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O ano que mudou a história
Quando iniciamos o ano de 2020, cheios de
projetos, novidades e esperanças renovadas,
era impossível imaginar o que estava por vir.
A pandemia do novo coronavírus assolou o
Planeta, infectando mais de um milhão de
pessoas e matando mais de 51 mil em poucos
meses. Para se ter uma ideia, na última pandemia
mundial, a gripe A (H1N1), popularmente
conhecida como gripe suína, matou cerca de 18
mil entre 2009 e 2010, segundo a Organização
Mundial da Saúde (OMS).
Nesse contexto, o Inhotim se viu em mais um
desafio que, dessa vez, tomou proporções
globais e imprevisíveis. Assim como todas as
instituições públicas e privadas de qualquer
segmento, o Instituto precisou lançar mão de
atitudes para amenizar os efeitos financeiros
sofridos – afinal, nunca havíamos ficado tanto
tempo fechados à visitação (de março à novembro
de 2020). As ações visaram enfrentar percalços
no curto, médio e longo prazos.

Foram tomadas medidas amplas de
reformulação do organograma da instituição,
definidas pelo Conselho de Administração

No Parque, funcionários e visitantes puderam
se sentir mais seguros com a implantação de
um protocolo de saúde produzido pela Infection

do Inhotim. Essa alteração previu a extinção
de todas as diretorias (artística, botânica e
executiva) em caráter temporário. Infelizmente e
assim como a maioria das instituições culturais,
houve demissões em outros níveis hierárquicos,
mas a prioridade foi a manutenção dos postos de
trabalho gerados em Brumadinho.

Control, referência mundial em infectologia.
Sinalização para distanciamento de segurança,
instalação de displays de álcool em gel, uso
obrigatório de máscaras, redução do público
diário (10% da capacidade) e suspensão de
grupos de excursão foram algumas mudanças
nas nossas dinâmicas de funcionamento.

Em 2020, o Inhotim priorizou a manutenção de
365 empregos diretos, figurando como uma das
instituições culturais que mais emprega no país.
Do quadro de funcionários, 74,5% é composto
por moradores de Brumadinho, e 75,6% é
composto de salários de pessoas em situação
vulnerável. É com eles nosso compromisso maior,
e é pelo bem-estar deles que Inhotim zela para
passar pelo cenário de pandemia com o menor
prejuízo possível.

Em todo esse cenário, entidades como o Inhotim
tiveram sua importância ratificada e ainda mais
reverberada, pois, mais do que nunca, o público
necessitou de um espaço tão diverso como o
nosso. Aprendemos como o distanciamento
pode oferecer novas formas de vivenciar a
arte, a cultura e até a natureza. O Inhotim e
tantas outras instituições culturais têm sido
imprescindíveis para acalentar a sociedade neste
período tão difícil. E seguimos unidos, com a
certeza de que esse novo desafio será superado.

Antonio Grassi
Diretor-presidente
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EDITORIAL

Hélio Oiticica, Invenção da cor, Penetrável Magic Square # 5, De Luxe, 1977, detalhe.

Com o distanciamento social como premissa
mundial para o controle da disseminação do
coronavírus, o mundo virtual foi o grande
norteador das ações das empresas e demais
instituições. Os meios digitais em constante
inovação proporcionaram que reafirmássemos a
função do Inhotim como instituição museológica
produtora de cultura, ressignificando as nossas
ações e mantendo a interface direta com o público.
Em 2020, o Instituto repensou suas formas de se
comunicar com as pessoas, a fim de promover
novas experiências e vivências no Museu e
Jardim Botânico. A Comunicação passou a
ter um papel estratégico na “linha de frente”,
conectando o Inhotim com as pessoas. Os
projetos digitais foram catalisados: produções
audiovisuais de padrão internacional, web
séries, inaugurações de exposições no Google
Arts and Culture, conteúdos inéditos nas redes
sociais e início da reestruturação do site.

As visitas educativas ganharam mediação virtual que,
longe de terem a pretensão de substituir o contato
presencial, promoveram novas formas de interação.
Mesmo a aproximação inusitada do público com a
natureza foi possível on-line, e o Inhotim despontou
como uma das poucas instituições brasileiras a
produzir mostras com temática botânica no universo
digital. Até a música foi possível levar às pessoas
por meio dos concertos virtuais da Orquestra
de Câmara Inhotim e de várias outras ações da
programação cultural. Em 2020, mesmo passando
a maior parte do ano fisicamente distante de seus
visitantes, o Inhotim mais uma vez demonstrou sua
potência em produção de conteúdo e em levar seus
acervos artístico e botânico à vida das pessoas.

A comunicação passou a
ter um papel estratégico
na “linha de frente”,
conectando o Inhotim
com as pessoas.
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visitantes em 2020

mais de

milhões
de visitantes desde
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Cerca de 50% do público teve acesso gratuito
ao Instituto por meio de programas como
Nosso Inhotim e Inhotim para Todxs. Em 2020,
devido à pandemia, as quartas-feiras gratuitas
foram substituídas pela última sexta-feira
de cada mês após a reabertura em
novembro de 2020.
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MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA E JARDIM BOTÂNICO

