou a infância na fazenda no São Joaquim e, após muitas dificuldades, tornou-se um artista 

nacional: músico, historiador e compositor.  

 

Figura 7: Elomar Figueira  

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                  
Fonte: Site Hilton Franco, 2014. 
 

Vitória da Conquista também está munida de outros artistas renomados na cidade, 

como Rege de Anagé e Onildo Barbosa. Dessa maneira, pode-se notar que o Memorial Régis 

Pacheco, está situado em um ambiente o qual se permite crescer culturalmente. 

  

3.2 AMBIENTE OPERACIONAL 

Dill (1958), foi o primeiro a definir o construto ambiente operacional como o conjunto 

dos componentes externos objetivos (de natureza concreta), com os quais a organização 

interage diretamente a partir de transações de entrada e saída: clientes (distribuidores e 

consumidores), fornecedores (materiais, mão de obra, equipamentos, capital, etc.), 

competidores (por recursos e mercados) e grupos reguladores (governo, sindicatos, associações 

setoriais). (PORTO, SILVA e BATAGLIA, 2009).  

Para Bourgeois (1980), o ambiente operacional aproxima-se da noção de setor da 

economia sendo definido pelo estabelecimento do domínio de cada organização, ou seja, do 

conjunto de produtos, serviços, mercados e territórios escolhidos pela organização para atuar. 
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Similarmente a Thompson (1967) e Emery e Trist (1965), Bourgeois (1980), diferencia 

as variáveis externas que afetam a organização indiretamente, a partir de sua influência nos 

componentes do ambiente operacional, como tecnologia, câmbio e variáveis demográficas, 

considerando-as pertencentes ao ambiente geral. Esse autor desenvolve um esforço de 

integração entre os construtos estratégia e ambiente externo, propondo a ligação da estratégia 

da unidade de negócios com o ambiente operacional e da estratégia corporativa com o ambiente 

geral. (PORTO, SILVA e BATAGLIA, 2009).  

 

3.2.1 Público 

O público que visita o memorial é de diferentes faixas etárias, escolaridades e rendas, 

isso, de acordo com os questionários que foram aplicados à comunidade na Praça Tancredo 

Neves. Dessa forma, de acordo com a tabulação do dados, pode-se perceber que a maioria das 

pessoas que visitam o museu, são pessoas acima de 46 anos, que preservam e valorizam a 

tradição e a cultura da sua região.  

Entretanto, como a Casa Régis Pacheco é aberta para o público como um todo, recebe 

pessoas de outras cidades, que passam por lá para conhecer o local; jovens acadêmicos, que 

utilizam do Memorial para pesquisas no geral; professores e alunos das escolas da cidade, que 

visitam o acervo como atividade pedagógica; além de outros profissionais (historiadores, 

jornalistas) e artistas da região, que utilizam o ambiente para expor suas obras. 

 

3.2.2 Os Concorrentes  

Em relação aos concorrentes, o Memorial Régis Pacheco é o único museu de 

responsabilidade da Prefeitura Municipal da cidade, e assim, não se localiza concorrentes que 

possam ameaçar a desenvoltura e sobrevivência da Casa. 

Pode-se destacar como ambientes do ramo museológico, o Museu Henriqueta Prates, 

Museu Padre Palmeira, Museu Cajaíba, Museu Pedagógico, bem como espaços públicos 

destinados, exclusivamente, para eventos culturais de artistas e da Prefeitura, como o Centro 

Cultural Glauber Rocha. 

O Museu Regional Henriqueta Prates de Vitória da Conquista, constitui-se em um 

espaço de extensão, ligado à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Estadual do Sudoeste 

da Bahia (UESB). Foi criado em 1991 para ser um instrumento de estudo, preservação e 

divulgação da cultura, da arte e da memória histórica do Planalto da Conquista. O Museu 

funciona no casarão centenário, onde Dona Henriqueta Prates morou por décadas, construído 
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no final do século XIX, localizando-se na Praça Tancredo Neves, Nº 114, antiga Rua Grande, 

primeiro núcleo urbano da cidade, com suas características arquitetônicas preservadas. 

O Museu Regional desenvolve atividades pedagógicas com escolas das redes pública 

e privada, além de realizar exposições, lançamentos de livros, palestras e exibições de vídeos. 

Atualmente, o Museu é coordenado pela servidora Valquíria Fernandes e possui um índice de 

visitação anual média de 3.408 mil pessoas, geralmente de estudantes e coletivos da cidade. Em 

datas comemorativas e período de férias, tem-se um fluxo maior de turistas. 

No presente ano, conta com 10 colaboradores, sendo que as ações de divulgação do 

museu são feitas por e-mails, no site da UESB, na página do Museu no Facebook e nas mídias 

locais (rádios, TVs). Vale ressaltar que não possui vínculo com a Prefeitura, há somente 

algumas ações em parcerias. 

 

Figura 8: Museu Regional Henriqueta Prates 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
Fonte: Site TripAdvisor, 2017. 
 
 

O projeto interdepartamental e interinstitucional do Museu Pedagógico (doravante 

MP), foi implantado em 1999, vindo, cada vez mais, se consolidando enquanto espaço 

destinado não somente à pesquisa, mas também à extensão, por meio de ações desenvolvidas 

por seus multidisciplinares grupos de estudos e de pesquisas. Esses grupos, correlacionam 

temas como Memória e História da Educação a partir de enfoques interdisciplinares, e têm 

proporcionado a investigação e a sistematização do conhecimento produzido. 

O Museu Pedagógico tem fortalecido seus grupos de estudos por meio de grupos 

associados e parcerias diversificadas, tais como: Arquivo Público da Bahia (HISTEDBR – 

UNICAMP); Instituto Federal da Bahia (IFET); Grupo de Estudos Memória, Cultura e 

Desenvolvimento – Janela Indiscreta (UESB/UFBA); convênios nacionais (PQI-CAPES, 

PROCAD-CAPES, UNICAMP/UESB/UNEB/UFSCAR/PUC-SP) e internacionais (CAFP-

BA/CAPES, envolvendo o Brasil e a Argentina; CIFEX/USC-ESPANHA, UCM-ESPANHA); 
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e também por meio de projetos de pesquisa aprovados: O Museu Pedagógico na Escola 

(FAPESB, UESB), Revisitando o Projeto Columbia University (FAPESB, UESB); e extensão: 

“Preservando o patrimônio cultural e educacional da região do Centro Sul da Bahia: O Centro 

de Documentação do Museu Pedagógico (PROEXT 2010 – MEC)”. 

O MP também organiza seu “Centro de Documentação Albertina de Lima 

Vasconcelos”, composto de uma biblioteca, uma sala que abriga um acervo de escolas extintas 

(Convênio com a SEC-BA/DIREC-20), uma sala de catalogação e organização das fontes, 

priorizando, dessa forma, a organização de fontes documentais primárias, cartográficas, 

iconográficas, fílmicas, sonoras, literárias, estatísticas, bibliográficas, sejam elas oram, escritas 

ou imagéticas. 

O intuito dessa perspectiva é possibilitar diferentes olhares e leituras interdisciplinares 

sobre a Educação, encarando a concepção de Museu enquanto lugar vivo e dinâmico, mantido, 

sobretudo, pelo princípio multidisciplinar/interdisciplinar cada vez mais consolidado enquanto 

espaço de socialização com o público acadêmico e à comunidade geral. 

Os objetivos do MP são: preservar e divulgar fontes documentais que testemunhem a 

história da educação e das ciências na região Centro-Sul da Bahia; Propiciar à comunidade 

acadêmica o acesso a fontes historiográficas, seu manuseio, catalogação, visualização do acervo 

bibliográfico correspondente aos diversos saberes que dão sustentação e sentido à educação, 

nas várias áreas do conhecimento em seu processo Inter/transdisciplinar; Identificar espaços de 

guarda de documentos que retratem a educação no Centro-sul da Bahia nos seus diversos 

aspectos, de forma a estabelecer permanente olhar e interpretação sobre a trajetória e história 

dos saberes e viabilizar a ideia de Museu como espaço vivo de defesa e proteção do patrimônio 

cultural, respeito à liberdade de expressão, da crítica e das várias formas de linguagem que 

expressam as teorias do conhecimento sobre a educação e a história. 

Como se observa, cada museu existente na cidade, proporciona ao público uma 

abordagem diferente da outra. Assim, a Casa Régis Pacheco, como um museu político, é o único 

para essa modalidade, não havendo assim, quaisquer tipos de concorrência. 

 

3.2.3 Fornecedores 

Tratando-se de fornecedores, o Memorial Régis Pacheco não possui muitos. Por ser de 

inteira responsabilidade da Prefeitura Municipal, em aspectos financeiros, recebe verba apenas 

dela. Mas, em relação aos fornecedores de cultura que incrementa o acervo, pode-se destacar 

as obras dos artistas, como Orlando Celino, que retratou em suas obras, Vitória da Conquista e 

seus aspectos do início do século XX, com a intenção de registrar a topografia e o traçado 
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urbano da cidade, como a primeira igreja que foi demolida, trazendo o traçado urbano e 

arquitetônico da cidade.  

 

Figura 9: Vitória da Conquista e seus aspectos do início do século XX, de Orlando Celino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
Fonte: Própria, 2017. 
    

De acordo com a reportagem de Judson Almeida e Humberto Filho, exibida no Bahia 

Meio Dia da TV Sudoeste de Vitória da Conquista em 2010, é relatado que há, também, a 

pintura de J. Murilo, que mostra a presença de animais e figuras humanas na paisagem, 

retratando as feiras, as boiadas, o agricultor, exibindo toda a movimentação humana na cidade.  

 
Figura 10: Movimentação Humana de Vitória da Conquista, de J. Murilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
Fonte: Própria, 2017. 
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Na mesma sala, possui uma obra de óleo sob tela de Silvio Jessé, mostrando a cidade 

de Conquista antiga, a exuberância da mata do Poço Escuro e a visita do príncipe alemão, 

Maximiliano ao arraial da Conquista em 1817. 

Adilson Santos também retratou aspectos de uma Vitória da Conquista do passado em 

óleo sob tela, no qual se encontra a Santa, a Igreja e outros elementos: o peixe, o ovo, a maçã e 

a escada, que simboliza todos os degraus que o homem percorre durante a vida para atingir seus 

objetivos.  

 

Figura 11: Obra de Adilson Santos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

                                                       

 

 

 

 

 

Fonte: Própria, 2017. 

 

Há ainda, um outro quadro pintado em 1945, pelo artista plástico José Lima, que foi a 

Catedral Nossa Senhora das Vitórias, vista de lado. Na entrada do Memorial, logo à direita, 

encontra-se uma sala reservada especialmente para a exposição das pinturas dos antigos 

intendentes do poder executivo de Vitória da Conquista até os atuais, feitos também, por 

Orlando Celino, como pode ser observado na figura abaixo. 
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Figura 12: Parte das pinturas dos intendentes do poder executivo de Vitória da Conquista, feitos por 

Orlando Celino. 

Fonte: Própria, 2017. 

 

3.2.4 Os Meios de Comunicação 

O Memorial Régis Pacheco possui uma certa deficiência quando se trata de meios de 

comunicação. A secretária de cultura, em sua entrevista, diz que agora, com a nova gestão, há 

mais divulgação do espaço: “Nós olhamos a cultura como algo importante, inclusive para a 

economia. A divulgação agora, eu acho, é melhor. Tudo que está acontecendo com a Secretaria 

de Cultura, estamos colocando no site da Prefeitura, inclusive os Blogs da cidade. Então eu 

acho que agora, tem mais visibilidade. Mas é preciso que a Secretaria de Comunicação seja 

mais efetiva”. 

Já a gestora, responsável pelo Memorial, relata que a divulgação é feita através da 

Internet, inclusive nas suas redes sociais e de seus amigos: “Coloco na minha página, solicito 

meus amigos para compartilhar, utilizo a Internet, que é uma grande ferramenta. Esses 

pequenos eventos culturais, a gente só conta com o uso da Internet. Também, os blogs da cidade 

publicam quando tem os eventos, o site da Prefeitura também informa.”. Entretanto, se já há 

utilização da Internet como veículo de divulgação, nota-se então, que essa ferramenta não está 

sendo suficiente para abranger a grande maioria.  
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Gráfico 4: Quantidade de visitas realizadas pela comunidade ao Memorial Régis Pacheco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

De acordo com o Livro de Visita exposto na entrada do Memorial, precisamente dos 

anos 2015 e 2016, percebe-se que houve uma grande redução da quantidade de visitantes. 

