
Sim59%
Não41%

É a primeira vez que você visita este Museu? 

Hoje17%

Há menos de 1 
semana12%

Entre 1 mês e 1 
ano12%

Entre 1 e 5 
anos18%

Há mais de 5 
anos41%

Desde quando você sabe da existência deste Museu?



31%

6%
2%

4%
18%

8%

4%

4%

10%

8%
4%

Como ficou sabendo a respeito do Museu ?

Passando em frente ao Museu
Visitando outros museus
Na televisão
No rádio
Através de panfletos, cartazes
Lendo jornais ou revistas
No guia turístico
Por recomendação de amigos
Por recomendação de professores
Por recomendação de familiares
Pela sinalização de rua
Na Internet
Outra fonte. Qual?
Mais de uma resposta

    

Muito 
satisfeito,71%

Satisfeito,29%

Em relação à visita que você acabou de realizar, você 
se sente



Ótimo,62%
Bom,21%

Regular,10%

Ruim,3%Não sei,3%

NR,3%

Sinalização (orientação de entrada, saída, banheiros)

Ótimo,55%

Bom,24%

Regular,7%

Péssimo,2%

Não sei,7%
NR,5%

Conforto (banheiro guarda volume, temperatura 
ambiente, bebedouros)



Ótimo,79%

Bom,12%

Regular,2%Não sei,5% NR,2%

Conservação e manutenção dos equipamentos, dos 
objetos expostos

Ótimo,85%

Bom,5%

Regular,3% Ruim,3%

Não sei,5%

Limpeza



Ótimo,67%

Bom,14%

Regular,5%

Ruim,2%

Não sei,2%

NR,10%

Segurança

Ótimo,67%

Bom,19%

Regular,5%

Ruim,2%

Não sei,5%

NR,2%

Informações e explicações disponíveis painéis, textos, 
áudios guias, filmes



Ótimo,79%

Bom,14%

Péssimo,2%

Não sei,5%

Acolhimento (recepcionista, monitor, guarda, guia)

Ótimo,67%

Bom,18%

Regular,8%

Ruim,3%

Não sei,5%

Acesso (facilidade de transporte, sinalização nas ruas, 
facilidade de estacionamento)



Ótimo,61%
Bom,22%

Regular,7%

Péssimo,5%

Não sei,5%

Horários de funcionamento

Em sua opinião, que fatores dificultam a visita a museus ou centros culturais?

1 – Custo do 
ingresso,15%

2 – Outros custos de uma 
visita (transporte, 

alimentação, etc.),9%

3 – Dificuldade de 
transporte / acesso,11%

4 – Dificuldade de 
estacionamento,17%

5 – Violência urbana,6%

6 – Falta de divulgação 
sobre os museus, 

exposições, atividades, 
etc.,29%

7 – Dias e horários de 
funcionamento,12%

8 – Outro fator. 
Qual?,1%

Sim



1 – Custo do 
ingresso,13%

2 – Outros custos de 
uma visita (transporte, 
alimentação, etc.),15%

3 – Dificuldade de 
transporte / acesso,14%

4 – Dificuldade de 
estacionamento,12%

5 – Violência urbana,16%

6 – Falta de divulgação 
sobre os museus, 

exposições, atividades, 
etc.,7%

7 – Dias e horários de 
funcionamento,13%

8 – Outro fator. 
Qual?,10%

Não

Sim, a vinda para esta 
cidade tinha como 

motivação exclusiva 
conhecer/visitar este 

museu.,10%

Sim, a vinda para esta 
cidade previa, também, 

conhecer/visitar este 
museu.,3%

Não. A visita ao museu 
foi decidida depois.,37%

Não respondeu,50%

Caso você resida em outro município, estado ou país, 
sua visita a esta cidade foi motivada pelo interesse 

em conhecer o museu?



Museu Municipal faz balanço do primeiro semestre.

Nos últimos 3 anos 

2017 - Total de visitantes no ano. 2.332 pessoas 

2018 - Total de visitantes no ano. 3.088 pessoas 

2019 - Até o mês de junho já recebemos 2.276 visitas 

Em nossa pagina do facebook tivemos.

Alcance de mais de 25.567 

Clicks/ações mais de 1.684 

Novas pessoas curtiram a pagina = 482 pessoas 


