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Enquanto boa parte dos registros
do patrimônio industrial brasi-
leiro acaba se perdendo, algumas
empresas fazem projetos para
manter a memória institucional.
É o caso do Grupo Votorantim,
quarto maior conglomerado pri-
vado do país, com receita líquida
de R$ 28,6 bilhões. Tendo à fren-
te a terceira geração da família
Ermírio de Moraes, a companhia
está preocupada em manter sua
identidade e valores nos novos
tempos de expansão em que o
gigantismo muitas vezes impede
a guarda da memória.

“Para um grupo que tem mais
de 90 anos, é uma forma de
transformar nossa história em
conteúdo educativo e de refle-
xão, tanto para nossos funcioná-
rios quanto para a sociedade”,
diz Carlos Ermírio de Moraes,
que preside o conselho de admi-
nistração da Votorantim Partici-
pações. “Como a história está
sendo contada a partir dos de-
poimentos dos nossos funcioná-
rios, temos um material muito
rico, que de certa forma retrata o
desenvolvimento do país e a evo-
lução da indústria brasileira.”

Carlos Ermírio de Moraes es-
pera que a iniciativa inspirem
outras empresas. O grupo é um
dos organizadores do primeiro
seminário “Como as histórias es-
tão transformando os negócios”,

com a presença do antropólogo
Arjun Appadurai, pesquisador
das universidades de Yale e Chi-
cago, aberto a outros grupos bra-
sileiros. Appadurai, um dos fun-
dadores da Rede Interdisciplinar
sobre Globalização, desenvolve
há anos projeto destinado a es-
clarecer empresas multinacio-
nais sobre os efeitos da globaliza-
ção nas camadas mais pobres de
países emergentes.

A proposta é aproveitar a pre-
sença dele para discutir os impac-
tos do crescimento rápido da eco-
nomia e marcar a abertura ao pú-
blico, mediante agendamento
prévio, do Espaço Votorantim.

Documentos de 1918
Esse centro, situado na sede ad-
ministrativa da Votorantim, onde
antes funcionou o Hotel Esplana-
da, o mais elegante de São Paulo
na década de 1920, no centro de
São Paulo, envolve a história dos
funcionários e das comunidades
nas quais a empresa está inserida.
Parte de um projeto de busca de
documentos, iniciado em 2003, o
espaço projetado pelo arquiteto
Martin Corullon representou um
investimento de R$ 1,5 milhão.
“Nosso objetivo é fazer do Espa-
ço Memória um centro de co-
nhecimento”, diz Celia Picon,
diretora do projeto.

Além de guardar fotografias, li-
vros, filmes, manuscritos, gravu-
ras e cartazes, o centro procura
aproximar a história empresarial

da história do país, ao mostrar o
grau de intervenção de suas ativi-
dades na extração de minérios,
construção de barragens, implan-
tação de grandes fábricas, etc.

Conta também a história da fa-
mília Ermírio de Moraes, e de sua
figura-símbolo, Antônio Ermírio,
que participou ativamente dos
principais movimentos de desen-
volvimento e democratização do
Brasil. Hoje, com 82 anos, ele está
afastado do conselho de adminis-
tração. A Votorantim foi buscar
ajuda profissional do Museu da
Pessoa para registrar o depoi-
mento dos seus funcionários.

“Oobjetivo é ampliar a refle-
xão sobre aspectos ainda não to-
talmente inseridos nas práticas
empresariais, mas fundamentais
para o dia a dia de muitas com-
panhias, em especial daquelas
que planejam ou estão em pro-
cesso de expansão”, diz Paulo
Nassar, diretor-geral da Associa-
ção Brasileira de Comunicação
Empresarial (Aberje). A Aberje, a
Escola de Comunicações e Artes
da Universidade de São Paulo
(ECA-USP) e o Museu da Pessoa
firmaram parceria com o Memó-
ria Votorantim para criar o Fó-
rum Permanente de Gestão do
Conhecimento e promover a his-
tória empresarial no Brasil, como
é feito em outros países, como
Inglaterra e Estados Unidos. ■

História entra na estratégia
de negócios da Votorantim
Quarto maior conglomerado privado do Brasil quer registrar o seu papel na vida
das comunidades onde atua e no desenvolvimento dos empreendimentos no país

EXPANSÃO

G4S adquire mais uma empresa brasileira
e firma intenção de investir no país
A G4S adquiriu 51% da empresa de segurança brasileira Plantech
Engenharia e Sistemas. A G4S é líder mundial no segmento de segurança
e a segunda maior empregadora no mundo atrás apenas do Wallmart.
Esse negócio, junto à aquisição da empresa Instalarme em junho, marca
o ingresso da G4S no mercado brasileiro. Os antigos proprietários
permanecem na gestão, mas a G4S poderá expandir sua participação.