Assim, com base nos questionários aplicados e nos resultados obtidos no gráfico acima, pode-

se observar que há uma falha na questão da divulgação do espaço, pois cerca de 87% dos 

entrevistados diziam que o Memorial não é bem divulgado na cidade. 

Dentre as alternativas que foram interpeladas no questionário, dois entrevistados cita 

a questão da divulgação nas escolas, já que são os jovens o futuro do país, que devem, 

principalmente, ter conhecimento sobre a história da sua cidade. A seguir, o gráfico 5 mostra 

as alternativas dispostas no questionário em relação as divulgações possíveis para o Memorial: 

 

Gráfico 5: Opções de meios de divulgação para o Memorial Régis Pacheco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 
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A maioria dos jovens entrevistados cita a Internet e Carros de Som. A maioria dos 

entrevistados com mais experiência de vida, cita o rádio e TV. Como pode observar, vê-se a 

questão da geração. Hoje em dia, não se vê jovens escutando rádio, por exemplo. Outrora, não 

se vê pessoas com mais idade acessando a Internet com certa frequência, e incentivá-las ao bom 

uso das redes sociais pode alavancar interesse dessa faixa etária rumo aos caminhos da cultura. 

Assim, a grande maioria destacou a questão da divulgação na Televisão, o qual poderia ser mais 

visibilizado, atingindo, principalmente, a classe ociosa e os idosos. 

Outra questão é a divulgação nas escolas, que tem como objetivo trazer os jovens para 

o meio cultural. “Esse acervo permanente que nós temos na Casa, geralmente vem abarcar o 

interesse em pesquisas escolares. As escolas vem aqui, quando eles saem para fazer tour na 

cidade, o Memorial sempre está dentro dessa programação deles, sempre.” diz a gestora. Por 

outro lado, a secretária de cultura declara: “É importante que as escolas participem, que os 

professores fiquem antenados nisso e que possam levar os seus alunos para conhecer esses 

lugares. Mas é uma questão também de hábito.”. Quando lê-se “questão de hábito”, quer dizer 

que as pessoas não possuem o costume de visitar e participar de eventos ou estabelecimentos 

culturais, seja por inatividade, desinteresse, falta de tempo ou de conhecimento sobre os 

espaços. 

Segundo Kotler (1998), promoção é o conjunto de ações que estarão incidindo sobre 

certo serviço, de forma a estimular a sua divulgação. Las Casas (2006), define como outra 

variável controlável do composto mercadológico, que recebe o significado de comunicação. 

Para Kotler e Armstrong (2007), o marketing moderno exige mais do que o produto, preço e 

praça, precisam dar atenção a promoção, se comunicar com os clientes existentes e potenciais, 

e todos os seus esforços devem ser combinados em um programa de comunicação de marketing 

consistente. 

 

3.2.5 As Gerações Passadas  

A Casa Memorial Governador Régis Pacheco, que foi construída por Luiz Alexandrino 

Melo, o popular Luiz pedreiro, na segunda década do século XX, na rua que antes era conhecida 

como “Rua Grande”, local onde ocorrera importantes acontecimentos históricos no municípios, 

pertencia ao coronel João Fernandes de Oliveira Santos, que deu a sua filha Erenina como 

presente de casamento, em 1921, quando a mesma se casou com o médico Luiz Régis Pacheco, 

que, além de ter se tornado moradia do casal, era utilizada para a realização de consultas 

médicas à população. 
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Na década de 1970, após a casa já ter pertencido a outras pessoas, ela foi alugada pela 

prefeitura, tendo na década seguinte instalada na casa o Conservatório Municipal de Música. 

Depois de um período fechada, a casa foi adquirida pelo Governo e foi reestruturada, sendo 

aberta à população em 2007. Hoje em dia a casa é um dos cartões-postais da cidade, 

devidamente tombada e definida com o Museu Político de Vitória da Conquista, enfatizando a 

memória do ex-governador Régis Pacheco. 

 

3.2.6 As Gerações Futuras   

Como foi detectado com a aplicação dos questionários, as pessoas mais idosas afirmam 

que, as escolas devem incentivar seus alunos a valorizarem e conhecerem a cultura da sua 

cidade, visto que, são eles o futuro do país. Dessa maneira, é necessário “construir” novos 

jovens, com cabeças mais pensantes, com o fortalecimento do senso crítico e com a mente mais 

aberta para as questões culturais e a valorização de suas raízes. 

Por outro lado, segundo a nova gestão municipal, pretende-se revitalizar o acervo, 

transformá-lo em um devido e verdadeiro museu, conservando a memória de Régis Pacheco e 

seus pertences, e abrir um espaço para a história geral de Vitória da Conquista. Entretanto, 

relatar a história da cidade como um todo, pode torná-lo comum e sem um devido diferencial. 

Dessa maneira, deve, essa nova gestão, atentar-se mais para a questão do que realmente 

é a Casa Régis Pacheco e quais ações devem ser tomadas para fundamentar e valorizar seu 

propósito, para assim, fortalecer sua essência, que nada mais é, que a abordagem política do 

município. 

 

3.2.7 As Entidades Acadêmicas e de Ensino 

A relação das escolas de Vitória da Conquista com o Memorial Régis Pacheco é 

bastante forte, pois há sempre visitações de alunos e professores ao acervo, de modo que possam 

conhecer mais sobre a história de Vitória da Conquista, bem como, os aspectos culturais ali 

encontrados. 

De acordo com a entrevista realizada com a gestora do Memorial, foi relatado a 

existência da parceria com o Programa Nacional de Incentivo à Leitura – PROLER, da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, que contribui para a ampliação do direito 

à leitura e escrita para jovens e adultos. 

É importante que tenha esses tipos de projetos no museu no sentido de fomentar a 

cultura e a educação, já que faz parte dos direitos de todo cidadão. Poderia também haver mais 

parceiras voltadas para essas questões, com as universidades do município. Um deles, que 
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também é da UESB, é o Programa Janela Indiscreta, que proporciona a produção 

cinematográfica, um dos principais meios de desenvolvimento da formação cultural e 

educacional. Ações como essas, atraem mais visitantes, principalmente, àqueles mais carentes. 

  

3.2.8 O Governo  

O Memorial Régis Pacheco é de competência exclusiva da Prefeitura Municipal de 

Vitória da Conquista e de responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, 

Esporte e Lazer - SECTEL, órgão superior, subordinado diretamente ao Prefeito, que é 

responsável pelo repasse de dinheiro vindo da prefeitura para a gestão do local. 

Os museus locais dependem economicamente das Câmaras Municipais, possuindo 

receitas próprias. Por isso, os museus locais são serviços com independência orçamental e que 

desenvolvem toda a sua atividade orçamental à margem do Orçamento do Estado (OE). 

(ABREU, 2008). 

  

3.3 AMBIENTE INTERNO  

O ambiente interno é aquele que se encontra dentro da organização. Tem por finalidade 

colocar em evidência as qualidades (pontos fortes), deficiências (pontos fracos) e os pontos 

neutros, tomando como perspectiva para comparação, seus concorrentes. 

Tomando como base o Memorial, destaca-se como: 

 

3.3.1 Estrutura Organizacional 

De acordo com Oliveira (2006), “estrutura organizacional é o instrumento 

administrativo resultante da identificação, análise, ordenação e agrupamento das atividades e 

dos recursos das organizações, incluindo o estabelecimento dos níveis de alçada e dos processos 

decisórios, visando ao alcance dos objetivos estabelecidos pelo planejamentos elaborado pelas 

empresas” (CHIAVENATO, 1987). 

Com as observações feitas através da análise do ambiente, pode-se notar que a mobília 

que pertenceu a Régis Pacheco se encontra em ótimo estado de conservação, bem como as obras 

expostas dos artistas regionais. Há cartazes/banners por todos os cômodos da Casa, para nortear 

os visitantes à respeito da história do Memorial e do ex-governador. O local é de fácil acesso e 

sedia seu espaço, para a realização de eventos culturais, de modo a incentivar a educação. 

Existe a necessidade de fazer parcerias com outros projetos educacionais, além de 

buscar mais informações acerca da história política do município de Vitória da Conquista, bem 

como, aderir novos meios tecnológicos, que possam auxiliar e desenvolver a estrutura 
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organizacional do museu, seja no fornecimento de informações online, acerca das atividades 

que serão realizadas e de conteúdo disponível para pesquisas, ou até mesmo da aderência de 

medidas inovadoras que possam dar mais visibilidade e tornar o museu mais atraente para o 

público, dando acessibilidade a todos, como é o caso do Didú. 

 

3.3.2 Cultura e Clima Organizacional 

O clima organizacional é, de certa forma, o reflexo da cultura da organização, ou 

melhor, o reflexo dos efeitos dessa cultura, na organização como um todo. Luz (1995), afirma 

que o “clima é resultante da cultura das organizações, de seus aspectos positivos e negativos 

(conflitos).” 

O clima organizacional influencia e é influenciado pelo comportamento dos indivíduos 

na organização, no seu desempenho, motivação e satisfação no trabalho. Soares (2002), diz que 

“o clima mapeia o ambiente interno que varia segundo a motivação dos agentes. Aprende suas 

reações imediatas, suas satisfações e suas insatisfações pessoais.” Como mudanças na cultura 

organizacional são mais profundas, levam mais tempo para acontecer. Já o clima, é mais fácil 

de ser percebido, e apresenta uma natureza mais transitória, podendo ser administrado tanto à 

curto, quanto à médio prazo. (FRAGOSO, 2015). 

O patrimônio cultural tornou-se uma parte vital de uma sociedade, uma vez que 

desempenha um papel importante na formação de um sentido de si e de identidade. Os museus 

e memoriais, servem como instituições de educação cívica para enriquecer a vida das pessoas, 

proporcionando uma conexão com seu passado e suas experiências de vida. Com seu 

significado cultural, o museu em questão, O Memorial Régis Pacheco, é então considerado um 

ativo público inestimável da cidade de Vitória da Conquista. 

A identidade cultural é um processo de construção e reconstrução marcado pela 

cultura, e o patrimônio abrange as dimensões tangíveis e intangíveis dela. A definição de 

identidade cultural, na sua forma mais básica, é um sentimento de pertencimento. Isso inclui 

um senso compartilhado de companheirismo, crenças, interesses e princípios básicos de vida. 

(MUSEUS, 2017).  

Os museus dispõem de um referencial sensorial importantíssima, constituindo um 

terreno fértil para as manipulações das identidades. Um ponto importante no que tange os 

setores públicos e principalmente, setores sem fins lucrativos, é a marca. Para desenvolver a 

tese sobre a marca Memorial Régis Pacheco, apresenta-se uma breve conceitualização de 

marca: "(...) a marca é apenas o nome do produto, mas também, é algo mais do que um rótulo, 

um nome ou um pacote especial. A marca cria o reconhecimento mundial de um determinado 

http://solides.com.br/crie-sua-conta/?origem=rhportal
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produto. Uma marca associa o produto a certos valores além do próprio produto. (...)". (ICOM, 

2017). 

Observa-se que a marca Memorial Régis Pacheco ainda não está bem associada na 

mente da população, uma vez que, quando realizada as pesquisas, a maioria do público não 

associava o espaço físico com o nome do memorial, pois alegavam ser apenas um casarão antigo 

de posse da Prefeitura e que sediava eventos. Deve haver então, uma transformação neste 

quesito, a fim de fazer com que a comunidade enxergue a Casa como um museu político da 

cidade. 

A relação entre os funcionários do Memorial é de certa maneira, harmoniosa. Todos 

dialogam entre si, conversam, sugerem, criticam, para que possam trabalhar da melhor forma 

possível. O memorial conta com uma gestora bastante preocupada com o seu desenvolvimento, 

em estar sendo querendo inovar, trazer eventos culturais de valorização da região, sendo que, o 

propósito é sempre fomentar a cultura e valorizar os artistas da cidade. 

Dessa forma, a compreensão da relação entre a cultura e o clima organizacional (mais 

restrito, de fácil transformação) é essencial para dar segmento ao desenvolvimento do local.  

