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RESUMO
BENSI, Rafael F. :Centros de Memória Empresariais: Um Estudo de Caso do Espaço
Memória Itaú Unibanco. 2014. Monografia, 54p.- Programa de Pós-Graduação e História
e Patrimônio Cultural, Pontifícia Universidade católica de Campinas. Campinas, 2014.

Este estudo tem como principal objetivo trazer uma contribuição para o melhor
entendimento do tema Memória Empresarial no Brasil. Nesse sentido, foi necessário
fazer uma discussão sobre os conceitos de História e Memória, para que a partir de uma
definição teórica, as atividades de um Centro de Memória Empresarial pudessem ser
analisadas. Diante disso, este trabalho realiza um estudo de caso sobre o Centro de
Memória do Itaú Unibanco, um dos maiores bancos privados do mundo. O estudo auxilia
no entendimento de questões relacionadas à responsabilidade das empresas em criar e
manter centros de documentação e memória, além de trazer questionamentos sobre a
intencionalidade das empresas ao explorar sua memória. A pesquisa mostra que o centro
de memória do Itaú Unibanco está ligado diretamente ao departamento de marketing do
banco, realizando ações conjuntas, visando à consolidação da imagem institucional
perante seus públicos de interesse.

Palavras-chave: História, Memória, Memória Empresarial, Centro de Memória, Marketing

ABSTRACT

BENSI, Rafael F.: Centers Corporate Memory: A Case Study of Space Memory Itaú
Unibanco. Monograph 2014, 54p. - Programme Postgraduate Studies and History and
Cultural Heritage, Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Campinas, 2014.

This study aims to make a contribution to a better understanding of the topic Corporate
Memory in Brazil. Thus, it was necessary to make a discussion on the concepts of history
and memory, so that from a theoretical definition, the activities of a Center for Corporate
Memory could be analyzed. Therefore, this paper conducts a case study on the Memory
Center of Itaú Unibanco, one of the largest private banks in the world. The study
contributes to the understanding of issues related to corporate responsibility in creating
and maintaining documentation centers and memory, and bring questions about the
intention of the companies to exploit their memory. Research shows that the memory
center of Itaú Unibanco is connected directly to the marketing department of the bank,
undertaking joint actions aimed at strengthening institutional image with its stakeholders.
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INTRODUÇÃO

Nos dias atuais, a velocidade com que a informação surge e é
disseminada pelos meios digitais, trouxe novos questionamentos e novas
formas de enxergar a memória. Nesse sentido, a memória tem sido tema
de discussões e preocupação constantes em diversas áreas do
conhecimento, no tocante à produção de conhecimento, preservação de
tradições, recuperação de informações e sua disseminação.

A agilidade e rapidez com que as informações são disseminadas,
esquecidas e substituídas por novas demandas, fez com que tenhamos
uma nova configuração social, que está caracterizada pela internet e por
todos os seus agentes virtuais. Nesse sentido, a relação que é
estabelecida com o tempo, tornou-se um desafio para a sociedade
contemporânea, que convive diariamente com a vivacidade e o
esquecimento.

Atualmente, sem dúvida mais que em 1998, os historiadores
sabem que o conhecimento que produzem não é mais que uma
das modalidades da relação que as sociedades mantêm com o
passado. (CHARTIEUR, 2010, p.21)

O avanço tecnológico dos últimos 30 anos impulsionou a
transmissão de informações na contemporaneidade e possibilitou uma
maior velocidade e ganho considerável na agilidade de processos e
demandas diversas, todavia, essa aceleração criou um problema, que é a
ruptura com os meios tradicionais de registro da memória coletiva.(SOUSA,
2010, p.01)
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A historiadora e arquivista Márcia Pazin contribui com esse
entendimento apontando que:

Especialmente num momento em que os documentos
gradativamente perdem a materialidade dos suportes tradicionais,
tornando-se registros eletrônicos em ambiente virtual, mais
importante é compreender as condições da produção documental,
visando identificar adequadamente a tipologia documental
característica de cada instituição e assim ampliar a qualidade dos
processos de classificação e avaliação documental a serem
realizados posteriormente. (PAZIN, 2012, p.15)

Nesse sentido, alguns setores da sociedade tem se preocupado
com a valorização da memória e de sua documentação, pois, num
ambiente onde as relações e ações estão baseadas fortemente no
presente, a desvalorização da história e uma possível perda de identidade,
torna-se um problema a ser superado.

