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A Levi's tem um; a Zippo tem um; a Dr. Pepper e a Intel também; e a Harley-Davidson espera 
ter o seu em breve. Estamos falando, é claro, dos museus corporativos um lugar onde as 
organizações podem mostrar suas histórias para qualquer interessado. 
 
0 museu da Intel exibe a história da companhia e da tecnologia dos chips de silício. Ele foi 
criado em 1992, depois que Jean Jones, primeira assistente administrativa executiva, leu um 
artigo sobre a empresa cheio de erros em um jornal. Ela procurou os fundadores, Gordon 
Moore e Robert Noyce, e disse a eles que a companhia precisava de um registro acurado. Eles 
concordaram e o museu foi criado. 
 
"Aparentemente, ela atacou as mesas de Moore e Noyce em busca do que expor", explica a 
curadora do museu, Tracey Mazur. "Ele começou em um armário." De lá para cá, cresceu para 
um espaço de 929 m2 e no ano passado atraiu mais de 100 mil visitantes. Esse número está 
dividido em cerca de 50% em crianças em idade escolar e seus pais, 25% turistas e 25% 
clientes e funcionários. "Eu acho que isso é um reconhecimento de que há um interesse muito 
grande pela companhia", diz Mazur. 
 
Tim Leunig, professor de história econômica da London School of Econornies, identifica vários 
motivos que levam uma empresa a querer criar seu próprio museu. "Uma companhia como a 
Intel pode ter interesse em dizer 'Olhem, estávamos lã no começo, fomos pioneiros'. Eles 
estão dizendo que definem o setor." Em outros casos, pode ser porque há uma grande história 
a ser contada ou porque a marca é muito querida. 
 
Certamente, ajuda se a marca for bem conhecida. No Zippo Visitors Centre, a entrada é 
decorada com lâmpadas de rua disfarçadas de isqueiros. Dentro, entre outras atrações, são 
contadas as histórias do isqueiro e da faca. 
 
Objetivo de empresas como Intel e o banco Wells Fargo, que tem nove museus, é 
reforçar imagem de pioneirismo 
 
Outras companhias exageram. Austin, no Texas, exibe o Spam Museum, de 1533 m2. Ele se 
descreve como "o centro do Universo do Spam" (carne pré-cozida e enlatada) e "uma jornada 
necessária para todos que adoram carne enlatada". 
 
Stacey Schiesl, diretora do museu que a Harley-Davidson vai inaugurar, diz que "ele vai 
proporcionar aos recém-chegados a sensação de liberdade, camaradagem e orgulho que as 
pessoas que dirigem as Harley-Davidson experimentam toda vez que ligam suas motocicletas". 
 
Se um museu de empresa, que não cobra entrada dos visitantes, parece ser um fenômeno 
americano, é porque de fato é. As companhias européias e britânicas são menos 
entusiasmadas com o conceito. O museu da BT fechou em 1997. As coleções de Rolls-Royce 
somente podem ser visitadas mediante hora marcada. O Reino Unido brilha quando o assunto 
é a exibição de cervejarias e destilarias, mas essas atrações tendem a ser atrações pagas. 
 
A Europa continental tem poucos exemplos. A BMW está construindo um museu esplêndido em 
Munique. E a Stora Enso,maior produtora de papel da Europa, tem um museu em sua sede 
original, Falun, na Suécia. A impressão é de que as companhias européias estão satisfeitas em 
patrocinar museus, mas não têm interesse em abrir seus próprios. 
 
Talvez o melhor serviço de museu corporativo pertença a uma instituição financeira. O banco 
Wells Fargo, de San Francisco, possui nove museus espalhados entre o Arizona e o Alasca. 
Isso pode parecer um pouco exagerado para um banco, mas parte do compromisso do Wells 
Fargo em documentar o passado existe por causa da percepção de que a história é um 
componente-chave da marca. Beverly Smith, diretora da área de serviços históricos, observa 
que o banco liderou o desenvolvimento dos serviços financeiros durante a corrida do ouro na 
Califórnia. 
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