CIÊNCIA

Instituições que trabalham com animais
de laboratório devem preencher cadastro
O Conselho Nacional de Experimentação Animal (Concea), órgão
vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia que controla em todo
o país o uso de animais no ensino e na pesquisa científica, lançará
em setembro o cadastro nacional de instituições que estarão aptas
e autorizadas a utilizar animais de laboratório. O objetivo é subsidiar
o Concea na reestruturação e modernização dos biotérios.

FATOS QUE FAZEM PARTE DO ACERVO DE MEMÓRIA DA VOTORANTIM

Casas construídas para operários em Votorantim, cidade
próxima à Sorocaba e que deu nome à empresa (1943)

Berçário da creche da fábrica de tecidos, a primeira
do grupo, também em Votorantim, na década de 1940

Locomotiva para transporte de calcário da Fábrica de
Cimento Santa Helena. Sorocaba (SP), década de 1940

Célia Picon, diretora do Projeto
Memória, diz que o objetivo
é fazer do Espaço Votorantim
um “centro de conhecimento”

“Para um grupo que tem
mais de 90 anos, é uma
forma de transformar
nossa história em conteúdo
educativo e de reflexão”

Carlos Ermírio
de Moraes
Presidente do
conselho de
administração
da Votorantim
Participações

Jonne Roriz/AE

“Quando uma empresa
não trabalha a sua memória,
corre o risco de perder
um patrimônio, parte
fundamental de sua
identidade. A boa gestão
de seu conhecimento
é um novo desafio para
o mundo dos negócios”

Paulo Nassar
Diretor executivo
da Aberje

Leia versão completa em
www.brasileconomico.com.br
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INOVAÇÃO

Prazo para inscrições no Prêmio Finep
de Inovação 2010 termina amanhã
A inscrição para o Prêmio Finep de Inovação 2010 vai até amanhã.
Este ano, empresas e instituições interessadas receberão recursos que
variam de R$ 120 mil a R$ 2 milhões. Além das seis categoriais tradicionais
(Instituição de Ciência e Tecnologia, Micro e Pequena Empresa, Média
Empresa, Grande Empresa, Tecnologia Social e Inventor Inovador),
haverá prêmio também para melhores práticas em Gestão da Inovação.

FINANCIAMENTO

CNPq assinará convênio de R$ 220 milhões
para projetos de pesquisa das FAPs
O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
deve assinar esta semana convênios no valor de R$ 220 milhões com as
fundações estaduais de amparo à pesquisa (FAPs), destinado a programas
de Apoio a Núcleos Emergentes (Pronem), Primeiros Projetos (PPP)
e Apoio a Núcleos de Excelência (Pronex). O Pronem, que é novo, terá
R$ 91 milhões, sendo R$ 58,7 milhões do CNPq e o restante, das FAPs .
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O pioneiro Antonio Pereira Ignacio (centro), diante
da Fábrica de Tecidos Votorantim, em Sorocaba

Trabalhadoras da Fábrica de Óleos Santa Helena,
em Sorocaba (1936)

Banda Jazz Nitro, com funcionários da Companhia
Nitro Química Brasileira, na década de 1940

Fotos: Acervo Memória Votorantim

Historiadora chama atenção
para a importância da história
das empresas como ferramenta
de gestão e comunicação

A fundadora do Museu da Pes-
soa, Karen Worcman, já regis-
trou a memória de empresas
como Alcoa, Petrobras, Vale,
Banco do Brasil. Ela acredita que
mais do que uma lembrança do
passado, essas memórias aju-
dam organizações a enfrentar
criativamente seus problemas.

Qual a importância da história
para as empresas?
Trabalhar a memória empresa-
rial não é simplesmente referir-
se ao passado das empresas.
Significa uma oportunidade
imensa de valorização da mar-
ca, seja na comunicação interna
seja na externa. É preciso en-
tender que a memória só gera
oportunidades se entendida
como ferramenta de gestão, co-
municação e desenvolvimento.
Ela não deve ser pensada apenas
como resgate do passado, mas
como marco referencial a partir
do qual as pessoas redescobrem
valores e experiências, reforçam
vínculos, criam empatia com a
organização e podem refletir
sobre planos futuros.

A memória empresarial
interessa apenas ao público
interno das empresas?
A memória empresarial tem si-
gnificado afetivo e pode ser uti-

lizada como conhecimento por
toda a comunidade à qual per-
tence. Uma empresa não existe
isolada do restante da sociedade.
Ela se confunde com boa parte
da história dos seus clientes,
fornecedores, parceiros e, so-
bretudo com a História do Brasil.

As empresas estão mais atentas
à preservação de sua memória?
Sim, talvez pela maior rapidez
nas mudanças geográficas, de
gestão e de contexto, creio que
as empresas começam a perce-
ber sua história como forma de
criação de um diferencial com-
petitivo. ■

ENTREVISTA KAREN WORCMAN Fundadora do Museu da Pessoa

“Memória cria
empatia com
a organização”

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 30 ago. 2010, Primeiro Caderno, p. 34-35




