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O resgate da memória das empresas e de suas comunidades volta com força total nas pautas da 
comunicação empresarial brasileira. Os melhores exemplos são os programas e ações voltadas à 
comunicação da história de empresas como a Petrobrás, Embraer e Pão de Açúcar. Os 
comunicadores da Petrobrás, em parceria com os sindicatos dos petroleiros e com o Museu da 
Pessoa, produziram um megaprojeto batizado “Memória dos Trabalhadores da Petrobrás”. Uma 
ação iniciada em 2002, que teve o seu auge na celebração dos 50 anos da Companhia, em 2003; 
promoveu o resgate, a preservação e a difusão da história da Petrobrás, a partir do ponto de vista 
de centenas de petroleiros, registrados em depoimentos colhidos em refinarias, plataformas e nas 
casas dos aposentados. Histórias orais que foram reunidas em um museu virtual e em um 
almanaque.  
 
Uma das novidades desta ação foi a gestão conjunta do projeto por representantes da empresa e 
do Sindicato Unificado Petroleiros de São Paulo. Mais do que um detalhe, o envolvimento de 
inúmeros públicos, um deles o sindicato, em um projeto ligado à memória histórica ou social, 
garante uma visão mais abrangente e democrática da trajetória organizacional e evita, ou no 
mínimo suaviza a edição apenas oficial das lembranças da empresa, tão comum no mundo das 
organizações. A Embraer reuniu recentemente centenas de deliciosos “causos” de seus 
trabalhadores em dois volumes do livro “Histórias da nossa história”. O Pão de Açúcar criou um 
espaço em sua sede, em São Paulo, no qual disponibiliza praticamente a história do varejo 
brasileiro.  
 
A história de uma empresa é um somatório de muitas histórias. Entre elas estão as de seus 
fundadores, trabalhadores, fornecedores, distribuidores, comunidades, clientes, consumidores. É 
impossível falar da história de empresas como Petrobrás, Embraer, Vale do Rio Doce e Pão de 
Açúcar sem falar das suas interações com a sociedade brasileira. Pense, por exemplo, nos 
empreendedores que acreditaram que essas organizações eram possíveis; gente como Eliezer 
Batista, Monteiro Lobato e Ozires Silva. A trajetória dessas empresas é uma grande parte da 
trajetória do conhecimento e da sabedoria brasileira, formou exércitos de pensadores do 
desenvolvimento do Brasil. Quer maior responsabilidade social do que está? Então, todo o relato, 
documento, registro, pessoas, fatos e objetos relacionados a essas histórias empresariais são de 
interesse da coletividade brasileira. Fico aqui pensando com meus botões, onde estarão os 
estudos do primeiro avião da Embraer, as fotos do trabalhador que viu a primeira gota do petróleo 
nacional e os primeiros relatos sobre Carajás. Onde estarão?  
 
Nos anos 1990, com a invasão do ambiente empresarial brasileiro pelos bárbaros da 
reengenharia, do dowsizing e da qualidade total, quase tudo que era ligado à história foi 
descartado como lixo: a começar pelas pessoas mais simples, até os documentos e os objetos. O 
massacre da serra elétrica da história empresarial brasileira foi aprofundado pelas privatizações 
de setores importantes como de telefonia e de energia. O que ficou da memória do setor de 
telefonia e de energia? Sobrou, por acaso, um mísero museu do telefone? Preservou-se alguma 
coisa sobre as primeiras usinas elétricas brasileiras? E onde estão essas informações? Petrobrás, 
Embraer e Pão de Açúcar mostram para a comunidade brasileira que é possível ganhar dinheiro, 
sem esquecer de suas responsabilidades históricas. É hora de lembrar importantes empresas no 
Brasil que estão com lapsos de memória. 
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