 

3.3.3 Produção e Logística 

O banco de dados do Memorial Régis Pacheco está desatualizado, precisa de 

informações novas, atuais, que possam dar mais credibilidade ao local. Outro problema, é em 

relação a destinação de verba, pois é muito pouca e restrita, impossibilitando seu melhor 

desenvolvimento estrutural e realização de atividades culturais. 

No espaço do museu, não há acessibilidade aos portadores de necessidades especiais, 

o que dificulta sua entrada ao acervo. Além disso, carece de promoção de eventos próprios, 

relacionados com o propósito do Memorial, que possa reforçar sua identidade. 

 

3.3.4 Recursos Humanos 

O Memorial Régis Pacheco conta com 3 colaboradores: Andrade, formada em Letras 

(UESB) e gestora do acervo; a auxiliar de serviços gerais, que cuida da manutenção; e o guarda 

patrimonial, que zela pela segurança. Além desses, encontra-se também um senhor, de 61 anos, 

funcionário da Prefeitura, que não trabalha para o Memorial, mas que utiliza o espaço para 

ensaios da Filarmônica e aulas de violão para jovens e adultos, de forma gratuita e 

incentivadora. 

Dessa maneira, poderia haver um aumento, em pequena quantidade, do quadro de 

funcionários, para que assim, pudesse ter mais pessoas acompanhando os visitantes e 
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explicando o objetivo das obras, a história da Casa Régis Pacheco e dos fenômenos políticos 

mais importantes da cidade, como a contratação de um guia, especialista em museus, por 

exemplo. 

É fundamental para o sucesso estratégico desse tipo de organização, que a sua 

finalidade seja efetivamente delimitada, considerando as atividades que melhor pode fazer e 

desempenhar com exatidão, de acordo com as suas principais capacidades, considerando os 

pontos fracos como incentivos de melhoria do seu ambiente interno, para que assim, seja 

possível oferecer um serviço de qualidade. 

 

4 FERRAMENTAS DE ANÁLISE MERCADOLÓGICA 

Hoje em dia, é cada vez mais necessário que as organizações estejam atentas às 

mudanças internas e externas do seu ambiente, sejam elas no comportamento dos consumidores, 

econômicas ou governamentais, ou até mesmo concorrenciais. 

As organizações precisam analisar detalhadamente o seu posicionamento no cenário 

econômico, prever e prevenir que fatores negativos possam influenciá-la. Ao mesmo tempo, 

precisam destacar seus pontos fortes e direcionar seus esforços para onde seja mais necessário. 

E é neste ponto, que a análise de cenários se faz presente. (MORAES, 2016). 

Para Moraes (2016), a análise de cenários permite que estratégias sejam estabelecidas, 

considerando um contexto futuro. Neste caso, fatores que podem impulsionar o negócio são 

identificados, esperando-se obter um avanço perante um cenário competitivo. 

A metodologia clássica mais difundida quando se fala de análise de cenários para o 

planejamento estratégico é a Análise SWOT. 

 

4.1. MATRIZ SWOT 

A análise SWOT é uma ferramenta estrutural da administração, utilizada na análise do 

ambiente interno e externo, com a finalidade de formulação de estratégias de uma organização. 

(NETO, 2011, p.17). Kotler e Keller (2006), afirmam que os principais objetivos da avaliação 

ambiental são: reconhecer novas oportunidades e pontos fortes, para poder desenvolver e lucrar, 

por meio destes e, usar esta análise, para determinar a atratividade e a probabilidade de sucesso 

de uma oportunidade; e a identificação das ameaças e pontos fracos, que podem afetar sua 

capacidade de obter lucros, por ser uma tendência desfavorável à organização e classificadas 

pela gravidade e probabilidade de ocorrência. 

Ainda, pode-se definir força e fraqueza como as “variáveis” que estão dentro do 

Museu, ou seja, aquelas que são geradas pela própria Instituição, sendo as forças maximizadas, 
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e as fraquezas eliminadas, se possível. Já as oportunidade e ameaças, são as que não dependem 

do acervo, isto é, geradas pelo ambiente externo. (MUSEUS, 2007). 

Dessa maneira, a partir da análise do ambiente externo e interno do Memorial Régis 

Pacheco, foram identificadas os seguintes pontos. 

 

Tabela 6: Análise SWOT do Memorial Régis Pacheco, de Vitória da Conquista-Ba. 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 
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-Localização acessível; 
-Situa-se em local que fez parte do 
cenário político da cidade; 
-Arquitetura em estilo Neoclássico; 
-Único museu de responsabilidade 
da Prefeitura Municipal; 
-Existência de eventos “extra-
museu”; 
-Parcerias com projetos 
educacionais. 
 

-Banco de dados incompleto e desatualizado; 
-Falta de documentos de planificação e 
relatórios de contas; 
-Identidade confusa; 
-Dificuldade de identificação visual; 
-Recursos financeiros limitados; 
-Falta de promoção de eventos próprios e 
contínuos; 
-Meios de comunicação insuficientes; 
-Recursos Humanos pouco habilitado; 
-Falta de acessibilidade para os portadores de 
necessidades especiais; 
-Carência de informações mais amplas acerca 
da história política da cidade; 
-Sujeito aos problemas políticos; 
-Tamanho pequeno dos acervos; 
-Ausência de cobrança de taxas para eventos 
de terceiros. 

 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

E
xt

er
no

 

-Desenvolvimento de tecnologias 
para museus; 
-Aumento populacional do 
município;  
- Interesse da imprensa local; 
-Área externa verde com grande 
potencial para educação ambiental; 
-Desenvolvimento Local; 
-Utilização do Marketing Cultural 
pelas empresas de Vitória da 
Conquista. 

- Crise econômica; 
- Mudança de Governo; 
- Existência de um novo museu político na 
cidade; 
- Pontos turísticos mais atrativos. 
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A tabela acima, refere-se a Matriz SWOT elaborada a partir da observação e pesquisas 

realizadas no Memorial Régis Pacheco. Verifica-se que os agentes internos favoráveis e 

desfavoráveis influenciam de maneira significativa no seu desenvolvimento, e que necessita de 

mais reparação. 

Como pontos fortes, observa-se que o Memorial é um ponto turístico cultural, 

localizado no Centro da cidade, sendo, portanto, de fácil acesso à comunidade. Além disso, está 

situado em um ambiente que foi cenário da história política de Vitória da Conquista, reunindo 

a Praça Tancredo Neves e a Igreja, símbolos marcantes dessa época, o que fortalece sua imagem 

como museu político. 

É o único museu da cidade que é de responsabilidade da Prefeitura Municipal, um 

patrimônio de responsabilidade sociocultural, no qual sedia eventos culturais, valorizando os 

artistas da região e incentivando o acesso da comunidade, à cultura e a educação. 

Além disso, preserva a arquitetura, em seu mais estilo Neoclássico, de modo a 

conservar sua essência, dando mais singularidade a Casa. Também, sedia eventos “extra-

museu”, ou seja, aqueles que são à parte, que serve para acrescentar e/ou incrementar o universo 

de atividades existentes no museu, como as exposições de livros, o Natal da Cidade e ensaios 

da Filarmônica, atraindo mais visitantes. 

A questão das parcerias também é um ponto interessante. O Memorial já possui 

parceria com o Programa Nacional de Incentivo à Leitura – PROLER, que tem a finalidade de 

contribuir para a ampliação do direito à leitura, incentivando tanto jovens, quanto adultos a se 

interessarem pela leitura e a escrita, fazendo com que esses estejam presentes na vida de todos, 

o que valoriza ainda mais a existência da Casa. Mas pode e deve ampliar essa união, pois se 

pelo menos, poucas empresas, através do Marketing Cultural – que usa a cultura como veículo 

de comunicação para difundir o nome do patrocinador –, se interessassem em “adotar” um 

espaço cultural desse, haveria constante melhoria na imagem e estruturação do local.  

Outras parcerias, também com universidades, atrai diversas pessoas, inclusive os do 

público-alvo, a participarem de eventos relacionados ao desenvolvimento social e cultural dos 

cidadãos, além de movimentar o lugar, como acontece com o Projeto PROLER, e que poderia 

acontecer com o Programa Janela Indiscreta, da UESB, que proporciona a produção 

cinematográfica, um dos principais meios de desenvolvimento da formação cultural e 

educacional.  

Já os pontos fracos, são aqueles em que o Memorial deve ter o máximo de atenção e 

tentar minimizá-los, para que possa, posteriormente, olhar além do seu ambiente interno. O 

banco de dados do museu encontra-se restrito, desatualizado e de difícil acesso, dificultando, 
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por exemplo, as pesquisas acadêmicas. Na Internet, não há muito conteúdo a respeito do 

Memorial, nem tão pouco, no site da Prefeitura e nos Blogs da cidade. O que se encontra é algo 

muito objetivo, mas, o que melhora a busca de informações mais específicas, são os banners 

expostos nos corredores do acervo, que contam um pouco da história de Régis Pacheco e sua 

Casa, porém, não há impressos para que os visitantes possam levar para casa e ler com mais 

tranquilidade, tendo, muitas vezes, ter que tirar foto ou copiar. 

Outro ponto levantado é o que diz respeito ao conteúdo político da cidade. Se a 

intenção e o propósito é ser um museu político, não é o que realmente parece. No ambiente 

interno do Memorial, possui apenas objetos e conteúdo relacionados à casa e a Regis Pacheco. 

Existe uma sala onde são expostos quadros dos antigos e atual prefeitos da cidade, só que, nada 

que fala sobre eles, no que eles contribuíram para o desenvolvimento da cidade, o que é uma 

carência para o museu. 

Por ser um museu local, foi observado que não há muita preocupação em expor à 

população, com o que ou para que a verba é gasta, descriminando os itens para o qual o dinheiro 

público está sendo direcionado, pois, não há documentos em planilhas e/ou relatórios para 

consulta pública. 

Notou-se também, que a identidade do Memorial se encontra confusa. Não se sabe ao 

certo, se a Casa Régis Pacheco é de fato, um museu político ou um museu em memória do ex-

governador. Portanto, há necessidade das autoridades responsáveis, de repensar o propósito do 

Memorial, o porque ele existe, para que serve, como ele é e como pode ser, direcionando melhor 

seus esforços, tornando-o mais atrativo. 

A questão do layout se refere ao atrativo visual do museu. A fachada, por conservar 

seu estilo e ser um ponto forte, não se encontra com a sua cor original, o que a tornaria mais 

interessante. A placa de identificação é pouco visionada, já que, através da aplicação dos 

questionários, foram identificadas pessoas que estavam em frente ao local, mas que o 

desconhecia. Por isso, a necessidade de investir em meios de comunicação mais precisos, que 

possam tornar o Memorial mais visível e atingir melhor o seu público-alvo, como também, 

promover eventos próprios, que fortaleça a sua identidade e fomente a cultura e educação como 

um todo. Entretanto, os recursos financeiros destinados ao espaço é limitado, dificultando a 

promoção mais eficaz do local. 

O quadro de funcionários do museu é pequeno, fazendo necessário, mesmo que apenas 

com visitações agendadas, tenha uma pessoa especial para orientar e explicar aos visitantes a 

finalidade do Memorial, o objetivo das obras ali expostas, o sentido de cada cômodo ali 

existente, fortalecendo sua visibilidade, como um guia habilitado e especialista em museologia. 
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Em relação à acessibilidade, o Memorial não possui uma rampa de acesso para 

portadores de necessidades especiais, o que causa inúmeros transtornos para que essas pessoas 

consigam entrar no museu. A questão da acessibilidade deve ser vista como prioridade, já que 

é um direito constitucional. A construção dessa rampa é imprescindível para atender com 

qualidade as pessoas com dificuldade locomotiva e permitir que elas também tenham acesso ao 

conteúdo do acervo. 

Os problemas políticos são muito influentes na gestão de um patrimônio público. Por 

conviverem em um mesmo espaço geográfico, terem intrigas de Partidos, problemas pessoais 

ou algo relacionado, a gestão pode não querer dar seguimento ao que o outro fez. Um exemplo 

disso em Vitória da Conquista-Ba, foi a retirada dos quadros de Guilherme Menezes – pintados 

por Orlando Celino, artista plástico da região – do Memorial Régis Pacheco pela atual gestão. 