23 galerias: Mata, True Rouge, Praça, Fonte,
Cildo Meireles, Lago, Adriana Varejão, Doris
Salcedo, Marcenaria, Doug Aitken, Galpão,
Matthew Barney, Rivane Neuenschwander,
Valeska Soares, Cosmococa, Miguel Rio
Branco, Marilá Dardot, Carlos Garaicoa,
Cristina Iglesias, Lygia Pape, Psicoativa
Tunga, Carroll Dunham, Claudia Andujar.
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Obras em acervo
Obras em exposição
Hectares de
área de visitação
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Adriana Varejão Albert Oehlen Alexandre da Cunha Victor Grippo
Artur Barrio Charles Ray Chris Burden Cildo Meireles Damián
Ortega Claudia Andujar Dan Graham Dominique GonzálezFoerster Doris Salcedo Edgard de Souza Doug Aitken Ernesto
Neto Franz Ackerman Hélio Oiticica & Neville d’Almeida Giuseppe
Penone Carroll Dunham John Ahearn and Rigoberto Torres
Jorge Macchi 57 artistas em exposição Juan Araujo Larry Clark
Luiz Zerbini 31 países diferentes Lygia Clark Lygia Pape Matthew
Barney Marcius Galan Miguel Rio Branco Nuno Ramos Cristina
Iglesias Paul McCarthy Pipilotti Rist Rirkrit Tiravanija Robert
Irwin Marilá Dardot Rochelle Costi Carlos Garaicoa Simon
Starling Rivane Neuenschwander Thomas Hirschhorn Tunga
Valeska Soares Vik Muniz William Kentridge Yayoi Kusama
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4.300
espécies nativas
e exóticas de todos
os continentes

hectares de uma Reserva
Particular do Patrimônio
Natural ( RPPN Inhotim )
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Jardim Botânico Inhotim

8 JARDINS
TEMÁTICOS
Jardim de Todos os Sentidos, Jardim Desértico, Jardim de
Transição, Vandário, Jardim Veredas, Jardim Pictórico,
Largo das Orquídeas, Jardim Sombra e Água Fresca.
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DO INHOTIM PARA O MUNDO

No planejamento anual, feito no fim de
2019 para o ano seguinte, a estratégia
tinha como base o presencial. Com o
cenário da pandemia e o fechamento
do parque para visitação em 18 de
março de 2020, toda a estratégia
focada em eventos presenciais, teve
que ser revista e adaptada com rapidez.
A produção da Comunicação ocupou
a única interface com os stakeholders
e passou a ocupar outras funções
estratégicas para o Inhotim, como:

// contrapartida para patrocinadores
// pauta para a imprensa e anúncios
// asset para a marca
Assim, o Inhotim saiu de 2020 para
2021 mostrando uma instituição viva,
sensível e sintonizada com o tempo
e o contato com o público, levando
arte, botânica e conhecimento
para além de seus portões.
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ON-LINE COMO PLATAFORMA DE CONTATO

Projetos digitais que já estavam em andamento
e foram acelerados em sua produção.
Os pilares para a produção contaram com:
// webséries
// desenvolvimento de identidade visual para os canais
// campanhas digitais
// produtos digitais
// ação com influenciadores
// exposições virtuais
// newsletters
// programação de reabertura on-line
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DESENVOLVIMENTO DE IDENTIDADE
VISUAL PARA OS CANAIS

Levando em consideração que nossos canais
digitais seriam o único contato com o público,
foram feitos estudos para a mudança de
avatares nas páginas do Instagram,
Facebook e YouTube.
Considerando também o compromisso estético
do Inhotim, foram feitos estudos para o trabalho
com imagens no feed do Instagram.

De janeiro a dezembro de 2020, o perfil
do Inhotim no Instagram apresentou
um crescimento orgânico de 317.501
para 333.633 . Para além do aumento em
números, Inhotim como marca se difere:
de acordo com o Upfluence Software, 98%
do nosso público são perfis reais e ativos ,
ou seja, sem robôs, garantindo uma boa
taxa de engajamento.

98%
do público são
perfis reais e ativos

333.633
seguidores
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INSTAGRAM 2020

/ POSTS

204
/ CURTIDAS

563.095
/ SEGUIDORES NOVOS

14.464
/ CONTAS ALCANÇADAS

257.119
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1

SÉRI E
WEBSÉRIES

Considerando a persona do Inhotim e o
compromisso com a geração de conteúdo com
estética e finalização mais perene, indo na
contramão da produção digital pandêmica
(que privilegiou a realização de lives, por
exemplo) optou-se pela criação de novas séries
audiovisuais com linhas editoriais condizentes
com a produção de conhecimento do Inhotim.

DIÁLOGOS
SÉRI E

BASTIDORES
SÉRI E

RETRATO
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WEBSÉRIES

SÉRIE DI Á L O G O S
Conversas envolvendo artistas, botânicos, curadores e teóricos que
fomentem a reflexão sobre temas da cultura, arte e meio ambiente.
Juntos - os departamentos de Comunicação e Curadoria Artística, e
Comunicação e Jardim Botânico, fizeram convites, elaboraram roteiros
com base em pesquisas, realizaram as gravações e edições dos vídeos,
que estreavam aos sábados, 11 horas da manhã.
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WEBSÉRIES

SÉRIE BA STI DO RES
Inhotim apresenta o que se dá nas coxias de uma instituição
museológica envolvendo processos artísticos, de montagem
e de restauro de obras de arte.
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WEBSÉRIES

SÉRIE RETRA TO
DI GI TA LIZ AÇ ÃO E LEG END AG EM
Coletânea de DVDs que exibe o processo de montagem de obras de arte
e galerias site specific do Inhotim. Por meio de entrevistas com artistas,
curadores e técnicos envolvidos nas montagens, os vídeos retratam o
proces- so de criação na arte contemporânea e são uma referên- cia
para novas pesquisas e estudos no campo da arte. Estes DVDs foram
digitalizados e serão pela primeira vez disponibilizados online
legendado para o inglês.
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SÉRIE DIÁLOGOS

SÉRIE BASTIDORES

SÉRIE RETRATO

/ 5 EPISÓDIOS

/ 4 EPISÓDIOS

/ 5 EPISÓDIOS

COM TOTAL DE

COM TOTAL DE

COM TOTAL DE

72.838

180.836

122.873

pessoas alcançadas
no Instagram

pessoas alcançadas
no Instagram

pessoas alcançadas
no Instagram

* Dados referentes a 31/12/2020
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NEWSLETTERS COM JUNTO

Seguindo as tendências contemporâneas
de comunicação*, retomamos a
newsletter como um meio de contato com
o público interno. Em conjunto com o RH,
desenvolvemos um produto especial a
Com Junto, newsletter focada no
funcionário e funcionária de Inhotim, que
promoveu a integração das equipes,
mesmo no período em que estávamos em

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

maioria no home office. Foram 3 edições
(agosto, setembro e outubro), que
trouxeram um feedback positivo dos
funcionários e funcionárias.

