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Este ano, organizações como Bunge Alimentos , Cargill Agrícola , Nestlé e a estatal Sabesp estão 
entre as corporações que conseguiram fazer da comunicação empresarial uma ferramenta 
estratégica de resultados, para estabelecer plataformas de relacionamento e proximidade com os 
seus público interno e externo. Na modalidade memória empresarial, a Bunge foi a melhor, de 
acordo a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje), entidade que avalia os 
trabalhos das organizações. Este ano a instituição recebeu 334 casos de comunicação, divididos 
em 24 categorias.  
 
A multinacional, que atua no setor de alimentos, apostou no trabalho de resgate da memória da 
empresa e gestão do conhecimento, que este ano completa 11 anos de vida. Num ambiente de 
220 metros quadrados, a companhia mantém, através da sua fundação, o Centro de Memória 
Bunge, que tem o objetivo de resgatar, tratar e disponibilizar ao público o patrimônio histórico de 
suas seis unidades de negócios. 
 
Por essa razão, a companhia, que é localizada em São Paulo, foi escolhida como referência na 
Região Sudeste do País, pela preservação do patrimônio empresarial, de acordo com a Aberje, 
que realiza todos os anos o “Prêmio Aberje Comunicação Empresarial”. Empresas de todas as 
regiões do Brasil concorrem ao prêmio. Este ano, a entidade recebeu 334 trabalhos.  
Segundo Daniele Juaçaba, coordenadora do Centro de Memória Bunge, o espaço reúne registros 
da história da companhia de 1887 até os dias atuais. O centro de memória acabou se tornando 
um local de pesquisa para estudantes da rede pública de ensino, cientistas e estudantes de 
arquitetura, entre outros.  
 
Hoje, o acervo é composto por mais de 600 mil imagens e cerca de 130 mil metros lineares de 
documentos, além de 100 horas de depoimentos de funcionários que contribuíram para o 
desenvolvimento das empresas Bunge. O centro dispõe também de três mil peças audiovisuais, 
em formato VHS, fitas cassete, CDs e DVDs. 
 
A Bunge resolveu disseminar a prática da preservação da memória e por isso promove, ao ano, 
oito jornadas de palestras e oficinas mensais ministradas por profissionais da área de História e 
Arquivística. “Essa aproximação com o público externo contribui pra a difusão do conhecimento de 
processos de preservação documental, noções para organização de acervos e para a 
conscientização sobre a importância do patrimônio”, afirma a coordenadora. 
A cada ano a organização realiza também exposições para mostrar o acervo da empresa. Até o 
presente já houve 29 eventos como esse. Em 2004, cerca de 3 mil pessoas, entre as quais 648 
alunos passaram pelo espaço para visitar as exposições. 
 
Um dos documentos que chamam a atenção do público é o alvará assinado pela princesa Izabel 
nos anos de 1800 para autorizar o funcionamento do Moinho Fluminense , empresa do grupo 
Bunge fabricante de farinha. 
Comunidade 
Outra empresa destacada pela Aberje em São Paulo é a Cargill Agrícola. Através do seu braço 
social, a Fundação Cargill , a empresa passou a investir em 2004 no projeto “De grão em grão”, 
que está sendo implantado em onze cidades de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul, entre outras, com o objetivo de atender a 54 mil famílias.  
 
“O principal objetivo do programa é transmitir conceitos sobre agricultura familiar e segurança 
alimentar para as crianças do ensino fundamental, abordando, de maneira pedagógica, conceitos 
que vão de aspectos de higienização de alimentos e pós-colheita de legumes e verduras a técnicas 
de produção em hortas”, diz Denise Cantarelli, coordenadora da Fundação Cargill.  
 



Para as aulas não ficarem apenas na teoria, a fundação implanta hortas em todas as escolas a fim 
de que os alunos possam aprender na prática os conceitos transmitidos. Para isso, a instituição 
arca com a montagem e a manutenção das hortas, fornecendo terra, areia, sementes e 
ferramentas, entre outros. 
 
Todos os produtos colhidos nas hortas são utilizados nas cozinhas das escolas, enriquecendo 
nutricionalmente a merenda escolar. Esta iniciativa também beneficia as famílias dos alunos, que 
aprenderão técnicas simples para entender e aplicar a segurança alimentar e a agricultura 
familiar, através de palestras ministradas por profissionais da Cargill.  
 
As merendeiras das escolas que fazem parte do programa também são capacitadas. Um 
profissional de nutrição transmite informações sobre segurança alimentar, trabalhando da parte 
de higiene corporal, ambiental e dos alimentos ao entendimento sobre pirâmide alimentar, 
armazenagem dos alimentos e receitas nutritivas.  
 
Para o diretor presidente da Aberje, Paulo Nassar, o Prêmio Aberje é a grande vitrine da 
comunicação empresarial no País, incentivando e difundindo as melhores práticas do setor e 
reconhecendo sua excelência estratégica para as organizações.  
 
Comunicação 
 
A Sabesp inovou na implantação e reformulação do portal corporativo. A novidade do portal são 
os serviços que estarão disponíveis para os colaboradores da empresa. O projeto envolveu a 
padronização da Intranet em termos visuais, informações e organização do conteúdo.  
 
Diferentemente da antiga Intranet, o portal é mais interativo com informações das áreas de 
recursos humanos, serviços corporativos e ferramentas para a gestão de conhecimento da 
organização. “A Intranet da Sabesp existe desde 1997 e cresceu de forma desordenada, exigindo 
uma reestruturação completa para atender os empregados da empresa em 368 municípios”, 
explica Sérgio Lapastina, gerente de imprensa e comunicação.  
 
Outro diferencial do portal está no seu processo de criação e desenvolvimento, de acordo com o 
executivo.  

 
 
Leia Mais 
 
Ação da Nestlé é premiada 
 
A coleção “Meus Primeiros Pratos” da Nestlé foi destacada pela associação de comunicação 
empresarial como inovadora na categoria relacionamento com o consumidor. A publicação é uma 
coleção temática sobre princípios de culinária e nutrição, com periodicidade trimestral, dirigida 
especialmente para o público infantil. Criada pelo serviço da Nestlé de atendimento ao 
consumidor, esta iniciativa nasceu com o objetivo de atender às inúmeras crianças que entravam 
em contato com a Nestlé Brasil — por telefone, e-mail ou carta, para solicitar receitas que elas 
mesmas pudessem preparar. 
 
Os exemplares são enviados para mais de 40 mil crianças que compõem o mailing da empresa, as 
quais procuram a organização para esclarecer dúvidas, solicitar receitas ou dar sua opinião sobre 
os produtos. A remessa dos livros acontece até que o leitor complete 14 anos, quando recebe 
uma carta da Nestlé por ingressar numa nova fase de vida. “Um dos desdobramentos mais 
interessantes em relação à coleção é a utilização de seu conteúdo como material didático de 
suporte”, diz o diretor de serviços de comunicação e marketing, Mario Castelar. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 11 nov. 2005, Carreiras & Gestão, p. B-2. 