De acordo com o Blitz Conquista (2017), após muita repercussão na cidade, os quadros 

voltaram para seu devido local, entretanto, não se sabe os motivos, nem muito menos, a mando 

de quem isso aconteceu. 

Outro ponto a ser discutido, é a questão da cobrança de uma pequena taxa para eventos 

de terceiros. A intenção não seria lucrar do evento, mas utilizar-se dessa simbólica contribuição 

para investir na própria estrutura do Memorial, a fim de melhorá-lo tanto para esses 

“fornecedores de cultura”, quanto para os visitantes que usufruem do ambiente. Podendo 

também, fazer pequenas campanhas de incentivos de doação para instituições de caridade da 

cidade, como a Casa do Amor, por exemplo, que ajudam pessoas com Câncer. 

Já no ambiente externo, as oportunidades vistas, no sentido de médio e longo prazo, é 

a possibilidade do Memorial aderir novas tecnologias de modo a modernizar o ambiente, sem 

tirar sua essência, aumentando assim, o número de visitações. Mas para isso, aderir serviços 

mais tecnológicos demanda investimento, o que está bem difícil devido à crise econômica em 

que o país se encontra atualmente. Mas é questão de utilizar as quatro funções administrativas 

(planejar, organizar, dirigir e controlar) para nortear o desenvolvimento da casa conforme as 

novas necessidades de atualização mais modernas, como são os casos do Didú, hologramas e o 

App Educativa, explicados no tópico Ambiente Tecnológico. 

O crescimento da população na cidade auxiliaria na maior circulação de pessoas nos 

ambientes culturais, como no Memorial Régis Pacheco, proporcionando a expansão da sua 

imagem. 

Uma ótima oportunidade seria o maior interesse da imprensa local em divulgar com 

mais intensamente os eventos do Memorial Régis Pacheco, já que eles abrangem a maior parte 

da população. O desenvolvimento local é outra oportunidade, pois, quanto mais o comércio 
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cresce e movimenta, eleva também o número de pessoas circulando pela cidade, que, por sua 

vez, possibilitaria ao Museu, mais visitas em seu acervo. 

Por se situar na Praça Tancredo Neves, no Centro, existe a área externa verde com 

grande potencial para a educação ambiental. As escolas que visitam esses espaços públicos e 

culturais, teriam uma excelente chance de unir uma coisa à outra: caso vão com a intenção de 

ir ao Memorial, encontrariam após a visita, a Praça, lugar propício para iniciar um processo de 

educação ambiental, como preservar o meio ambiente, ensinando a não jogar lixo nos locais, a 

aprenderem os 3R da sustentabilidade (reduzir, reciclar e reutilizar), entre outros. 

O Marketing Cultural é uma ferramenta que pode e deve ser utilizada pelas empresas 

Conquistenses a fim de melhorar a imagem da sua marca, como também, ajudar no 

desenvolvimento do Memorial. A sua característica fundamental é constituir uma alternativa de 

divulgação das empresas, uma comunicação dirigida para públicos específicos, com maior 

eficiência do que anúncios publicitários. Propõe-se como uma modificação do nível de relações 

entre patrocinador e patrocinado. Ao invés de considerar este último apenas como simples 

beneficiário de um ato de doação cultural, o patrocinador utiliza-o como parte de sua estratégia 

de divulgação para públicos de interesses da empresa, capaz de proporcionar retorno 

institucional competitivo em relação a outros canais de divulgação. (SILVA, 2004). 

Fischer (2002, p.19), define o marketing cultural como “um recurso utilizado com a 

finalidade de fixar a marca de uma empresa ou entidade por meio de diversas ações culturais, 

tais como a música, a arte, o esporte, a literatura, o cinema, o teatro, etc.”, ou seja, a organização 

utiliza a cultura como veículo de comunicação com seus consumidores, a fim de difundir o 

nome da empresa patrocinadora. Assim, a entidade deve identificar que objetivo pretende 

atingir com o marketing cultural, para então, direcionar seus esforços (EUZÉBIO e 

KAERCHER, 2006). 

Com base nessa premissa, a cultura regional pode ser ampliada com o auxílio do 

marketing cultural utilizado pelas organizações do município. Se pelo menos, poucas das 

empresas existentes, se interessarem em “adotar” um espaço cultural, como o Memorial por 

exemplo, haverá constante melhoria na imagem e estruturação do local, trazendo benefícios 

para ambas as partes, bem como, desenvolver a cultura da região. 
Dessa maneira, a funcionalidade eficaz do Memorial depende de um conjunto de metas 

planejadas e atividades realizadas, para que se possa alcançar o objetivo de ofertar o melhor 

serviço possível à comunidade cada vez mais exigente. Viu-se que é necessário dar 

acessibilidade, melhorar os meios de divulgação, aumentar o Mix de serviços para que o 

Memorial seja mais reconhecido, valorizado e frequentado pela comunidade Conquistense e 
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região, e isso, pode ser resolvido através da utilização eficaz da promoção e do melhor 

reposicionamento acerca da verdadeira identidade da Casa Régis Pacheco. 

As ameaças não são muito amplas, pois trata-se de um ambiente público e sem fins 

lucrativos. A existência de outros museus político na cidade, de natureza privada, mais bem 

organizados e atrativos, podem desviar a atenção do público-alvo, redirecionando-os para esses 

espaços. Outro ponto bastante preocupante é o desinteresse da comunidade por patrimônios 

públicos que propagam a cultura. A sociedade não costuma ter o hábito de participar de eventos 

culturais, como publicação de livros, exposição de obras de arte, apresentação de peças teatrais 

e musicais, que, de alguma forma, contribui para o desenvolvimento educacional do cidadão. 

Esse motivo, por sua vez, enfraquece a cultura da região, pois não há público suficiente para 

disseminar esse tipo de assunto, ficando difícil ser reconhecido e popularizado. 

A crise econômica é um dos fatores que podem prejudicar financeiramente o 

Memorial. Pois devido a isso, não haveria o investimento nas melhorias do acervo, bem como, 

no desenvolvimento das atividades culturais, dificultando assim, seu crescimento enquanto 

museu político da cidade. 

Como foi dito sobre a influência de problemas políticos para o museu, a mudança de 

Governo pode, se for o caso, prejudicar o andamento do processo de transformação do museu, 

entardecendo o seu reconhecimento como museu político municipal nos próximos cinco anos. 

O memorial, enquanto agente transformador, pode assumir uma vocação de ator no 

desenvolvimento da sociedade em que ele está inserido, tornando-a mais participativa e 

colaborativa com a cultura local. Esse é um caminho importante para a consolidação dos 

espaços culturais no município e região. 

 

5 OBJETIVOS E METAS 

O objetivo geral pretendido é obter estratégias a fim de que a organização em estudo, 

possa alcançar maior participação no cenário cultural do município e promover a imagem do 

Memorial Régis Pacheco em Vitória da conquista e região. Nesse sentido, a Casa Memorial 

Régis Pacheco precisa, para atingir determinados fins de valorização da imagem, elencar os 

meios que assegurem a melhor participação do poder público, em aderir medidas e/ou políticas 

que possam atender às necessidades e especificidades dos mais diversos públicos e suas 

diferenciações de ordem social, econômica e cultural. Assim sendo, foram traçados os objetivos 

e metas para o Memorial. 

 

 



41 
 Plano de Marketing 

Tabela 7: Objetivos e metas do Memorial Régis Pacheco, de Vitória da Conquista-Ba. 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

O planejamento estratégico é um processo permanente e contínuo, sempre voltado para 

o futuro. Ele visa a racionalidade das tomadas de decisões e a alocação dos recursos 

organizacionais da forma mais eficiente possível, visando otimizar sua relação com o ambiente 

o que acaba gerando mudanças e inovações. 

Com base no estabelecimento dos objetivos para o museu, deseja-se ampliar os 

acervos, de modo que eles se relacionem mais com a história política do município. Para isso, 

é necessário enriquecer os ambientes com objetos e informações dos chefes do poder executivo 

que foram mais influentes para a cidade com suas principais contribuições e isso, no prazo 

médio de um ano. 

Outro ponto a ser atingido é o aumento, em 30%, da população jovem e das escolas 

das redes pública e privada ao Memorial, de modo que possam a interagir, conhecer e aprender 

sobre o desenvolvimento político de Vitória da Conquista e tornar visitantes fiéis. Portanto, foi 

estabelecido um prazo médio de dois anos para a concretização desse objetivo.  

É necessário também, que ocorra um (re)posicionamento da Casa Régis Pacheco para 

que possa consolidar sua imagem como um museu político municipal. A identidade confusa é 

o grande problema que dificulta o reconhecimento do local como um verdadeiro museu, 

 

Objetivos 

 Ampliar os acervos, caracterizando-os com objetos e informações acerca 

dos políticos mais influentes e suas principais contribuições para Vitória 

da Conquista; 

 Aumentar o acesso da população juvenil e das escolas das redes pública 

e privada ao museu; 

 (Re)posicionar a imagem do Memorial para o desenvolvimento cultural, 

social e educacional, tornando-se efetivamente o museu político do 

município. 

 

Metas 

 Construir acervos que remetam aos principais acontecimentos da história 

política da cidade em um prazo médio de um ano; 

 Aumentar em 30% o ingresso do público jovem e das escolas das redes 

pública e privada no prazo médio de dois anos; 

 Consolidar a imagem do Memorial Régis Pacheco como museu político 

municipal no prazo médio de três anos.  
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fazendo com que, a marca Memorial seja distorcida e relacionada a outros segmentos, como 

casa de eventos ou casa antiga, onde fora explícitos nos questionários. Contudo, espera-se com 

a nova gestão, que essa mudança ocorra no prazo médio de três anos. 

Em linhas gerais, busca-se ampliar a participação relativa do espaço no mercado 

cultural atual. Objetiva-se, portanto, com o reposicionamento e promoção da imagem, fortalecer 

a identidade do Memorial Régis Pacheco e torná-la impactante na cidade e região, se 

consolidando cada vez mais no segmento histórico político do município. Busca-se portanto, 

explorar as potencialidades do espaço, no que possível, e diminuir suas fraquezas, de modo que 

os objetivos acima mencionados, possam ser atingidos nos prazos estabelecidos. 

 

6 DESCRIÇÃO DO PÚBLICO-ALVO  

Mais do que preservar, conservar, restaurar e estudar a coleção, hoje em dia, os museus 

se preocupam com seu público e com os serviços que pode oferecer, de modo que supere suas 

expectativas, supre suas necessidades e desejos.  

O público parece atualmente, a razão de ser e existir dos museus, assim defendeu 

Sérgio Lira (apud ABREU, 2008) em um Seminário da APOM no Porto: “(...) estes museus 

transformam-se em polos de atração de pessoas, criam um público turístico, alimentam 

comércio de souvenires, são importantes como peças arquitetônicas.” 

Foi constatado através de questionários aplicados na Praça Tancredo Neves, que a 

maioria das pessoas que visitam o Memorial são aquelas acima de 45 anos de idade. Nota-se 

que são esses indivíduos, que conheceu a história, alguns, até vivenciaram, que possuem 

interesse, carinho e que realmente visitam o acervo, sabendo o que lá vão encontrar. Ao 

contrário dos jovens entrevistados, que mal conheciam a Casa, nem tão pouco, sabiam o que 

era e o que fazia.  

Por assim ser, com base em análises dos dados obtidos, foi detectado uma carência 

acerca da transmissão de informações do museu para esses jovens, fazendo necessário que haja 

um foco direcionado, especialmente, para esse público.  

 

Tabela 8: Descrição do público-alvo. 

Bases de Análise Descrição 

 
Geográfica 
  

- Quantidade média de 11.862 mil Jovens e adultos 
da zona rural de Vitória da Conquista - Ba; 
- Quantidade média de 102.010 mil jovens e 
adultos da zona urbana de Vitória da Conquista - 
Ba. (IBGE, 2010) 
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Demográfica 
 

- Zona rural (quantidade média): 
11.862 mil jovens e adultos de 10 à 29 anos de 
idade; 
 
- Zona urbana (quantidade média): 
102.010 mil jovens e adultos de 10 à 29 anos de 
idade; 
 
- Escolas de ensino fundamental (média): 
58 escolas da rede privada; 20 escolas da rede 
estadual; 164 escolas da rede municipal. 
 