"Obrigado por ter me convidado a participar.
Fiquei muito feliz com o resultado final.
Conhecer um pouco mais sobre as pessoas com
quem trabalhamos nos fortalece. "
Adorei o Com Junto! A minha família está
Edivilson Almeida, mâitre da Cook e Arte.
orgulhosa! Depois da publicação, meus
colegas começaram a me chamar de artista.
Ficou muito boa a matéria.
Carlos Celestino (Carlão, da Marcenaria).
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NEWSLETTER
NOSSO INHOTIM

Nosso Inhotim, a newsletter dedicada à população de
Brumadinho que é participante do programa, também foi
retomada, em parceria com o Educativo. Foram 5 edições
em 2020 (jan/ set/out/nov/dez), com crescente taxa de
abertura entre os cadastrados (de 13% em julho para
23,81% em dezembro do mesmo ano).

/ TAXA DE ABERTURA

13,05%

23,81%

JULHO

DEZEMBRO

Screenshot do mês de novembro

23 // 72

NEWSLETTER
NOSSO INHOTIM

Também a partir de julho retomamos a newsletter
mensal do Inhotim, que conta a programação digital de
lançamentos do Inhotim e as principais inserções da
instituição na mídia.
Ao longo do semestre foi feita uma limpeza na base de
dados que gerou uma melhora significativa na taxa de
abertura de emails: de 13,05% em julho para 23,81% em
dezembro. Este trabalho continuará a ser feito em 2021.

Screenshot do mês de novembro
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AÇÕES NAS REDES SOCIAIS

IN HO TI M N A M U S E UM WE E K

Para além dos produtos web, foram
desenvolvidas ainda campanhas específicas
focadas no engajamento do público. Pelo
segundo ano consecutivo elaboramos
conteúdos para participarmos (e fomos
destaque) da Museum Week, em maio, um
evento anual que reúne museus de todo o
mundo na internet.

Screenshot post do Instagram

/ ALCANCE

81.866
PESSOAS ALCANÇADAS
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AÇÕES NAS REDES SOCIAIS

W A L L PA PE R S B OT Â N I C O S

Wallpapers botânicos traz um panorama do Jardim
Botânico do Inhotim para aquelas pessoas que querem
ter um pedacinho da coleção botânica dentro do bolso.
Em comemoração ao Dia Nacional da Botânica (17/4) e à
Semana do Meio Ambiente (01 a 06/6), disponibilizamos
em duas landing pages criadas especificamente para
esta ação. Foram disponibilizadas imagens exclusivas
do nosso acervo botânico registradas por João Marcos
Rosa. Além de possibilitar que os nossos seguidores
tenham um pedacinho do Inhotim na palma da mão,

/ TOTAL DE VISITANTES

2.540

*

também disponibilizamos conteúdos etnobotânicos
sobre cada uma das espécies escolhidas.

*Dados recebidos do RD Station em 30/12/202
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CAMPANHAS DIGITAIS

# SDDS IN HO TI M

Desenvolvemos ainda a campanha #SddsInhotim,
que apresentou falas de celebridades que já visitaram
o Instituto e compartilham suas memórias neste
momento de quarentena. Durante quatro semanas
tivemos as falas de Tony Bellotto, Lenine, Malu Mader
e Mariana Ximenes compartilhando seus #tbts e
matando a saudade do Inhotim junto
dos nossos seguidores.

Screenshots posts do Instagram
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/ INSCRIÇÕES

/ F O T O S S E L EC I ON AD AS

335

5

CONCURSO CULTURAL
“ARTE, ARQUITETURA E PAISAGEM”

/ N Ú M E R O D E S E GU I D O R E S

Em comemoração ao mês da Fotografia, Inhotim
realizou o concurso cultural “Arte, arquitetura e
paisagem”, para os visitantes matarem as saudades
de percorrer os jardins, galerias e cantinhos únicos.
Para participar, visitantes enviaram fotos feitas por
celular ou tablet, que registravam o diálogo entre
arte, arquitetura e paisagem no Inhotim no site
inhotim.info/concurso.

AUMENTO DOS SEGUIDORES

14%
/ CURTIDAS

19.184
CURTIDAS NOS POSTS
/ ALCANCE

147.697
PESSOAS ALCANÇADAS
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CONCURSO CULTURAL
“ARTE, ARQUITETURA E PAISAGEM”

/ FOTOS VENCEDORAS

Foto: Leonardo Sá

Foto: Nani Oliveiras

Foto: Maurício Uhle

Foto: Pedro Henrique

Foto: Ibson José
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Stories de alguns influenciadores que receberam o kit

AÇÃO COM INFLUENCIADORES
/ G AN H O DE

Envio de kit Inhotim personalizado para atores globais, cantores e outros
profissionais com reconhecimento nacional e bom alcance de mídia em suas
áreas de atuação, que receberam um kit composto por alguns produtos do

R$ 138 mil
M ÍDIA E SPO N TÂ N E A

/ N O V O S SE G U I D O R E S

1.165
EM UMA SEMANA

Instituto e o cartão do programa Amigos do Inhotim. O objetivo foi trazer
awareness do Programa Amigos do Inhotim para o grande público.
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Screenshot Google Arts and Culture

EXPOSIÇÕES VIRTUAIS

N O V A S A BE RT URA S

Utilizando a plataforma on-line como dispositivo de testes e

Em parceria com o Google Arts & Culture foram realizadas

novos experimentos com o público, esta série propõe outras

três exposições virtuais em 2020: “Visão Geral” (versão

mediações do acervo do museu por meio do digital. A ideia é

digital da mostra aberta em 2019 na Galeria Mata),

proporcionar novas maneiras de fruição do Inhotim por seu

“Resistência, diversidade e sabedoria: os segredos do

público, possibilitar outros olhares e outras camadas da

jardim desértico” e “Entre Folhas e Formas: uma viagem

experiência por meio da participação do Educativo com

no Universo das Aráceas”.

