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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
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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”
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