- Escolas de ensino médio (média): 
12 escolas da rede privada; 21 escolas da rede 
estadual; 1 escola da rede federal. 
 
- Faculdades/universidades/institutos (média): 
1 Universidade Federal, 1 Instituto Federal, 1 
Universidade Estadual, 6 Faculdades Particulares 
(IBGE, 2015) 
 
- Jovens e adultos de ambos os sexos, com renda 
indefinida e com grau de escolaridade do Ensino 
Fundamental ao Superior. 

 
 
 
Psicográfica 
 

- Jovens e adultos que tenham postura, respeito 
pela diversidade e comprometimento; 
- Vontade de aprender e participar das atividades 
proporcionadas pelo Memorial; 
- Interesse em conhecer a história política do 
município e realizar pesquisas acadêmicas; 

 
 
Comportamental 
 

- Interesse pela cultura local; 
- Busca por informações confiáveis e completas; 
- Facilidade em obter dados atualizados; 
- Bom atendimento; 
- Contribuição financeira para melhoria do espaço. 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

O posicionamento para esse público pode se dar da seguinte maneira: 

1. Escolas: a visita ao museu tem que ser interativa e divertida para conseguir superar 

as expectativas dos alunos e distingui-lo face aos outros museus, de modo que eles possam 

sempre querer voltar ao acervo; 
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2. Jovens: deve haver inovação e exposições de artistas contemporâneos regionais, 

adequados aos temas que são de interesse dos jovens, em principal, aos estudantes de 

universidades, que estão sempre fazendo pesquisas e necessitam de informações mais 

específicas, úteis e precisas. Fazer com que eles olhem para o museu como uma força cultural 

com a qual podem interagir para obter conhecimento; 

3. Adultos: ser um ambiente acolhedor e confortável onde se possa descontrair e obter 

conhecimento acerca da história política de Vitória da Conquista, enquanto visitam as 

exposições. 

De acordo com os dados do IBOPE (2014) e com as análises feitas de ambientes, cada 

posicionamento deverá ser aliado às tendências que o público-alvo segue e “valoriza”, como a 

tecnologia, por exemplo. 

 

7 DEFINIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS  

Estratégias de marketing são aqueles planos desenhados para atingir objetivos do 

marketing. (CASTRO, 2007). Uma boa estratégia de marketing deve integrar os objetivos, 

políticas, e sequências de ação em um todo coerente da organização, sendo que, seu objetivo, é 

colocar a organização de acordo com as suas diretrizes organizacionais. 

 

7.1 ESTRATÉGIAS DO PRODUTO 

O produto é um bem tangível ou um serviço intangível que é posto no mercado para 

satisfazer uma necessidade ou demanda específica do cliente. Para Kotler e Armstrong (2008), 

“produto é qualquer coisa que possa ser oferecida a um mercado para atenção, aquisição, uso 

ou consumo, e que possa satisfazer a um desejo ou necessidade.” Todos os produtos seguem 

um ciclo de vida lógico e é vital para os profissionais de marketing, entender e planejar as várias 

etapas e seus desafios únicos. 

Segundo Cobra (1992, p. 323), “posicionamento é a arte de configurar a imagem da 

empresa e o valor oferecido do produto em cada segmento de mercado, de forma que os clientes 

possam entender e apreciar o que a empresa proporciona em relação à concorrência.” É 

significativo também, analisar a percepção dos consumidores, como também, comparar os seus 

produtos com os da concorrência, para assim, avaliar seu desempenho. 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estrat%C3%A9gia
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7.1.1 A história do produto 

Relato 

O Memorial Régis Pacheco está sediado em um casarão de estilo neoclássico, construído na 
segunda década do século 20, e que foi aberto para visitação em 2007, depois de ter passado por 
um processo de restauração. 
Desde então, devidamente tombado, o local sedia eventos culturais, como lançamento de livros, 
exposições, oficinas, ensaios e atos oficiais da Prefeitura. Ele conta com um acervo físico 
composto de móveis pertencentes ao ex-governador Régis Pacheco, banners explicativos, obras 
feitas por artistas regionais, que retratam um pouco da história de Vitória da Conquista, e os 
prefeitos que governaram a cidade de Vitória da Conquista, feitas pelo artista plástico Orlando 
Celino. 

 

7.1.2 Dimensões do produto 

Tabela 9: Dimensões do produto 

Dimensões Características 

Funcional 

 

O Memorial é um local que presta serviços socioculturais à cidade de Vitória da 
Conquista – Ba, com exposições e eventos que fortalecem a cultura, bem como, 
o processo de conhecimento e aprendizagem. 

Psicológica 

 

O museu é uma casa colonial, do século 20, com arquitetura neoclássica, o que 
proporciona aos visitantes a sensação de estar voltando no tempo, despertando 
no imaginário as questões: como era viver nessa casa? O que aconteceu aqui? 
Trata-se, portanto, dos aspectos simbólicos que os móveis, os quadros, a estrutura 
da Casa, transmite as pessoas que visitam o acervo.  

Estética 

 

O layout do Memorial é bastante característico de uma arquitetura colonial. Por 
ser antiga, carece de algumas adaptações, como o fechamento de goteiras e a 
ampliação dos acervos.  
Os móveis são bem conservados e sempre que precisam, restaurados. Os quadros 
seguem o mesmo processo e trazem uma beleza singular em todo o ambiente 
interno da casa.  
Sua estética é única e deve ser preservada para que continue sendo diferenciada 
da “concorrência”. Entretanto, por ter uma placa de identificação pequena, pouca 
divulgação e cores não muito atrativas, acaba não chamando atenção da 
população, em especial, da juvenil, o que dificulta seu reconhecimento como 
museu político. 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 
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7.1.3 Níveis do produto 

Tabela 10: Níveis do produto 

Dimensões  Características 

 

Serviço Básico 

 

 
Disponibilização de informações úteis acerca da Casa, do ex-
governador Régis Pacheco e da história política da cidade; 
Acesso livre à exposições de artistas regionais e eventos culturais. 

 

 

Serviço Esperado 

 

 

Dispor de dados estatísticos atualizados e seguros sobre o conteúdo 
exposto no Memorial; 
Garantir um bom atendimento por parte dos colaboradores; 
Prevalecer uma gestão transparente. 
 

 

Produto Ampliado 

 

 
Espaço multifacetado, com exposições sazonais dando oportunidades 
aos artistas da região, como por exemplo, jovens de artes 
contemporâneas e modernas, exposições voltadas para o público de 
escolas, tentando criar uma mistura entre a arte tradicional e a arte 
moderna; 
Disponibilizar impressos que descrevam cada obra exposta no acervo e 
a biografia dos artistas que a fizeram; 
Ter um guia para nortear os visitantes e explicar a história do conteúdo 
exposto na Casa; 
Oferecer acesso a planilhas online e livros para consultas que possam 
auxiliar os estudantes em suas pesquisas escolares e acadêmicas; 
Organizar atividades interativas e exposições mais tecnológicas e 
criativas. 
 

 

Produto Potencial  

 

 
Sabe-se que a educação e a cultura possuem um enorme potencial de 
crescimento para o ramo museológico. Dessa maneira, dispor de um 
espaço de reflexão para adultos, um bom atendimento, qualidade e 
confiabilidade das informações expostas e disponíveis, acesso aos dados 
de receita e despesa, existência de hologramas, Didú e aplicativos 
informativos, bem como, convites para participação de eventos e 
atividades desenvolvidas pelo Memorial, chamariam atenção e dariam 
mais credibilidade a Casa Régis Pacheco. 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 
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Se não houver necessidade ou desejo pelo produto, nenhum esforço o fará continuar. 

Assim, quanto mais o Memorial diversificar seu mix de produtos, como palestras, programas 

musicais, oficinas educacionais, eventos sociais e recreativos, maior número de visitantes 

conseguirá atrair. 

Considera-se então, que será uma inovação em nível local, a realização de exposições 

e eventos dirigidos a segmentos específicos, tais como as escolas, os jovens e adultos, 

colocando sempre em pauta, assuntos acerca da história política do município. 

 

7.1.4 Análise dos elementos do produto 

Os produtos do museu são compostos pelo acervos físicos e pelos serviços que ele 

dispõe. Em relação à estrutura do museu, está relativamente conservado, sua estrutura externa 

remete à arquitetura neoclássica que tem grande potencial de diferenciação.  

Enquanto a cor, está pintado com as cores verde escuro nas janelas, branco nas grades 

e salmão na fachada. O design dos móveis que compõe o Memorial é característico do século 

passado o que chama atenção por alguns serem feitos artesanalmente. Os quadros estão em bom 

estado de conservação e são bastante bonitos.  

 

Figura 13: Móveis e obras da Casa Régis Pacheco. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria, 2017. 
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O conteúdo poderia ser explorado mais, pois existem no interior do Memorial poucos 

banners explicativos sobre a história do governador e da sua casa.  

 

Figura 14: Alguns dos banners expostos na Casa Régis Pacheco. 

 

Fonte: Própria, 2017. 

 

Outra falha no conteúdo é observada na falta de funcionários capacitados para a função 

de informar e guiar os visitantes no interior do espaço.  

O tamanho do Memorial é razoavelmente bom, porém, não é bem aproveitado, pois 

existem poucos móveis e obras dos outros políticos influentes para a cidade, tendo em vista, 

que há necessidade de ampliação dos acervos para melhor caracterizá-lo como museu político 

municipal.  
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Figura 15: Ambiente interno da Casa Régis Pacheco. 

 

 
Tabela 11: Síntese do Diagnóstico dos Produtos  
 

Elementos Pontos Fortes Pontos Fracos 

Embalagem 

 

Estrutura externa com 
arquitetura neoclássica; 
Produtos em boas condições de 
conservação. 
 

Estrutura interna apresentando falhas 
como goteiras, infiltrações e desgastes 
na pintura; 
Acervos pequenos e pouco 
aproveitados. 

Marca 

 

Único museu com tendência 
política em Vitória da 
Conquista; 

Pouco conhecido pelo público-alvo; 
Identidade confusa. 
 

Design 

 

Móveis antigos e em bom estado 
de conservação; 
Quadros originais de próprios 
artistas da região; 
Preservação da arquitetura 
original. 

Museu limitado apenas a história de 
Régis Pacheco; 
Carece de cores internas mais atrativas, 
que ilumine melhor o ambiente. 

Conteúdo Apresenta com precisão a 
história política do ex-
governador Régis Pacheco e da 
casa; 

Precisa de uma maior abrangência 
política, como informações e itens de 
outros políticos que foram influentes 
para a cidade; 

Fonte: Própria, 2017. 
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Expõe obras importantes 
relacionadas a história do 
município, feitos por artistas 
plásticos regionais; 
Existe, anexo nos corredores da 
Casa, banners informativos. 
 

Carece de obras que facilitem o acesso 
aos portadores de necessidades 
especiais, como é o caso do Didú, ou 
até mesmo uma placa em braile que 
fale sobre a obra exposta; 
Informações online são restritas, 
necessitando de atualizações e abertura 
de novos portais sociais, como 
Facebook e Instagram próprios. 

Tamanho 

 

De modo geral, apresenta um 
espaço bom. 

De modo específico, deve haver a 
ampliação dos acervos de modo que 
possam inserir outros conteúdos e 
exposições que tratam da história 
política do município e não apenas de 
Régis Pacheco. 

Qualidade Os produtos presentes, móveis e 
obras, são de qualidade e 
valiosos, sendo assim, muito 
conservados; 
Os eventos são bem planejados e 
executados, enriquecendo e 
valorizando a cultura do 
município. 

Enquanto a qualidade dos serviços, 
deixa um pouco a desejar. Como 
apresenta apenas três colaboradores, 
carece de um profissional capacitado 
em museu para guiar e instruir os 
turistas em sua visita aos acervos. 
 

Serviços 

 

Exposições de obras, livros de 
artistas regionais; 
Sedia eventos culturais 
municipais; 
Parceria com o projeto 
educacional PROLER, da 
UESB. 