áudios, vídeos dos artistas, fala de curadores, outra
proposição de contato mediada pelo digital.

64
3126//// 72
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PRESS TRIP VIRTUAL

13
12

JORNALISTAS

Adaptando-se com criatividade ao novo tempo,
realizamos uma press trip virtual para a abertura
da exposição “Entre Folhas e Formas: uma viagem
no Universo das Aráceas”. A press trip virtual foi
mediada por Sabrina Carmo, do JBI, e contou com
a participação de 13 jornalistas, de 12 veículos (TV
Globo News, Revista National Geographic, Revista
Casa e Jardim, Revista Vogue entre outros).
Após a participação, receberam ainda press kits com
produtos Inhotim em suas casas, e postaram nas
redes sociais, reforçando o vínculo com a marca.

VEÍCULOS
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NOVA SINALIZAÇÃO PARA O INHOTIM

SINAL IZ AÇÃO D IR ECIONAL

Em 2020, a Comunicação do Inhotim conseguiu viabilizar uma
demanda bastante aguardada por funcionários, funcionárias
e, principalmente, pelos visitantes: uma nova, mais completa e
eficiente sinalização para o Instituto. A revitalização direcional
auxilia o aprendizado sobre o espaço ao redor e é importante
para a autonomia dos usuários.

114
PLACAS
REVITALIZADAS

Equipe instalando as placas de sinalização

09

39
FICHAS
TÉCNICAS
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NOVA SINALIZAÇÃO PARA O INHOTIM

S A Ú DE E S E G U R A NÇ A

Outra ação importante no sentido educativo e de
orientação foi a implantação da sinalização dos
protocolos de saúde, elaborados pela Infection Control.
Todo o complexo procedimento foi necessário para
que o Inhotim reabrisse com segurança em 7/11, em
consonância com as autoridades de saúde. A equipe de
Comunicação mobilizou uma força-tarefa para
desenvolver todos os conteúdos necessários.

Registros da implantação do protocolo de saúde

7.000

100

300

30

FOLDERS
INFORMATIVOS

PLOTAGENS EM DISPLAYS
DE ÁLCOOL EM GEL

SETAS DE
DIRECIONAMENTO

SINALIZAÇÕES DE
LIMITAÇÃO DE PÚBLICO
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UNIFORMES

Em conjunto, os departamento de RH, Comunicação
e a Segurança do Trabalho, conduziram o projeto de
reformulação dos uniformes, atendendo a uma
demanda antiga de funcionários e funcionárias.
A partir de setembro foram realizadas entrevistas com
colaboradores e colabodoras, para entender as
especificidades de cada área. Este processo foi feito
junto com a equipe do Estúdio Veste, fornecedor
especializado em uniformes e contratado para realizar
o diagnóstico e protótipo das peças.
Registros da equipe em visita na fábrica de uniformes
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AMPLIAÇÃO DE PRESENÇA EM OUTRAS REDES

LinkedIn
O perfil do Inhotim na rede social de negócios foi
reativado em agosto de 2020, e uma campanha de
cadastramento de funcionários e funcionárias foi
realizada pela Comunicação Interna. O perfil conta
até o momento com 181 seguidores, e trabalhar
editorialmente a imagem do Inhotim como empresa
é uma das metas para 2021.

Screenshot da página do LinkedIn
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181
SEGUIDORES

AMPLIAÇÃO DE PRESENÇA EM OUTRAS REDES

Art Sticker
Em uma parceria entre a Embaixada do Brasil em
Tóquio e o Chain Museum para auxiliar artistas
e instituições brasileiras a superarem a crise
pandêmica, o Inhotim foi a primeira instituição
brasileira a integrar o Art Sticker Brazil. A rede
social leva até o público japonês a produção do
Inhotim e permite que usuários façam doações
para o Inhotim.

Screenshots do aplicativo
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INHOTIM NA MÍDIA

335
INSER ÇÕES NA MÍD IA INTER NACIONAL

RE TO R N O D E M Í D I A

mídia nacional e conseguiu um retorno de mídia de

4.646

R$ 88.773.706,30. Esse é o valor comercial dos espaços

INSER ÇÕES NA MÍD IA NACIONAL

Em 2020*, o Inhotim conquistou 4.646 inserções na

que conquistamos em TVs, rádios, jornais, revistas,
portais e blogs.
Na mídia internacional, foram 335 inserções e US$

R$ 88.773.706,30

16.327.619,00 de retorno. Considerando a cotaçã o do

VAL OR COMER CIAL EM TVS, J OR NAIS, R EVISTAS, POR TAI S E B LOG S

dólar comercial (ref.: 7/12/20), o valor total gerado
pela assessoria de imprensa do Inhotim, nacional e
internacional, em 2020 foi de R$ 172.371.116,00.

US$ 16.327.619,00

Esses resultados são frutos de uma construção de

VAL OR D O R ETOR NO

relacionamento constante com a mídia, envolvendo
jornalistas, influenciadores, formadores de opinião,
dirigentes de veículos e outros stakeholders capazes
de influenciar a imagem e a reputação do Inhotim

R$ 172.371.116,00
VAL OR TOTAL EM R EAIS

perante a sociedade.
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INHOTIM NA MÍDIA

I N HO TIM N A FO LH A DE S . P A ULO

O Inhotim estabeleceu parceria inédita com
a Folha de São Paulo, produzindo conteúdos
mensais sobre jardinagem para o Blog Tudo
+ Um Pouco e o jornal impresso. Esta é
mais uma parceria bem-sucedida entre as
áreas de Comunicação e Jardim Botânico.

Screenshots Blog Tudo e + Um Pouco (Folha de São Paulo)
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PAUTA PARA ANÚNCIOS

Foto do anúncio impresso na revista Piauí
ad minas.pdf

1

27/10/20

13:53

A partir de novembro, o Instituto
volta a receber seus visitantes.

