
por Luiz Gallo

Mais do que reunir documentos que pre-
servam a identidade de uma empresa, 
os centros de memória corporativos ca-

minham cada vez mais ao lado da gestão. Distan-
tes do tempo em que tinham basicamente como 
missão armazenar a história de seus fundadores 
ou, então, a preocupação de registrar as efeméri-
des, esses espaços ganharam status de ferramen-
tas estratégicas importantes, a partir do momento 
em que as informações nele guardadas passaram a 
ser usadas para fortalecer a imagem institucional 
e, principalmente, servir de apoio aos negócios e 
projetos das organizações. 

A maioria desses centros surgiu a partir da dé-
cada de 1980, quando as empresas tiveram de 
promover diversas mudanças administrativas 
para acompanhar as transformações dos merca-
dos mundiais. Perceberam que se não resgatas-
sem a própria história teriam dificuldades para 
aproveitar experiências já vividas na busca do 
aumento da eficiência nas tomadas de decisão e 
planejamento. Fundamentais, por exemplo, na in-
tegração de culturas empresariais por ocasião de 
fusões, aquisições e reestruturações e no atendi-

público: o interno, que é composto pelas áreas de 
Marketing, Comunicação, Jurídico, Inovação e Ges-
tão de Risco, sempre interessado em tirar lições 
positivas sobre o que já foi feito, e o externo, ba-
sicamente acadêmico e de pesquisadores”, afirma. 
Criado em 1994 e mantido pela Fundação Bunge, o 
Centro de Memória, segundo Marilúcia, é um es-
paço aberto para a comunidade. “É o que pode-
mos chamar de relacionamento humanizado entre 
a empresa e a sociedade ou, em outras palavras, 
responsabilidade social. Oferecemos uma série de 
produtos que contam a história da empresa e de seus 
funcionários, registros centenários que falam sobre 
a industrialização paulista e o agronegócio brasi-
leiro. Sem dúvida, uma importante contribuição 
para a educação e a cultura”, ressalta. 

Promoção de valores
Instalado no centro da capital paulista, o Me-

mória Votorantim, lançado em 2003, como parte 
das comemorações dos 85 anos do grupo que 
leva o mesmo nome, está dividido em duas fren-
tes: o acervo (Centro de Documentação), respon-
sável em localizar, resgatar e preservar a memória 
institucional da empresa e de suas unidades de 
negócio, e o Espaço Votorantim, um núcleo edu-
cativo que planeja, implementa e executa ações 
de relacionamento com seus públicos e viabiliza 
um programa educativo para mostrar a importân-
cia da história da companhia, sob a perspectiva 
da evolução da economia de base no País. “Além 
disso, entendemos que a história promove valo-
res, dissemina modelos de gestão e liderança que, 
quando renovados, têm vínculos com o passado e 
a forma de ser a empresa”, ressalta Tânia Lima, 
bibliotecária responsável pelo acervo.

Ela explica que a maioria das visitas é feita por 
estudantes interessados em temas relacionados 
à memória empresarial, recursos humanos, 
administração, história, comunicação, per-
fil industrial brasileiro e empreendedorismo. 

Preservar a história 
para gerir bem
Foi-se o tempo em que a memória empresarial 
era celebrar o aniversário da empresa. 
Hoje ela caminha ao lado da gestão

Marilúcia Bottallo, coordenadora 
do  Centro de Memória Bunge

O centro de 
memória é o 

que podemos chamar 
de relacionamento 
humanizado entre a 
empresa e a sociedade”

mento a pesquisadores e formadores de opinião 
–entre eles, a imprensa– esses centros contribuem 
também para a construção do conhecimento da 
sociedade, ao guardar páginas da história da in-
dustrialização brasileira ou, até mesmo, da evolu-
ção socioeconômica e política do País.

Localizado no Centro Empresarial de São Paulo, 
Zona Sul da cidade, o Centro de Memória Bunge 
conta a história dos 105 anos da empresa no Brasil 
por meio de mais de 600 mil imagens (a maioria 
digitalizada), documentos variados –cartas, atas, 
trocas de correspondências–, gravações de depoi-
mentos de colaboradores e mais de 1.200 peças 
que mostram a evolução dos costumes, técnicas 
e processos industriais, design, marketing e pro-
paganda. Imagens de personalidades como os ex-
presidentes da República Getúlio Vargas e Gaspar 
Dutra, em visitas às unidades fabris da empresa, 
obras de artistas renomados como Victor Breche-
ret e Bruno Giorgi, e o expressivo alvará de 1887, 
concedido pela princesa Isabel, autorizando o 
funcionamento do Moinho Fluminense, são al-
guns dos destaques do centro. 