Poucos serviços próprios anuais; 
Carência de exposições de obras que 
remetam a outros aspectos políticos da 
cidade; 
Poucas parcerias com as universidades; 
Poucas atividade interativas para os 
jovens. 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

7.1.5 O ciclo de vida do produto 

O ciclo de vida de um produto é um conceito (ou modelo) que descreve a evolução de 

um produto ou serviço no mercado dividindo-a em quatro fases, introdução, crescimento, 

maturidade e declínio, cada uma das quais com características específicas e, por isso, com 

orientações estratégicas diferentes, representada graficamente pela figura abaixo:  
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Figura 16: Ciclo de vida do produto 

 
Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

Introdução: o Memorial deve nesta fase, utilizar canais de comunicação e divulgação 

do espaço mais eficazes, bem como, eventos, exposições e outras atividades culturais que 

estejam relacionadas com a história política de Vitória da Conquista. Além disso, apresentar 

uma imagem nova, que contemple os políticos que foram mais importantes para o Município, 

colocando informações sobre eles e pedir a comunidade, alguns objetos que lembrem a história. 

Crescimento: quando os produtos começarem a firmar no mercado e serem aceitos 

pelo público-alvo, deve haver a diversificação desses, como incluir atividades interativas para 

as escolas que forem visitar o museu, apresentar dados impressos para universitários e turistas, 

adotar métodos mais modernos, que contemple a tecnologia para museus, como são os casos 

do Didú, vídeos, hologramas. Assim, deve adotar sempre a estratégia de diferenciação dos 

produtos, se tornando único no segmento de museu político e reconhecido pela população. 

Maturidade: quando os produtos atingirem a saturação, será necessário inovar. As 

exposições necessitarão de contínua mudança, pois quando as obras permanecem por muito 

tempo e as pessoas já a conheceram, elas querem ver algo novo, e se isso não acontece, acaba 

perdendo público. Por isso, para garantir que o público-alvo sempre esteja no Memorial, é 

necessário mudar o ciclo de exposições e atividades interativas, para instigar a curiosidade dos 

visitantes e torna-los fiéis, e ainda, para não ser trocado pelos “concorrentes” indiretos que são 

mais atrativos para esse tipo de público, como barzinhos, shopping e lanchonetes.  

Declínio: esta é a fase mais crítica de um produto/serviço. É a hora da organização 

tentar alternativas para ganhar sua parcela no mercado, reestruturando seu modelo de gestão e 
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até mesmo, as formas dos produtos, por exemplo. Por isso, o Memorial deve inovar sempre, se 

adaptando as exigências do público-alvo, para que eles possam enxergar o valor agregado aos 

produtos e se sentirem interessados, comprometidos e conscientes de que estará usufruindo de 

um serviço com qualidade, preciso e seguro, é onde entra a questão dos aspectos simbólicos3 e 

funcionalistas. 

 

7.1.6 Recomendações estratégias  

Tabela 12: Sínteses das recomendações estratégicas 

Elementos Recomendações Estratégicas 

Embalagem 

 

Os espaços vazios no Memorial devem ser utilizados para a realização de 
exposições temporárias ligadas, principalmente, aos jovens. Deve haver 
também, a ampliação dos acervos para que eles possam tratar da história 
política da cidade, e não apenas de Régis Pacheco. 

Marca 

 

A marca do Memorial é expressa pelo seguinte logotipo: Casa Memorial 

Governador Régis Pacheco, o que se observa pouca notoriedade. Para aumentá-

la, será recriada a marca Memorial, que deverá claramente identificá-lo como 

um verdadeiro museu político da cidade. Foi criado, portanto, um esboço de 

uma logomarca mais moderna e que seja atrativa para o público-alvo. 
 

Figura 18: Logomarca atual do Memorial Régis Pacheco. 

Fonte: Blog da Bia Oliveira, 2017. 

 

 

                                                           
3 Quando os produtos/serviços possuem valor simbólico para os visitantes, relacionados aos aspectos sociais, com 
grupos de convívio, status, entre outros. 
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Figura 19: Esboço da logomarca proposta para o Memorial Régis Pacheco.             

Fonte: Própria, 2017. 

Design 

 

A Secretaria Municipal de Cultura tem o objetivo de pintar o Memorial com 
as cores originais, segundo a secretária, que era uma espécie de azul claro. 
Baseando nessa proposta, ao concordar com a ideia, indica-se um design que 
lembre a raiz histórica da Casa. 

Figura 20: Fachada atual do Memorial Régis Pacheco. 

Fonte: Blog do Marcelo, 2011. 
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Figura 21: Fachada proposta para o Memorial Régis Pacheco. 

 

Fonte: Própria, 2017. 

Conteúdo Deve-se utilizar jovens artistas contemporâneos da região, no qual, o museu 

pode realizar exposições sem custo algum, promovendo ao mesmo tempo, 

esses jovens. Nessa perspectiva, devem ser criadas pontes com os cursos de 

Administração, Artes e História, Publicidade e Propaganda, podendo ampliar 

ao decorrer do tempo, para que os alunos possam participar. Vale ressaltar que, 

essas exposições, devem ser alteradas com frequência, para que o público-alvo 

possa sempre voltar ao acervo e tornar visitantes fiéis. 
Tamanho 

 

Sugere-se que a Casa amplie seu acervo com o preenchimento de algumas 

salas, com material de outros políticos que foram importantes para a cidade, 

retratando suas melhores contribuições para o desenvolvimento do Município, 

além de colocar uma pequena biografia sobre cada um, a fim de que o visitante 

possa conhecer quem foi o referido indivíduo. Isso fará com que o Memorial 

se envolva mais com aspectos políticos de Vitória da Conquista como um todo, 

já que essa é a proposta neste plano. 
Na sala que contém os quadros dos superintendentes do cargo chefe do 

executivo do município, podem ser fixadas as biografias de cada um junto as 

imagens. Já na figura abaixo, que é uma das salas existentes no museu, pode 

ser caracterizada com a exposição de objetos de outros políticos mais influentes 

para a cidade. 
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Figura 22: Uma das salas do Memorial Régis Pacheco. 

 
Fonte: Própria, 2017. 

Qualidade Em relação aos atributos de serviços prestados pelo Memorial, existe a 

necessidade de privilegiar uns em detrimento de outros. Assim, aos diferentes 

atributos, alguns, propostos por Lambin (2000 apud ARRUDA, 2010), foi 

atribuído uma pontuação de 1 a 10, sendo que 1 representa muito negligenciado 

e 10 muito privilegiado: 
 

Acessibilidade - 8 
Comunicação - 10 
Competência - 8 
Cortesia - 8 
Credibilidade - 9 
Confiabilidade - 9 
Segurança - 7 
Criatividade – 8 
 
É percebível que foi optado por privilegiar, em primeiro lugar, a comunicação, 

isto porque deseja-se manter os visitantes bem informados acerca das 

atividades do museu, além de ter o contato direto, para saber suas opiniões 

(críticas, sugestões e elogios) e procurar melhorar e se adaptar às exigências. A 

credibilidade e confiabilidade estão juntos, já que a intenção é melhorar a 

imagem do Memorial, tornar mais visível a sua marca e propósito, dando mais 

credibilidade, além de fornecer conteúdo de qualidade. Aos aspectos de 

cortesia, competência e criatividade, é o que se espera dos colaboradores do 

museu, um bom atendimento, direcionamento, clareza na explicação das 

informações e criatividade em momentos eventuais. A acessibilidade e a 

segurança são fatores também muito importantes, já que é necessário tornar 
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acessível o acervo a qualquer indivíduo, deficiente ou não, além do ambiente 

ter que ser seguro e saber transmitir essa sensação aos visitantes. 
Serviços 

 

Devem ser criadas exposições voltadas para as escolas, criando uma mistura 

de arte tradicional (a mão) com arte digital (pintura e ilustração digital), sendo 

um atrativo para os alunos. Para conseguir prender a atenção desse público, o 

guia responsável deve criar interatividade, não se limitando apenas às 

exposições. Como o ciclo de vida dessas atividades é muito curto, deve haver 

sempre inovação, para instigar o público a sempre voltar ao ambiente. 
Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

7.2 ESTRATÉGIAS DE PREÇO: 

7.2.1 Fatores ambientais na precificação 

Tabela 13: Síntese dos fatores ambientais na precificação 

1. O clima, bem como as suas relações com períodos econômicos adversos ligados ao 
gerenciamento, predispõem ao risco de desmoronamento e abalos quanto à estrutura física e 
conservação do ambiente no Memorial Régis Pacheco; 
 
2. Existe a influência direta quanto ao baixo número de visitantes, no período de chuvas, 
inverno agressivo (típico da considerada Suíça Baiana), temporais; 
  
3. A interferência quanto ao nível de ruído do ambiente externo, também é um fator relevante. 
Por ser Centro e estar situado em uma praça, é sujeito aos carros de som, dificultando a 
transmissão de informações aos visitantes; 
 
4. Os poluentes atmosféricos, como gases tóxicos, dificultam a preservação dos objetos 
históricos e do acervo cultural, através da emissão de CO2 e poeira; 
 
5. Há também, a oportunidade de realizar a reciclagem do lixo produzido no museu, como a 
coleta seletiva de materiais para fins de reciclagem e diminuição do desperdício de materiais 
utilizados, promovendo o reuso, o que incentiva a conscientização ambiental, que pode ser 
pauta para as escolas em seus momentos de visita ao acervo. 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

7.2.2 Estrutura de custo 

Tabela 14: Síntese da estrutura de custo 

Categoria dos Custos Itens 

Custos Fixos Materiais de limpeza e higiene; 
Salários; 
Contas de energia, esgoto, telefonia e Internet; 

Custos Variáveis  Manutenção do museu (troca de lâmpadas, fechamento de 
goteiras, controle de infiltração, entre outros); 
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Restauração de móveis e quadros; 
Impressos; 
Organização de eventos. 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

7.2.3 Atributos diferenciais   

1. Único museu de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista; 
 
2. Devidamente tombado; 
 
3. Possui uma mobília altamente específica da época colonial e quadros de grande valor, 
tornando o acervo único com essas especificidades; 
 
4. Presença da arquitetura neoclássica, considerada de alto padrão social para a referida época 
e até mesmo, nos dias atuais, sendo sinônimo de “chique”; 
 
5. Sedia eventos culturais da Prefeitura, bem como, lançamento de livros, exposição de obras 
dos artistas da região.  

 

7.2.4 Política de desconto  

No caso do Memorial Régis Pacheco, especificamente, como não há produtos à venda, 

o qual caberia estratégias de precificação, a estrutura de custo baseia-se no repasse 

correspondente ao valor de R$35.000,00 mil por ano, entre custos fixos e variáveis. 

No Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, é 

disponibilizado uma planilha que contém os valores que são destinados a cada item 

(generalizado), totalizando a quantia fornecida anualmente, como é possível ver no gráfico do 

anexo 1 deste plano. 

De acordo com as observações nos Livros de Visita do museu dos anos de 2015 e 2016, 

foram encontrados o total de 3.037 mil e 2.194 mil visitantes nos referidos anos, 

respectivamente. Nota-se então, que houve uma diminuição do número de visitantes ao 

Memorial, e um dos motivos, que foram descobertos através das entrevistas, foi a diminuição 

de eventos culturais no acervo.  

Os elementos de despesa e os valores para cada um deles, são os mesmos nos anos de 

2015, 2016 e 2017. Isso mostra que não há muita preocupação em realizar um diagnóstico a 

respeitos das despesas que o Memorial realmente possui, tendo somente uma visão superficial 

de como o dinheiro é gasto. Esse fato, leva a um questionamento: com o que, de fato, são gastos 

R$35.000 mil reais? Esse é um ponto que deve ser investigado. 
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Por outro lado, é válido mapear a determinação do preço para receita. Sabe-se que o 

museu é um bem público, sem fins lucrativos. Entretanto, com a crise em que o país se encontra, 

fica cada vez mais difícil investir com mais intensidade nas atividades culturais. Para isso, não 

só em tempos de crise, mas em dias “normais”, pode haver uma pequena cobrança de taxa para 

que os artistas utilizem o espaço para a promoção das suas obras. Essa cobrança, não seria uma 

maneira de obter lucro, mas sim, uma forma dos artistas contribuírem para a constante melhoria 

do local, em termos de estrutura, de projetos e atividades inovadoras que possam atrair com 

mais intensidade o público-alvo. 