Conheça nossa programação especial
de novembro e o nosso novo
protocolo de visitação:

Arte para feed no Instagram da série “Retrato”

@inhotim

C

Patrocínio Master:

M

Y

CM

MY

Na ausência dos eventos presenciais, a
Comunicação ocupou todos os espaços de
mídias com as pautas geradas pelas webséries
e produtos digitais, bem como a reabertura do
Inhotim.
A própria noção de programação se expandiu,
já que lançamentos on-line também passaram
a integrar noções de “estreia”.

CY

CMY

Realização:

K

Arte para vídeo no Instagram da série “Diálogos”

Arte feita para anúncio no Estado de Minas
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ad minas.pdf

1

25/11/20

12:50

Inhotim é
coisa de
amigo!

Amigos do Inhotim
ganham descontos e
benefícios dentro e fora
do Instituto e ainda
podem deduzir até 6% do
Imposto de Renda a pagar.

Amigo que é
amigo mantém
a cultura viva.

AMIGOS DO INHOTIM
C

M

Y

CM

MY

CY

O programa Amigos do Inhotim amplia suas
conexões com o Parque, promove a troca de
conhecimentos e torna a experiência no Inhotim
ainda mais rica. O programa também dá direito
a cortesias de entrada, descontos e outros
benefícios. Além disso, o valor da adesão pode ser
integralmente deduzido do Imposto de Renda.

CMY

K

Foto do anúncio impresso na revista Piauí

Arte feita para anúncio
no Estado de Minas

Arte feita para banner de e-mail

Arte feita para stories
no Instagram
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COMO REVERBERAMOS

programação em horário rotativo. Cada inserção nessa modalidade custa
R$265 e no total, R$15.900 mensais. Multiplicando anualmente, chegamos ao

OCUPANDO OS ESPAÇOS DE PARCERIA

valor de R$190.000.

Em parcerias firmadas por meio do setor de Captação, a Comunicação

+ 30 inserções nos painéis de LED do Grupo FredIzak para o projeto 15

ocupou todos os espaços disponíveis.

segundos Inhotim distribuídos em locais de grande movimento na região
central de Belo Horizonte:

1 inserção por mês na revista Piauí com circulação nacional e tiragem de
50.100 exemplares.
Bancas: 11.783 exemplares
Assinantes impresso: 23.84
Assinantes impresso + digital: 9.407
Circulação: 45.034 exemplares
Leitores: 114.000 por edição
Mailing: 3.000 exemplares

Endereços

Formato

Valor

Av. Raja Gabáglia, 4453

15 x 7

R$ 20.000

Av. Prudente de Morais, 697

9x3

R$ 12.000

Av. Nossa Senhora do Carmo, 899

12 x 4

R$ 15.000

Av. Getúlio Vargas, 785

3x3

R$ 8.000

Av. Afonso Pena, 3900

3x2

R$ 8.000

Valor total

R$ 63.000

As inserções foram de 13,3 x 17,4 cm com a contrapartida no valor R$
21.700,00 cada. Multiplicando para os 12 meses, chegamos ao valor de
R$260.400,00.

/ RÁDIO CDLFM

no segmento quality em Minas. O alcance do veículo é de aproximadamente

R$ 190.000

/ LEITORES REVISTA PIAUÍ

570 mil leitores nas versões impressa e digital + 6 milhões usuários no

VALOR TOTAL PELAS INSERÇÕES

PESSOAS

/ PAINÉIS LED FREDIZAK

/ LEITORES ESTADO DE MINAS

VALOR TOTAL PELOS PAINÉIS

PESSOAS

+ 1 inserção por mês no jornal Estado de Minas que atualmente é o mais lido

EM.com.br + 36 milhões pageviews no EM.com.br. O valor revertido via
contrapartida foi de R$48.262,00.
+ 60 inserções mensais no formato de spots na rádio CDL FM. A Rádio
conta com veiculação em todo o estado e as inserções se distribuem na

R$ 63.000

114.000
570.000
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ARTE

Apesar de não ter havido
inaugurações nos espaços físicos
do Inhotim, a equipe de Curadoria
trabalhou intensamente nos projetos
on-line, desenvolvendo pesquisas
para os conteúdos das séries on-line
e a exposição Visão Geral, lançada
na plataforma Google Arts and
Culture. Também foi o momento para
realizar as visitas técnicas e preparar
o material para as exposições

comissionadas a serem inauguradas
em 2021, de Lúcia Koch e Rommulo
Vieira Conceição. Em conjunto
com outras áreas da instituição,
a Curadoria também atuou nos
projetos 15 Segundos (Comunicação
e Captação), Mediação Minuto
(Comunicação e Educativo).
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15 SEGUNDOS

Em iniciativa inédita na instituição, o
Inhotim lançou, em outubro, o projeto de
intervenção urbana 15 Segundos. Intervenções
artísticas são comissionadas e desenvolvidas
especialmente para painéis de Led Full
HD espalhados por BH, com o suporte da
empresa parceira FrediZAk. São trabalhos
inéditos, que propõem aos artistas a criação
de obras para suportes digitais em interface
com o público. Além de ocuparem os paineis
publicitários, os trabalhos ocupam também

o Instagram do Instituto. Dessa forma, o
Inhotim, conhecido por suas obras site specific
comissionadas a artistas icônicos da história
da arte contemporânea, reafirma sua vocação
e extrapola os limites físicos do museu.
A primeira edição contou com um trabalho
de Marilá Dardot. Em Primeira Página, a
artista expôs manchetes dos principais
jornais do país, reafirmando seu interesse
pela escrita como princípio de seu trabalho.