Diante disso, a memória como fenômeno social que faz parte da
vida e é carregada por grupos vivos está sendo retomada como elemento
na constituição de identidades, mas também como evocadora do passado,
despertando a sociedade para a preservação de sua história, para a
análise de seus erros e experiências vividas, pois a memória está em
permanente evolução, aberta a dialética da lembrança e do esquecimento.
(NORA, 1993, p.9)

A história social e seus olhares em relação ao fazer história proposta
pela Escola dos Annales, trouxe para o debate historiográfico novas
possibilidades metodológicas e novos olhares para a documentação
histórica. Percepções diferenciadas em relação à história das empresas
ganharam importância, espaço e têm sido valorizadas também no campo
acadêmico,

devido

principalmente

ao

conhecimento

acumulado,

10

experiências vividas, identidade dos indivíduos, atuação social, etc. Diante
disso, vários interesses em relação ao passado e usos da memória e da
história têm surgido. Os campos de estudos diversificam-se e com eles
outras instituições, que até então permaneciam fechadas em si,
apresentam-se como partícipes do processo de construção histórica social
na tentativa de “humanizar” sua existência inserindo suas ações em
contextos socioculturais.

É importante ressaltar que dentre as várias manifestações de
interesse na área de memória, as empresas passaram a estar em pé de
igualdade com as demais instituições sociais, pois tem um papel importante
e relevante no que tange as relações sociais, pois elas apresentam
estruturas complexas que envolvem pessoas, processos, símbolos,
valores, conhecimentos e demais elementos que são à base da cultura da
empresa e da própria sociedade a qual ela está inserida.

Segundo o Manual Básico de Implantação de Centros de Memória1,
publicado pelo Itaú Cultural em 2013, no Brasil, o surgimento de iniciativas
de preservação da história das instituições privadas e públicas, começa
com pequenas ações que vão de livros comemorativos a exposições que
recordam a história das empresas. São registros memorialistas feitos a
partir da documentação da própria empresa e de outras fontes que ajudam
a complementar as lacunas, como jornais, revistas e acervos pessoais.
Todavia, nos últimos 30 anos, projetos mais ousados de memória
empresarial tem surgido, principalmente com a implantação de Centros de
Memória, que visam resgatar, reunir, identificar, conservar e produzir
conteúdo para as empresas.

1

O Manual está disponível em: http://novo.itaucultural.org.br/explore/blogs/centros-de-memoria2/centros-de-memoria-manual-basico-para-implantacao-2/
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Dentro de todo esse contexto, a Memória Empresarial tem
contribuído e trazido para o seio das discussões sobre memória, a
importância da história das empresas no contexto atual de globalização. O
desenvolvimento dessa área no Brasil está ligado a questões e conceitos
que vão desde a reponsabilidade histórica, cidadania e transparência, mas
também a visão e valores das instituições.

O interesse das empresas em desenvolver novas ferramentas de
comunicação com seus públicos tem alavancado a área de Memória
Empresarial, que se tornou uma colaboradora dentro das organizações que
possuem centros de memória. Nesse sentido, o centro de memória vem
apoiando as áreas administrativas a criar uma comunicação empresarial
que valorize a história da instituição.

Todavia, qual a intencionalidade do meio empresarial em ter uma
área destinada a trabalhar com a memória? Como são trabalhados pelos
profissionais de centro de memória a sua documentação? São essas
questões que pretendo trazer para a discussão ao longo deste trabalho.
Para tanto, foi escolhido o Espaço Memória Itaú Unibanco para um estudo
de caso.