Outra ideia seria ter um espaço exclusivo para a comercialização de livros, de modo a 

incentivar à leitura, bem como, direcionar melhor seus esforços para de acordo com a sua 

missão. Assim, um estudante e um historiador, por exemplo, que queiram ter conteúdo em casa 

para estudar acerca da história política de Conquista, artistas regionais ou projetos e programas 

culturais, saberiam que, no Memorial, são disponibilizados esses tipos de material.  

Portanto, seria utilizado uma estratégia de valor com baixo preço e com qualidade de 

média à alta. 

 

Tabela 15: Síntese da política de desconto  

Desconto Descrição da política de desconto 

À vista Cobrança de uma taxa fixa de R$25,00 para cada evento de terceiros 
realizado, como exposição de livros e de obras de arte; 
Cada artista que utilizar o espaço para comercializar suas obras e 
livros, pagará uma taxa de 5% em cima do valor da obra vendida. 

Por volume 
 

Cada terceiro que realizar mais de 1 evento em um trimestre, terá o 
desconto de 10% nos demais; 

Sazonal  
 

Em baixas temporadas, onde há pouca circulação de pessoas pela 
cidade, cada artista que promover um evento no Memorial, receberá 
um desconto de 50% na taxa fixa estabelecida; 
Em altas temporadas, onde há uma grande movimentação na cidade, 
50% do valor arrecadado com as atividades realizadas no museu, serão 
destinadas a Casa do Amor4. 

Promocional  
 

Cada escola ou instituição de ensino superior, que agendar uma visita 
por mês, terá direito, após um trimestre, a um pacote de 4 exposições 
feitas pelos próprios alunos, desde que estejam relacionados a 
educação, cultura e/ou política municipal. 

                                                           
4 Instituição de caridade que oferece abrigo, alimentação e cuidados para pacientes carentes em tratamento de 
câncer em Vitória da Conquista – Ba. (CASA DO AMOR, 2014). 
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Preço Isca A Praça Tancredo Neves pode ser considerada como um “ponto isca” 

para o museu, pois muitos vão à praça conversar com os amigos, 
passear com os pais ou namorado(a), e até mesmo, para estar em meio 
a natureza em um momento de reflexão. Por isso, seria uma 
oportunidade para o museu, de atrair essas pessoas para dentro do 
acervo, pois, mesmo que o objetivo principal dessas pessoas seja ir à 
praça, encontra um ponto turístico aberto para ir visitar, aproveitam o 
momento e conhecem um pouco da história política da cidade. Diante 
disso, é claro a importância do museu ser aberto aos sábados e 
domingos, nem que seja apenas por meio período. 

Apoio Promocional  
 

Cada empresa que utilizar o marketing cultural através do Memorial 
Régis Pacheco, garantirá a divulgação da logomarca pelo site da 
Prefeitura Municipal e redes sociais do museu. 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

É importante ressaltar, que todo valor arrecadado será inteiramente destinado às 

melhorias do museu. 

 

7.3 ESTRATÉGIAS DE PONTO E DISTRIBUIÇÃO: 

7.3.1. Descrição do canal de marketing  

Conforme Kotler e Keller (apud Rejane, 2017), uma organização utiliza três tipos de canal 
de marketing: canais de comunicação; canais de distribuição; e canais de serviços. O primeiro 
diz respeito a jornais, revistas, rádio, televisão, outdoors, cartazes, folhetos, Internet, entre 
outros, e, até mesmo, expressões faciais e roupas. O segundo refere-se a distribuidores, 
atacadistas, varejistas e agentes, utilizados para venda ou entrega de produtos ou serviços. O 
terceiro e último, se trata de canais que buscam facilitar as transações, como por exemplo, 
armazéns, transportadores e bancos. 
A Casa Memorial Governador Régis Pacheco utiliza a Internet, como seu principal canal de 
comunicação, utilizando as redes sociais dos próprios colaboradores, os blogs da cidade e o 
site da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista para a divulgação dos eventos que 
ocorrem no local e notícias recorrentes. 
Tem como fornecedores a Prefeitura Municipal da cidade, que repassa a verba para o acervo, 
os artistas da região, que expõe suas obras enriquecendo o ambiente interno, a parceria com 
o projeto PROLER da UESB, que incentiva os jovens a se interessar pela leitura e a 
disponibilidade de um senhor, funcionário da Prefeitura, que dá aulas de violão e flauta no 
próprio Memorial, para jovens e adultos que se interessam pela música e tenham vontade de 
aprender. 
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7.3.2 Níveis de canais de marketing 

O organograma do museu pode compor da seguinte maneira:       

 

Como patrimônio cultural da Prefeitura Municipal, o Memorial Régis Pacheco é submetido 
às ordens da mesma. Para que possa estar funcionando como um devido museu, tem-se os 
fornecedores de cultura e educação. Sendo o primeiro, dividido em artistas regionais que 
expõe suas obras no acervo, e em eventos culturais, como as exposições de livros, eventos da 
Prefeitura, como Natal da Cidade, forró pé de serra do Periperi, entre outros. O segundo, é 
dividido em escolas, que inserem no seu planejamento pedagógico visitas ao Memorial, o 
que movimenta o local, e as atividades interativas, como as aulas de violão, projeto PROLER, 
e outras atividades já mencionadas anteriormente e que podem ser inseridas. 

 

7.3.3 Análise do ponto de venda  

Tabela 16: Síntese do Diagnóstico do Ponto de Venda  

Componentes Estratégicos Pontos Fortes Pontos Fracos 
Mix de Produto Móveis exclusivos de 

Régis Pacheco;  
Presença de obras valiosos 
sobre a história do 
município; 
Existência de eventos 
culturais. 

Não há objetos, obras, 
biografias ou algo relacionado 
aos outros políticos da cidade, 
se restringindo apenas a Régis 
Pacheco; 
Carece de mais parcerias 
educacionais; 
Não possui muitas atividades 
interativas com o público-alvo. 

Promoção  Utiliza a Internet, um dos 
principais meios de 

Se limita aos blogs da cidade e 
ao site da Prefeitura, o qual 

Prefeitura 
Municipal

Memorial Régis 
Pacheco

Fornecedor 
de Cultura

Artistas 
Regionais

Eventos 
Culturais

Fornecedor 
de Educação

Escolas
Atividades 
Interativas
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comunicação, abrangendo 
uma grande parte da 
população. 

poderia ampliar os meios de 
promoção, englobado a TV 
local, impressos, visitas às 
escolas, redes sociais próprias, 
entre outros meios. 

Localização Está situada próximo ao 
centro, próximo a três 
outros pontos considerados 
turísticos, como o museu 
Henrique Prates, a Catedral 
Nossa Senhora das Vitórias 
e a Praça Tancredo Neves. 

Não aproveita com eficiência o 
ambiente em que está inserido. 

Atmosfera do Museu Preserva a arquitetura 
neoclássica da época; 
 

A placa de identificação é 
pequena, dificultando sua 
visualização; 
Não há aromatização ou 
climatização; 
Ambiente pouco iluminado. 

Funcionários Contém 3 funcionários, 
todos bem educados e 
comunicativos. 

Na ausência da gestora, o 
guarda municipal esclarece as 
dúvidas dos visitantes; 
Carece de um profissional 
especializado em museologia 
para guiar os visitantes aos 
acervos. 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

7.3.4 Recomendações estratégias 

Um canal de distribuição importante para museus, consequentemente para o Memorial 

Régis Pacheco, é o uso da Internet e das mídias sociais, além da TV local. Através dessas 

mídias, os pontos turísticos podem ganhar visibilidades em períodos de eventos populares na 

cidade, como por exemplo, o Festival de Inverno, onde o Memorial pode usar de estratégias 

para atrair visitantes, o qual podem aproveitar a estadia na cidade e conhecer suas belezas 

naturais e históricas.  

Outra estratégia que pode ser utilizada, é o Marketing Religioso, tendo em vista que 

muitos fiéis católicos costumam ir à Catedral, ao lado do Memorial, o qual pode atrai-los à 

Casa, que, inclusive, expõe o quadro de Adilson Santos, que retrata a Santa (Nossa Senhora das 

Vitórias), a Catedral e outros elementos, tais como as escadas, que simbolizam os degraus que 

o indivíduo percorre durante sua existência para atingir seus objetivos.  
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A Igreja está envolvida com a história política de Vitória da Conquista, assim, conhecer 

mais sobre esse enredo, seria uma forma de unir o útil ao agradável, a fé à cultura. 

 

7.4 ESTRATÉGIAS DE PROMOÇÃO: 

7.4.1 Descrição do composto promocional 

Sem informação não existe conhecimento, e sem comunicação não existe relações 

humanas. A humanidade só desenvolve através da comunicação e a partir dela, estabelece 

relações sociais e culturais. Segundo Rochet (1992), o marketing começa com a questão do 

porquê e do para quem, e acrescenta que: 

 
 
Toda a organização deve ser visada pelo marketing. Cada voluntário ou 
profissional em contato com o público, deve encorajá-lo a emitir as suas 
observações e sugestões e dar a sua opinião sobre a qualidade do serviço 
prestado. Além desta simples preocupação diária, é preciso que cada qual se 
empenhe na procura da evolução das tendência de fundo, dos gatos, práticas 
culturais, maneiras de sentir e de ver o público. (ROCHET, 1992, p.79 apud 
ABREU, 2008). 
 
 

A comunicação tanto interna quanto externa do Memorial, deve ser melhorada. A 

qualidade do atendimento dentro do museu pode ser um tanto questionada, pois não possui um 

profissional capacitado para atender os visitantes de forma correta. Isso faz com que as pessoas 

saiam de lá sem terem suas necessidades atendidas.  

Segundo Nickels e Wood (1999, p. 320): “o objetivo da comunicação de marketing é 

manter um diálogo com os clientes e outros grupos de interesse, permitindo que a organização 

responda de forma rápida às suas necessidades e desejos em constante mutação.” A 

comunicação interna também pode ser melhorada, pois dentro do Memorial não existe material 

suficiente com o conteúdo do museu para ficar exposto, transmitindo informações 

internamente. 

Quanto a promoção, este é um ponto extremamente deficitário, pois apresenta uma 

quantidade de canais de divulgação mínimos, não tendo foco, de forma eficiente, na promoção 

da marca Memorial. Na tabela a seguir, será detalhado o que foi observado no que diz respeito 

ao composto promocional. 

 

7.4.2 Análise de mídia  

O impacto das notícias e das informações, no mundo globalizado que vivemos hoje, é 

um importante responsável pela consolidação da marca e da imagem organizacional de uma 
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empresa. É lá que está o público-alvo e onde a informação se propaga mais rápido. Então, é 

neste ambiente virtual que o Memorial deve investir para construir uma imagem consolidada e 

manter um bom relacionamento com os visitantes. 

A divulgação do museu feita na Internet vai ser muito benéfica para sua imagem, mas 

para isso, o Memorial deve ficar atento em alguns pontos fundamentais que cumpram seu 

propósito. Como na Internet as informações fluem de maneira instantânea, a organização deve 

ser ágil nas ações de divulgação, ficar antenada aos assuntos atuais de interesse do seu público-

alvo e perceber o que essas pessoas querem e desejam, para conseguir atender de forma rápida 

as suas necessidades. 

O preparo da equipe, para atuar nessa gestão de mídias, deve ser bem trabalhado para 

não parecer despreparo dos colaboradores. Como o Memorial não tem funcionários para isso, 

deve-se então buscar treinamento ou terceirizar o serviço. Em Vitória da Conquista existem 

várias Startup’s que são especialistas nesse ramo.  

Outras mídias que devem ser extremamente exploradas são as de TV’s e rádios, sendo 

que estas são as principais mídias utilizadas pelos brasileiros. Os jornais e revistas são as mídias 

que mais entraram em desuso no país, segundo a Pesquisa Brasileira de Mídia (2016). A tabelo 

abaixo, mostra uma síntese dos fundamentos da análise de mídia que foi utilizada para propor 

as estratégias de promoção e comunicação. 

 
Tabela 17: Síntese do Diagnóstico de Mídia  

Mídias Pontos Fortes Pontos Fracos 
Televisão Sem utilização.  - 

Rádio  - Não existem propagandas para 
divulgar o objetivo principal do 
Memorial. 