44 // 72
84

MÚLTIPLOS INHOTIM – 2ª EDIÇÃO

A escultura X vermelho (2020) de Laura Vinci e
a litogravura Belo Horizonte (2020) de Marcius
Galan compuseram a segunda edição do projeto
Múltiplos Inhotim, criado pela instituição
para fomentar o colecionismo e incentivar
a produção artística. As duas edições (a
primeira foi lançada em novembro de 2019) são
frutos de uma parceria bem-sucedida entre
a Inhotim Loja Design e a Carbono Galeria.
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TECNOLOGIA EM PROL
DA CONSERVAÇÃO DO ACERVO

Ao longo do período em que o Instituto esteve
fechado ao público, a equipe técnica do Inhotim
realizou manutenções e restauros de grande
porte. Na galeria Psicoativa Tunga, por exemplo,
uma das maiores do Inhotim, foi realizada a
higienização das obras e aplicação de cera e
óleo nos elementos ferrosos para conservação e
proteção. Em Continente-Nuvem (2008) de Rivane
Neuenschwander, também houve reparos e
manutenções preventivas.
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RESTAURO MAGIC SQUARE #5

Uma das obras mais icônicas do Instituto passou
por um minucioso processo de restauro: Invenção
da Cor, Penetrável Magic Square #5, De Luxe (1977),
de Hélio Oiticica.
Com base nas instruções deixadas por Helio Oiticica
ainda em vida, a pintura seguiu uma metodologia
de execução criteriosa, bem como as características
técnicas dos materiais e especificações das tintas
foram seguidas à risca.
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RESTAURO SONIC PAVILION

O trabalho de manutenção e restauro da obra
Sonic Pavillion (2009) contou com manutenção
do sistema de áudio; limpeza do poço e
substituição de equipamentos; troca de alguns
vidros curvos laminados; manutenção corretiva
de marcenaria no piso interno do pavilhão.
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RESTAURO NA GALERIA ADRIANA VAREJÃO

Após 12 anos de exposição contínua, as obras
Colecionador (2008) e Linda do Rosário (2004) expostas
na galeria Adriana Varejão começaram a passar por um
processo de restauro. A nova instalação luminotécnica
do segundo piso foi concluída, e a implantação da
tecnologia LED minimizará manutenções, custos
operacionais e promoverá uma maior conservação da
obra Celacanto Provoca Maremoto. Entre fevereiro e
março de 2020, o público visitante pôde, pela primeira
vez no Instituto, acompanhar o restauro das obras.
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BOTÂNICA

Manutenções nos jardins, pesquisas e
estudos científicos, gestão ambiental,
conservação de espécies, participação
em eventos, aberturas de exposições...
As ações do Inhotim como Jardim
Botânico foram adaptadas ao novo
cenário em 2020, mantendo o parque
em perfeitas condições mesmo longe
dos olhos do público. Na equipe de
jardinagem e Viveiro, os colaboradores
dos grupos de risco foram dispensados
da escala e os demais foram alocados
em escala mínima e de revezamento.
A execução das atividades básicas de
manutenção dos jardins do Inhotim
foram mantidas, o que incluiu:
podas, roçadas, cortes de gramados,

transplantes, regas manuais, limpezas,
remoção de ervas daninhas e produção
de plantas. Além disso, cumpriu-se o plano
de adubações orgânicas e químicas, assim
como o controle preventivo e corretivo de
pragas e doenças em plantas.
As equipes de Gestão Ambiental,
Laboratório de Botânica, Coordenação
e Curadoria Botânica mantiveram suas
atividades prioritariamente em home office,
dedicando-se principalmente à escrita
de resumos, artigos científicos e projetos,
produção de relatórios de atividades,
participação em eventos científicos virtuais,
análises frequentes da legislação ambiental
e geração de conteúdos de Comunicação
sobre os jardins do Inhotim.
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OS JARDINEIROS

Ao longo do período em que o Inhotim esteve
fechado ao público, vale reforçar a importância
do trabalho dos jardineiros, responsáveis pela
execução das atividades básicas de manutenção
dos jardins do Inhotim como podas, roçadas,
cortes de gramados, transplantes, regas manuais,
limpezas, remoção de ervas daninhas e produção
de plantas.
Os jardineiros são ainda responsáveis por cumprir
o plano de adubações orgânicas e químicas, assim
como o controle preventivo e corretivo de pragas
e doenças em plantas.
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PRODUÇÃO DO VIVEIRO E DO HORTO

Em 2020, a produção do Viveiro foi de 36.463
plantas para recomposição de jardins e
incremento e ampliação de áreas ajardinadas.
Aráceas, árvores e arbustos, orquídeas,
bromélias e cactos foram os principais grupos
propagados. Parte dessa produção também foi
destinada a suprir a demanda por plantas de
instituições não governamentais locais, escolas
e prefeituras para a realização de atividades
educativas e paisagismo.
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CURADORIA BOTÂNICA

Em 2020 foi organizada a coleção de filodendros
endêmicos do Brasil, prevista na implantação da
Política de Coleções. A iniciativa gerou um resumo
científico publicado no 40° Encontro Regional de
Botânica, evento realizado virtualmente.
Atendendo às restrições impostas pela pandemia,
foram realizadas expedições para a região Sul da
Bahia, Parque das Emas em Mato Grosso, região
de Diamantina/MG e interior de São Paulo, para
a busca de parcerias e novas plantas. Também
foram visitados parceiros e fornecedores como

o Jardim Botânico Plantarum em Nova Odessa/
SP, a produtora de Holambra A Costa, a Fundação
Zoobotânica de Belo Horizonte e o Viveiro Cipreste,
em Arthur Nogueira.
Também em 2020, o JBI doou 7.660 mudas de
espécies nativas e exóticas de diversas famílias
botânicas, além de cerca de 3 mil sementes. Dessa
maneira, o Inhotim contribuiu com a educação
ambiental, conservação e criação de espaços verdes
de outras instituições.
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LABORATÓRIO DE BOTÂNICA