Metodologicamente, optou-se por uma estrutura que divide o
trabalho em três capítulos, sendo que o primeiro capítulo aborda os
conceitos de história e Memória que permeiam as discussões envolvendo
Memória Empresarial, afinal, as empresas que possuem Centros de
Memória lidam o tempo todo com os vínculos entre passado e presente,
tentando valorizar e divulgar sua história, tanto para colaboradores, como
para a sociedade. No segundo capítulo se faz necessário, apresentar o
Espaço Memória Itaú Unibanco, como ele foi criado, qual sua estrutura, seu
espaço físico, bem como, seu histórico de atuação dentre as várias frentes
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em que atua. No terceiro capítulo, o objetivo é analisar duas exposições
realizadas pelo Espaço Memória e como esses projetos expositivos
valorizam a memória da instituição. De que maneira eles trabalham com
seu acervo no intuito de disseminar os valores do passado, as figuras
importantes da história do banco, e trazer novas informações para resgatar
práticas e colaborar com os objetivos traçados pela organização.

Nesse sentido, esse pequeno estudo buscará compreender a
atuação de um centro de memória inserido numa instituição capitalista que
lida diretamente com metas e resultados. Quais os usos e o que esperar do
trabalho com a memória, quais a implicações e formas de trabalhar o
passado visando resultados tangíveis para o presente e o futuro da
organização?
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CAPÍTULO 1 - MEMÓRIA E HISTÓRIA

Roger Chartier, apropriando-se da fala de Certeau, inicia o segundo
capítulo do livro, A História ou a leitura do tempo, de forma bem
provocativa em relação à memória, à História e ao trabalho do Historiador:
"Antes de saber o que a história diz de uma sociedade, é necessário saber
como funciona dentro dela.” (2009, p.21) Essa afirmativa nos remete a
outras questões em relação aos usos e representações do passado e,
principalmente, qual o papel da memória em relação à atuação do
historiador no reconhecimento desse passado. Compreende-se dessa
forma a ênfase dada à memória e suas construções.

Nos últimos anos, mais precisamente a partir dos anos 80, temas
relacionados à memória tornam-se recorrentes e configuram-se entre os
fenômenos

atuais

da

contemporaneidade,

pois

estão

intimamente

presentes na maneira como as pessoas e os indivíduos se enxergam, se
expressam e se relacionam com o espaço e o tempo em que estão
inseridos.

As discussões em torno da relação entre história e memória são,
sem dúvida, um dos principais debates que vem inquietando os
historiadores ao longo do tempo, pois envolve diretamente os objetivos e
fundamentos do ofício do historiador. Para Carlo Ginsburg (2002) a
memória não pode ser concebida unicamente como um processo limitado e
parcial de lembrar fatos do passado, que muitas vezes são de valor
secundário para os historiadores.

A memória, portanto, viria a ser, a construção de referenciais ou
links sobre o passado e o presente de diferentes grupos e estruturas
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sociais, fortemente ligados às tradições e inevitavelmente associados a
todas as mudanças culturais da sociedade. Dentro desta conjuntura, é
possível afirmar que existe um consenso de que a história não tem mais a
pretensão e o dever de restabelecer os fatos como realmente aconteceram,
pois, tecnicamente e metodologicamente, isso é praticamente impossível.
Todavia, persistem uma série de opiniões conflitantes com relação a como
considerar a memória para a construção de uma interpretação histórica.
Nesse sentido, mesmo não havendo uma resposta definitiva, uma maneira
de entender a problemática é retomar o desenvolvimento do estudo da
história e como foi sendo considerada a utilização de fontes, como jornais,
revistas,

periódicos,

entre

outros,

que

são

tidos

como

registros

memorialistas de fatos que ocorreram já que, se a “História pretende ter
vários rostos, como se afirma recentemente, é importante que saiba
conviver com diferentes formas de produção do conhecimento histórico”.
(JENKINS, 2001, p.13)