Quando é utilizada, é por 
terceiros que vão realizar algum 
evento no museu. 

Jornal Sem utilização. - 

Revistas Sem utilização. Aparece alguma notícia de vez 
em quando, mas é muito escasso. 

Outdoor Sem utilização. - 

Internet  O site da Prefeitura Municipal 
e os blogs da cidade são bem 
utilizados. 

Não aproveita o potencial que a 
rede oferece; 
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Não possui redes sociais 
próprias. 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 
Tabela 18: Impacto da Seleção de Mídia  

Critérios Justificativas 

Impacto Internet: o potencial da internet, com poder de influenciar e provocar 
mudanças faz dela ser uma poderosa ferramenta nas mãos da 
sociedade, já que a maioria do público-alvo tem acesso a mesma. 

TV: a televisão exerce um papel determinante na formação e nas 
atitudes de toda a sociedade, pois aquilo que é apresentado torna-se 
verdade absoluta para aqueles que não possuem outros referenciais 
informativos ou conhecimentos que permitam fazer uma análise 
crítica do apresentado. (Grupo Impacto TV, 2015). 

Jornais e Revistas: tradicionalmente, têm sido parte importante da 
sociedade civil, fornecendo informação aos cidadãos, porém, pouco 
eficaz para a população jovem. 

Rádio: pouco utilizado e de pouco alcance para as pessoas de 10 à 29 
anos, mas de grande impacto para as demais pessoas de maior faixa 
etária. 

Outdoors: conseguem comunicar uma mensagem de maneira 
praticamente instantânea. Através de uma colagem bem planejada, 
pode-se cobrir toda uma cidade do dia para a noite, aumentando-se 
ainda mais o já citado impacto da comunicação. 

Escolas: um dos melhores meios para se praticar a divulgação do 
Memorial. Lá está o público-alvo, que estão estudando para obter 
uma formação e construir conhecimento, sendo um alicerce para dar 
credibilidade ao Memorial. 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

7.4.3 Estratégias da promoção e comunicação propostas 

Com base no que foi analisado de deficitário no processo de promoção e comunicação 

do memorial, foram sugeridas as seguintes estratégias a fim de melhorar esse processo: 

 

1. A utilização de TV, rádio e impressos divulgando os eventos e o próprio Memorial, 

pois feita de forma adequada, fará com que a mensagem de marketing do museu chegue aos 

ouvidos do público-alvo de forma efetiva. 
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2. As redes sociais é uma importante ferramenta de promoção das organizações, além 

de ser mais um canal para estreitar o relacionamento com os clientes. Portanto, o Memorial 

deve criar perfis nas mais importantes mídias sociais, como Facebook e Instagram, elevando o 

alcance e atraindo seguidores para a instituição. Essa estratégia de comunicação é a de geração 

de conteúdos exclusivos para manter um relacionamento “sem intermediários” com seu 

público-alvo.  

3. A mesma premissa da estratégia acima, pode ser usada para a criação de um site 

institucional, com o intuito de também gerar conteúdo para o público-alvo do museu. 

4. Utilizando o endomarketing para melhorar a comunicação interna, o Memorial 

poderia oferecer um mural de informações e até uma revista de circulação interna com o 

conteúdo do museu, a fim de facilitar a circulação da informação no seu interior. 

 

Figura 23: Panfleto do Museu Marítimo de Macau, na China 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Nenotavaiconta, 2015. 
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5. Ações que promovem a marca Memorial em datas comemorativas devem ser 

tomadas, pois nesses períodos o fluxo de pessoas é maior na cidade, e as chances de aumentar 

o número de visitantes ao museu é grande, como atividades interativas (workshops, pinturas, 

vídeoaulas).  

6. O uso de outdoors, sem dúvidas, é um tipo de mídia que possui um resultado positivo 

na campanha publicitária, pois, além de ter o papel de divulgação, reforça a marca ou produto 

anunciado. 

7. Relações com públicos e comunidade é pouco utilizada, então, devem ser criados 

eventos parceiros com a comunidade. O apoio de personalidades influenciadoras da região para 

ajudar a promover o Memorial, também seria uma maneira eficiente. Um exemplo seria Carlos 

Jehovah, escritor de obras que tratam sobre as desigualdade sociais e, inclusive, foi 

homenageado pela Prefeitura Municipal por meio do projeto “A voz do muro”, sob 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Artesanato. (Blog Blitz Conquista, 2016). 

 

Figura 24: Carlos Jehovah, teatrólogo e poeta de Vitória da Conquista – Ba 

Fonte: Blog do Anderson, 2016. 

 

Outra personalidade da cidade é Adão Albuquerque, educador e comunicador de 

grande influência no município. O docente foi uma das atrações do projeto “Educação em 
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Movimento”, que levou mais de 10 mil estudantes à Arena da Fonte Nova em Salvador – Ba, 

em um “aulão” de preparação para o Enem. (Blog do Rodrigo Ferraz, 2015). 

 

Figura 25: Adão Nascimento Albuquerque, professor de Geografia, comunicador e artista. 

Fonte: Blog do Rodrigo Ferraz, 2015. 

 

8. Promover oficinas nas escolas de rede municipal, estadual e federal, do ensino 

fundamental ao superior, alcançaria melhor o público-alvo e incentivaria os mesmos a 

participarem das atividades promovidas pelo museu. 

 

De acordo com Schmitt (1999, apud BORGES, 2015), o marketing tradicional não se 

apoia em uma base psicológica de como os consumidores enxergam e reagem aos produtos e a 

concorrência, mas, ainda assim, ele instituiu conceitos fundamentais para uma boa decisão em 

marketing, como, por exemplo, a segmentação de mercado e o posicionamento estratégico. Em 

oposição ao marketing tradicional, ele aponta o marketing de experiências como um modelo de 

marketing que se baseia nas características e benefícios, em que “as experiências são resultado 

do encontro e da vivência de situações. [...] as experiências geram valores sensoriais, 

emocionais, cognitivos, comportamentais e de identificação, que substituem os valores 

funcionais.” (SCHMIT, 1999, p. 41).  

Ao examinar a situação de consumo, o autor aponta quatro características do marketing 

experimental, como observado na figura 23. 
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Figura 26: Características do Marketing Experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

Fonte: SCHMIT, 1999, p.41 apud BORGES, 2015. 

 

Diante disso, o novo paradigma criado pelo marketing de experiências é que o 

consumidor não é mais um ser meramente racional, mas também um ser emocional. Dessa 

maneira, as pessoas com mais experiência de vida, quando vão ao Memorial, se sentem como 

se estivesse “recordando” das histórias que já viveu. Enquanto que as gerações Y (12 à 19 anos) 

e Z (20 à 29 anos), por não terem vivido tal época, não conseguem sentir essa emoção. Por isso, 

deve ser analisado, como o museu irá proporcionar experiências a essas pessoas, de modo que 

elas possam sentir, refletir e se relacionar com o conteúdo exposto. 

 

8 PLANO DE AÇÃO 

A partir da análise realizadas, foram determinadas ações urgentes, de grande impacto, 

associadas ao reposicionamento do Memorial Régis Pacheco, a fim de se tornar um Museu 

Político de Vitória da Conquista-Ba. Estas ações decorrem da análise dos pontos fracos, 

aproveitando os pontos fortes e relacionando-os com as oportunidades existentes, procurando 

evitar as ameaças para a organização. Para solução destas questões, deverão ser identificadas 

estratégias adequadas, que poderão ser implementadas através de ações descritas em projetos 

específicos. As ações sugeridas são listadas abaixo. 
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8.1 CRONOGRAMA 

 

Data prevista para início: 02 de Janeiro de 2018. 

Data prevista para término: 31 de Dezembro de 2020. 

 

8.1.1 Etapa 1 

UNIDADE PRAZOS MEMORIAL RÉGIS PACHECO 

QUESTÃO 

ESTRATÉGICA 

- Como definir o Memorial Régis Pacheco como um 

Museu Político de Vitória da Conquista? 

AÇÃO/PROJETO - REPOSICIONAMENTO DA IMAGEM DO 

MEMORIAL. 

OBJETIVO 1 ano Fazer com que o ambiente interno se relacione com a 

história política de Vitória da Conquista-Ba. 

TAREFAS 3 meses 

3 meses 

3 meses 

 

 

4 meses 

 

5 meses 

6 meses 

9 meses 

 

1 ano 

 

 

 

 

- Identificar as demandas em relação ao museu; 

- Definir as políticas de gestão do acervo; 

- Disponibilizar no acervo, a biografia dos 

superintendentes do cargo chefe do poder executivo, 

exposto na sala principal. 

- Disponibilizar informações mais específicas, 

completas e precisas; 

- Identificar e implementar projetos de exposição; 

- Estabelecer mais parcerias com projetos educacionais; 

- Buscar obras que retratem a história de políticos 

influentes na cidade; 

- Buscar objetos, construir maquetes e/ou histogramas 

sobre as principais contribuições desses políticos para o 

município; 
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8.1.2 Etapa 2 

UNIDADE PRAZOS MEMORIAL RÉGIS PACHECO 

QUESTÃO 

ESTRATÉGICA 

 

- 

Como desenvolver os produtos e serviços do Memorial 

que atraiam os jovens e escolas em 30% nos próximos 

dois anos? 

AÇÃO/PROJETO - REPOSICIONAMENTO DA IMAGEM DO 

MEMORIAL. 

OBJETIVO 2 anos Apresentar produtos e serviços que sejam atrativos para 

o público-alvo. 

TAREFAS 3 meses 

1 ano 

 

 

1 ano 

 

1 ano 

 

1 ano e 6 
meses 

  

2 anos 

 

 

 

 

 

 

 

- Fazer pesquisa de mercado; 

- Aumentar o número de atividades estilo oficinas, para 

que os jovens possam interagir com a história política do 

munícipio; 

- Dar acessibilidade aos portadores de necessidades 

especiais; 

- Tornar o acervo mais atrativo, com cores mais 

vibrantes e iluminação adequada; 

- Proporcionar atividades e exposições inovadoras, que 

envolva a tecnologia; 

- Proporcionar elementos que superem as expectativas 

do público-alvo. 
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8.1.3 Etapa 3 

UNIDADE PRAZOS MEMORIAL RÊGIS PACHECO 

QUESTÃO 

ESTRATÉGICA 

- Como melhorar os recursos humanos do Memorial? 

AÇÃO/PROJETO - REPOSICIONAMENTO DA IMAGEM DO 

MEMORIAL 

OBJETIVO 1 ano Melhorar a organização interna, os processos, pessoas e 

informações. 

TAREFAS 4 meses 

 

6 meses 

7 meses 

 

9 meses 

 

1 ano 

 

-Rever o organograma e os processos administrativos, de 

modo a otimizá-los; 

- Criar setor de comunicação; 

- Contratação de pessoal ou guia, formado ou técnico em 

museologia; 

- Tornar os dados internos sob controle, em forma de 

relatórios, planilhas; 

- Atualizar o banco de dados e fornecer informações mais 

precisas. 

 

8.1.4 Etapa 4 

UNIDADE PRAZOS MEMORIAL RÊGIS PACHECO 

QUESTÃO 

ESTRATÉGICA 

- Como tornar referência turística e histórica política 

municipal nos próximos cinco anos? 

AÇÃO/PROJETO - REPOSICIONAMENTO DA IMAGEM DO 

MEMORIAL 

OBJETIVO 3 anos Fortalecer e consolidar a imagem do Memorial, como 

Museu Político do município. 

TAREFAS 6 meses 

1 ano 

1 ano e 3 
meses 

 
 

- Segmentar o público; 

- Captar recursos financeiros adicionais; 

- Inovar a logomarca para que ela seja mais visível e 

atrativa, tanto em design, quanto em tamanho; 
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1 ano e 6 
meses 

 
1 ano e 9 

meses 
 

2 anos 
 
 

2 anos e 6 
meses 

 
3 anos 

- Incrementar as informações dos políticos e suas 

principais realizações de modo a se relacionar com 

- Participação das empresas através do Marketing 

Cultural; 

- Aumentar leque de projetos que visem fomentar à 

cultura e a educação; 

-Implementação de sistemas informatizados do 

Memorial; 

- Tornar os visitantes fiéis. 
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