Em 2020, no Banco de Sementes do Inhotim,
foi possível coletar sementes de 20 espécies
pertencentes a 33 matrizes, sendo que oito dessas
espécies ainda não estavam guardadas no banco.
No 40° ERBOT foi publicado um trabalho sobre os
testes de germinação realizados para o Banco de
Sementes, intitulado: "Germinação de sete espécies
de sementes ortodoxas do Cerrado e da Mata
Atlântica em função da temperatura após quatro
anos de armazenamento"
Completou-se um ano do início da utilização da
técnica de cultivo in vitro no Laboratório de Botânica.
A partir da análise dos dados (relação entre frascos
utilizados e descartados por contaminação),
observou-se que houve 58% de sucesso no
estabelecimento de plântulas de Cattleya walkeriana.
A meta é alcançar, a partir de 2021, 80% de sucesso.
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GESTÃO AMBIENTAL

A Gestão Ambiental é mais uma das áreas de atuação
do Jardim Botânico do Inhotim, responsável por
atividades como destinação de resíduos sólidos e
e tratamento de efluentes, produção de composto
orgânico e monitoramento de consumo e qualidade
da água. Em novembro de 2020, por exemplo, foram
entregues 500 lâmpadas para uma empresa que
realiza a descontaminação e, posteriormente, a
reciclagem. As lâmpadas fluorescentes têm mercúrio
em sua composição, o que pode contaminar o solo
e o lençol freático, tornando o descarte correto
desse resíduo extremamente importante.
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NATUREZA ON-LINE

Mesmo com seus espaços físicos fechados à
visitação, o Inhotim promoveu o contato do
público com a natureza por meio de ferramentas
digitais. Entre as ações em parceria com a área de
Comunicação, foram inauguradas duas exposições
on-line no Google Arts and Culture – o Instituto é
uma das poucas instituições no Brasil a disponibilizar
conteúdos de acervo botânico nessa plataforma.

EVENTOS CIENTÍFICOS E PUBLICAÇÕES
• Dossiê Jardins Botânicos do Brasil - Revista Paubrasilia
• 40°Encontro Regional de Botânica e XI Jornada Capixaba de Botânica
• Webinar Cerrado e V Semana do Cerrado
• 1º Encontro da Regional Sudeste de Floricultura e Plantas Ornamentais
• Aula on-line na Escola de Paisagismo de Brasília

ABRIL E JUNHO: edições de Wallpapers Botânicos
para o público, com fotos do acervo botânico do
Inhotim feitas pelo fotógrafo João Marcos Rosa.

• I Simpósio Online de Fisiologia Vegetal do Nordeste.

JUNHO: exposição “Resistência, diversidade e
sabedoria: os segredos do Jardim Desértico”.
SETEMBRO: exposição “Entre folhas e formas:
uma viagem ao universo das aráceas”.
Série Diálogos: tema – orquídeas.
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EDUCATIVO

O Educativo de uma instituição museal é uma das
formas mais expressivas de contato com o público.
Em 2020, todas as organizações desse tipo mundo
afora tiveram que inovar e se reinventar para manter
esses laços de trocas. No Inhotim não foi diferente e
os meios digitais foram a maneira de aproximação
entre a instituição e as pessoas.
Atividades e visitas
Além das propostas que já integravam o rol de
atividades ofertadas pelo Educativo, como as
Estações, as Mediações em Pontos e as Ações
Educativas, a equipe introduziu o Ateliê em Família,
uma releitura das tradicionais oficinas. De janeiro
a março, 2.503 pessoas participaram das
atividades ofertadas.

As visitas panorâmicas e temáticas presenciais
foram oferecidas nos meses em que o Inhotim
esteve aberto, em configurações adaptadas ao novo
cenário para manter a segurança de funcionários e
participantes. Os grupos foram reduzidos de 25 para
5 pessoas, mantendo o distanciamento social e o uso
de equipamentos de proteção obrigatórios. No ano,
967 pessoas participaram das visitas gratuitas (857
das panorâmicas e 110 das temáticas).
Os cadastramentos do programa Nosso Inhotim, que
garante gratuidade no Instituto e outros benefícios
a moradores de Brumadinho, continuaram sendo
feitos de forma remota. Em 2020 houve 217 novos
cadastrados e o número total é de 5.699.
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MEDIAÇÕES ON-LINE

As instituições acadêmicas foram o
foco das visitas virtuais em 2020. Entre
os recursos, vídeos, imagens, softwares
para vídeo-chamadas, apresentações
em PowerPoint, câmeras, microfones
e interações via chat. Foram nove
visitas com cerca de uma hora e meia
de duração cada e participação de 513
pessoas no total.
O Educativo também mediou o
conteúdo das exposições do Inhotim no
Google Arts and Culture “Cildo Meireles
no Inhotim: redimensões do olhar”, “Arte
ao ar livre” e “Entre Folhas e Formas:
uma viagem ao universo das aráceas”.
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CONTATO COM A MÚSICA

A metodologia das aulas da Escola de Cordas foi
adaptada à recomendação de suspensão das atividades
presenciais. Oitenta e dois alunos puderam dar
continuidade ao contato com a música frequentando
aulas on-line (via WhatsApp) de teoria musical e com
orientações sobre os ensaios individuais.
A Orquestra de Câmara Inhotim produziu dois concertos
virtuais. O primeiro vídeo foi gravado em abril pelos
alunos em suas próprias casas executando a obra
“Oblivion” de Piazzola. O vídeo de "Todo o sentimento"
(de Cristóvão Bastos e Chico Buarque) foi gravado em
22 lugares diferentes do Inhotim em conformidade com
as normas de prevenção ao coronavírus e tem mais de
46 mil visualizações no YouTube e 33.779 visualizações
visualizações no Instagram (até o final de 2020).
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PODE ENTRAR

A parceria com a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (Apae) de Brumadinho, lançada
em 2019, ganhou força e novas abordagens
a partir de maio de 2020, quando a equipe
se colocou como colaboradora no processo
educativo da instituição, em uma nova linha
de atuação via WhatsApp. O projeto Pode
Entrar beneficiou crianças e adolescentes de
turmas do Ensino de Jovens e Adultos (EJA).
Participaram 37 alunos em 102 encontros,
abordando questões ambientais, arte, assuntos
socioculturais, acessibilidade, entre outros.
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PROGRAMAÇÃO
CULTURAL