Segundo a historiadora Helenice Rodrigues da Silva (2002), outra
visão sobre a memória, tende a entendê-la como uma das formas de
acesso ao passado que vem a refletir sobre o acontecido e sua projeção no
presente. Desse modo, é possível entender a memória como sendo o
resultado de uma representação que se permitiu chegar até o presente,
através de uma filtragem de informações, imagens, escritas e oralidades,
que tem por objetivo retratar como verdadeiro um período. Nesse sentido é
que memória e história compartilham do mesmo anseio, ou seja, a busca
pela verdade histórica, mesmo que através de mecanismos e métodos
diferentes. Complementa a autora que não devemos, portanto, colocar a
memória em oposição à história, afinal, em última instância a história é uma
expressão da memória, ou mesmo, uma construção desta. No entanto,
cabe ressaltar que a história tem seus métodos e trabalha empiricamente
para a construção das análises, o que a diferencia da memória.
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O historiador Norberto Luiz Guarinello, nos auxilia a pensar a
questão, quando propõe que:

Os vínculos entre memória coletiva e história científica podem, na
verdade, ser pensados em termos opostos. Podem ser vistos em
primeiro lugar, como uma relação positiva, pois a história
produzida por historiadores, por especialistas da história,
enriquece as representações possíveis da memória coletiva,
fornece símbolos, conceitos, instrumentos rigorosos para que a
sociedade pense a si mesma em sua relação com o passado. Mas
podem também ser vistos sob um ângulo negativo, por que a
história científica se volta regularmente contra as representações
produzidas pela memória “espontânea” da sociedade, destruindo
seus suportes, atacando seus princípios, seus pressupostos, seus
símbolos. (GUARINELLO, 1994, p.181)

Nesse sentido, ao mesmo tempo em que a história renova a
memória social, ela também pode se voltar contra ela, utilizando-se de todo
seu peso científico, para questionar os exageros e os esquecimentos
produzidos pelos interesses particulares que muitas vezes norteiam a
produção da memória coletiva.

Para o historiador Ulpiano T. Bezerra de Menezes a ideia de
memória evoluiu não só na historiografia, mas também em outras áreas do
conhecimento, no sentido em que:

Não se tem mais a imagem sincrônica, como na foto de família,
em que na mesma superfície convivem harmoniosamente, apesar
das marcas diferenciais cronológicas, gerações, estilos, conteúdos
de épocas sucessivas, como se o passado fosse apenas um
antes, com relação ao agora. (MENESES, 1999, p.14)
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Nessa perspectiva, o fazer história se torna uma tarefa que exige
discernimento e comprometimento do historiador para com as fontes. São
diversos os tipos de documentos que fazem parte do dia a dia do
pesquisador em história, muitos deles, produzidos pela memória coletiva,
que variam entre textos jornalísticos, crônicas, romances, entre outros.
Diante disso, o historiador deve ter em mente que

[...]o documento é uma coisa que fica, que dura, e o testemunho,
o ensinamento [...] que ele traz devem ser em primeiro lugar
analisados desmistificando lhe o seu significado aparente. O
documento é monumento. Resulta do esforço das sociedades
históricas para impor ao futuro – voluntaria ou involuntariamente –
determinada imagem de si próprias (LE GOFF, 1990, p.547)

Para Carlo Ginzburg (2002), é importante e fundamental que o
historiador saiba trabalhar corretamente com suas fontes, entendendo que
qualquer ponto de vista, é parcial e seletivo. Nesse sentido, as fontes
devem ser encaradas pelo historiador como imagens que a sociedade
deixou de si mesma, e os testemunhos contidos nelas, devem sempre ser
encarados e estudados com o apoio teórico das disciplinas e saberes que
auxiliam o fazer história.

Em todo o processo de pensar o ofício do historiador, a memória
também pode ser percebida a partir dos esquecimentos que a sociedade
impõe, ou seja, aquilo que por algum motivo deve ser “esquecido” ou
“mascarado” para atender interesses de diferentes grupos, mostrando
como muitas vezes a memória acaba tendo uma função tática na
construção e na proteção de identidades.

Para o sociólogo Maurice Halbwachs (2004) a memória individual na
sociedade existe sempre a partir de uma memória coletiva, nesse caso,
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todas as lembranças seriam constituídas e formadas no interior de um
grupo social. Portanto, a origem de várias de nossas ideias, impressões,
sentimentos, reflexões e paixões são na verdade inspiradas pelo grupo e
não por nós, como imaginamos.