Coordenado pela museóloga Marilúcia Bottallo, 
esse material é aberto à visitação, mas também 
pode ser visto pela Internet. “Temos dois tipos de 

“Somos procurados também por empresas atrás 
de benchmarking (melhores práticas da indús-
tria que conduzem ao desempenho superior)”, 
afirma a coordenadora do projeto.
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Papel transformador
Um dos projetos de memória or-

ganizacional mais antigos do Brasil 
é o Museu Histórico Bradesco, cuja 

Bradesco”, que abordou os 40 anos 
da instituição. Com um acervo de 
4.100 documentos textuais, 106 mil 
imagens e 2,1 mil objetos museoló-
gicos, está localizado na sede ad-
ministrativa do banco, em Osasco, 
na Grande São Paulo.

Segundo Daniela Sinhori de 
Moura, gerente da Fundação Bra-
desco, órgão que gerencia o museu,  
um dos princípios norteadores é 
integrar a história da organização à 
do próprio Brasil. “Como uma das 
mais inovadoras e bem-sucedidas 
empresas do País, o Bradesco con-
tribuiu, ao longo de sua trajetória, 
para o desenvolvimento econômico 
e educacional, cultural e socio-
ambiental da nação brasileira, por 
meio de diversas ações de respon-
sabilidade social”, enfatiza Daniela. 
Para ela, o acervo do museu é re-
flexo desse papel transformador. 
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Para manter viva a trajetória de quase 100 anos e registrar sua im-
portância na história do varejo no País, o Grupo Pão de Açúcar tam-
bém disponibiliza de espaço que guarda documentos, fotografias e 
vídeos. O Espaço Memória, como é chamado, tem registros desde 
1913, quando os sonhos de um imigrante português –Valentim dos 
Santos Diniz, ou “Seu” Santos–  davam início a um dos maiores 
grupos varejistas do Brasil. “A criação desse espaço é uma maneira 
de estabelecer um forte vínculo com a história do País. Temos toda 
a trajetória da companhia processada, arquivada e disponível à pes-
quisa não só referente ao Grupo Pão de Açúcar, mas de todo seg-
mento do varejo no país”, afirma Ana Diniz, membro do Conselho 
de Administração do Grupo e uma das incentivadoras do projeto.

Consciência
A criação de um centro de memória não precisa estar vinculada ao 

tamanho da empresa. “Muitas de pequeno e médio portes já estão 
fazendo isso. Sinto que começa a haver uma consciência de que sua 
formação não é para contar apenas coisas do passado, mas usar as in-
formações no auxílio da gestão”, destaca Marilúcia. “A prática mostra 
que existe uma mudança positiva na concepção dessa área, que não 
vislumbra só a preservação dos  documentos históricos e a memória 
como parte de um processo, mas principalmente como ferramenta 
estratégica que agrega valor aos negócios”, conclui Tânia Lima. 

como visitar
centro de memória Bunge
www.fundacaobunge.org.br
centro.memoria@bunge.com
Fone (11) 3741.6718

memória Votorantim
memoriavotorantim@vpar.com.br
Fones (11) 2159.3297 – 3224.7070

espaço memória  
Grupo Pão de açúcar
www.grupopaodeacucar.com.br/ 
memoria/
Fone (11) 3886.0305

centro de Documentação  
e memória da Klabin
centromemoria@klabin.com.br
Fone (11) 4588.7028

As visitas são gratuitas,  
mas precisam ser agendadas

No módulo “Do campo para ci-
dade – 100 anos de industrialização 
no Brasil”, esse período pode ser 
observado pelos visitantes por meio 
da aproximação da complexidade da 
história  à realidade cotidiana. Textos 
e imagens retratam a vida das pes-
soas, suas dificuldades e conquistas. 
Além disso, dois filmes evidenciam 
épocas fundamentais para o desen-
volvimento da indústria brasileira: 
“Sociedade Anônyma Fábrica Voto-
rantim”, de 1922, que mostra as ori-
gens industriais do Brasil por meio 
dos produtos têxteis, e “O ideal de 
um brasileiro”, de 1964, que fala so-
bre as dificuldades de se fomentar a 
produção de energia e metais, como 
alumínio e aço. “Durante o percurso, 
os visitantes podem ter também con-
tato com as histórias por meio da 
fala de seus personagens reais. São 
colaboradores e ex-colaboradores 
do Grupo Votorantim que comparti-
lham seu mais rico legado: a memó-
ria vivida. Por meio de um aparelho 
de áudio acoplado a um fone de ou-
vido, é possível ouvir diversas histó-
rias de vida relacionadas aos temas 
propostos no módulo”, revela Tânia.

função é preservar e difundir a his-
tória das empresas que compõem 
a organização. A iniciativa surgiu, 
em 1983, motivada pela “I Mostra 

Entre os destaques da coleção, um 
computador IBM 1401, um dos pri-
meiros do Brasil, e um fac-símile da 
Carta de Pero Vaz de Caminha. 

Fotos históricas - Acervo: Memória Votorantim

Detalhe da inauguração do Espaço Memória Pão de Açúcar
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Text Box
Fonte: Administrador Profissional, São Paulo, ano 33, n. 287, p. 14-17, maio 2010.