O novo contexto provocou mudanças drásticas na
agenda mundial de eventos, um dos setores mais afetados pela pandemia devido à natureza dos negócios:
causar aglomerações. O mote “fique em casa” pautou
os projetos e, no Inhotim, os eventos presenciais se
transformaram em grandes produções audiovisuais.
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CONCERTO DE MANTRAS

Em janeiro, no único evento com público presencial
do ano, o Inhotim recebeu o Concerto de Mantras,
uma homenagem às famílias das vítimas do
rompimento da barragem em Córrego do Feijão
(janeiro de 2019). A apresentação aconteceu aos pés
da árvore Tamboril, unindo música e espiritualidade.
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SHOW DE JARDS MACALÉ

A apresentação de Macalé foi adaptada para o
formato audiovisual, sucesso de público (virtual) e
crítica. O show Besta Fera integrou a programação
de reabertura do Instituto que ocorreu em
novembro e teve mais de 14 mil visualizações
somando as redes Facebook e Instagram.
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NANDO REIS NO INHOTIM

Em outubro, o Instituto Inhotim recebeu o
maior evento sobre chatbots do Brasil, o
Bots4U, da TakeBlip, com três dias de palestras
e participação de grandes nomes do mercado
de tecnologia. A programação terminou com
uma live noturna do cantor e compositor
Nando Reis transmitida pelo canal do YouTube
da TakeBlip e teve mais de 10 mil visualizações.
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PRÊMIO MULTISHOW

Em 2020, o tradicional prêmio Multishow de
Música Brasileira também ganhou versão on-line
e foi sediado em locais emblemáticos dos quatro
cantos do Brasil. O Instituto Inhotim foi escolhido
para representar Minas Gerais no evento, com
shows das bandas Skank e Jota Quest na galeria
Adriana Varejão. A superprodução teve mais de
60 mil visualizações nos canais de comunicação
do Multishow.
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GOVERNANÇA
CORPORATIVA

O Instituto Inhotim mantém práticas avançadas de
governança corporativa e compliance, pautando-se
em normativas internas baseadas em seu Código
de Conduta Ética, de políticas e procedimentos
de integridade. Desde 2013, o Instituto passa pelo
crivo de uma auditoria externa independente.
O Programa de Compliance é baseado nos pilares:
• Compromisso da alta administração;
• Avaliação periódica de riscos;
• Código de Conduta,
• Políticas e procedimentos de compliance;
• Controles internos;
• Treinamento e comunicação;
• Canal de denúncia;
• Investigações internas;
• Due Diligence de Integridade.
Todos os documentos podem ser consultados em

inhotim.org.br/governanca
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Estrutura
Organizacional

COMPLIANCE OFFICER
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
JURÍDICO

DIRETORIA PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

DIRETORIA ARTÍSTICA

CURADORIA
ARTÍSTICA

EDUCATIVO

EXECUTIVO

DIRETORIA DE JARDIM BOTÂNICO

CURADORIA
BOTÂNICA

TÉCNICA

COMUNICAÇÃO

PROJETOS /
CAPTAÇÃO

OPERAÇÕES

FINANCEIRO

PAISAGISMO

RECURSOS
HUMANOS
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Conselhos
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CONSELHO CONSULTIVO

Presidido pelo economista Ricardo Gazel, o Conselho de Administração se reúne trimestralmente ou
quando necessário. Atribuições: deliberar sobre os
direcionamentos estratégicos do Instituto, como
planos de atividade, orçamentos e investimentos;
indicar membros do conselho consultivo; fixar diretrizes para os trabalhos desenvolvidos pela diretoria; debater e aprovar outros assuntos de interesse
social.

Atribuições: assessorar e dar suporte nas decisões
da instituição, fornecendo dados, análises,
estudos, opiniões e pareceres. Reúne-se uma vez
por ano e é composto por 19 personalidades com
reconhecida atuação nas áreas estratégicas do
Inhotim. Atualmente, é presidido pelo economista
Claudio de Moura e Castro, um dos mais renomados
educadores do Brasil.
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RECURSOS

O Inhotim é uma entidade privada, sem fins
lucrativos, reconhecida pelo Governo do Estado de
Minas Gerais como uma Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público (Oscip).
Para a realização de todas as suas ações, o
Instituto tem várias fontes de recursos, como
bilheteria, eventos, empresas de alimentação e
loja (quando a abertura à visitação é possível),
e convênios, patrocínios (empresas públicas e
privadas) e doações (pessoa física e jurídica).
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PROGRAMA AMIGOS DO INHOTIM

Os Amigos são pessoas que compreendem
a importância do Instituto e colaboram
financeiramente com sua manutenção, ajudando
a reafirmar o compromisso de disseminar arte,
sustentabilidade, cultura e educação. Por meio
da Lei de Incentivo à Cultura (Lei 8.313/91), é
possível destinar até 6% do Imposto de Renda
para o Inhotim. Esse recurso contribui para a
manutenção da instituição e com a realização de
projetos educativos, muitos deles voltados para a

comunidade de Brumadinho.
Em 2020 foram estreitados os laços de
relacionamento com os Amigos e, além do e-mail e
telefone privativo para os membros do programa,
eles ganharam um canal exclusivo de comunicação
via WhatsApp. A novidade foi uma importante
ferramenta utilizada principalmente no final do
ano, no esclarecimento de dúvidas sobre como
usar o benefício fiscal com eficiência.
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Patrocínio Máster

Patrocínio

Projetos Especiais

Carro Oficial

Locadora Oficial

Hotéis Parceiros

Programa

Apoio

Copatrocínio

Fornecedor Oficial

Parceiro de Mídia

Empresa Amiga

Realização
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INSTITUTO INHOTIM

FICHA TÉCNICA

Diretor - Presidente
Antonio Grassi

Coordenação Editorial
e Textos
Izabela Ventura
Design Gráfico
Biba Habka
Gina Panagiotopoulou
Lana Costa
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Rua B, 20, Inhotim - Brumadinho, MG Brasil

inhotim.org.br
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