Em questões que superam a ideia de construção da memória,
Maurice Halbwachs (2004) escreve que as lembranças podem, a partir de
uma vivência em grupo, ser reconstruídas ou mesmo simuladas. Segundo
o autor, podemos criar representações do passado através e por meio da
percepção de outras pessoas, no que imaginamos ter ocorrido ou pela
absorção de representações de uma memória histórica. Portanto, a
lembrança para Maurice Halbwachs, “é uma imagem engajada em outras
imagens” (HALBWACHS, 2004, p. 76-78).

O historiador Ulpiano T. Bezerra de Menezes traz contribuições para
o estudo da memória e da história, principalmente no que tange as
barreiras teóricas que são encontradas no âmbito das análises sobre o
tema. Segundo o historiador Ulpiano T. Bezerra de Meneses

Apenas para atermos ao ângulo da história, poderiam ser
apontadas muitas questões cruciais que contam com bibliografia
inexistente ou insatisfatória: a amnésia social, a apropriação da
memória alheia, as práticas comemorativas (que tem sido
examinadas, sobretudo do ângulo do estado) etc. Etc. Muito
esforço, em vez disso tem sido ainda dedicado a estabelecer
fronteiras entre a História e a memória – o que só tem sentido não
do ponto de vista epistemológico, mas tomando-se a memória ( e
as diversas práticas de seu contexto) como objetos da análise e
do entendimento do historiador. (MENESES, 1999, p.11)

Compreende-se, portanto, que a memória como forma de legitimar
ou mesmo oferecer suporte para reivindicações das mais diversas, tem
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sido utilizada por organismos não governamentais, pelo próprio estado,
pela mídia, e por outros instrumentos, no sentido de resgatar, proteger ou
mesmo legitimar o passado. Dentre as justificativas para a utilização da
memória estão conceitos que apresentam significados e variações
interpretativas que são utilizados de formas diferentes de acordo com a
área do conhecimento. Conceitos como “resgate”, “recuperação” e
“preservação” são apontados pelo historiador Ulpiano (1999) como os mais
utilizados por esses órgãos. É por meio desse referencial teórico que a
memória

empresarial

tem

se

articulado

e

vem

crescendo

consideravelmente no Brasil nos últimos 30 anos, pois a comunidade
empresarial percebeu a importância de se criar uma identidade para suas
organizações e instituições.

Paulo Nassar (2004), estudioso do tema da memória institucional e
diretor da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (ABERJE)
diz que:

A visibilidade que a sociedade tem da história de uma empresa e
de seus gestores, pode ser um ingrediente poderoso nos
processos de crisis management e concorrência. Em meio às
adversidades, as empresas e gestores que têm as suas
trajetórias, realizações, contribuições e atitudes bem posicionadas
na sociedade podem contar com o apoio, a compreensão e a
solidariedade dos públicos sociais. (NASSAR, 2004, p.11)

É nesse sentido que a necessidade de criar uma área de memória
surgiu na década de 70 quando algumas instituições, impulsionadas pela
experiência europeia e estadunidense, notaram a importância de resgatar e
organizar sua documentação histórica, com o objetivo claro de utilizar a
memória como colaboradora na comunicação com seu público interno e
externo. Essa vontade em fornecer respostas confiáveis para a demanda
por informação histórica impulsionou as ações de proteção do patrimônio
documental das empresas criando Centros de Documentação e Memória,
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ou centros de ações voltadas à cultura. Dentre as instituições que optaram
por esse modelo, encontra-se o Banco Itaú, que em 2003 criou o Memória
Itaú.

Todavia, o processo que culminou na criação do Centro de Memória
do Banco Itaú, começou mais cedo, mais precisamente nos anos 80 com a
criação do Instituto Cultural Itaú, que ficou com a incumbência de
salvaguardar a documentação histórica do Banco. Somente mais tarde, a
ideia de criar um espaço específico para o tratamento da documentação
passou a ser pensada.

Segundo a linha do tempo fornecida para esta pesquisa pela Equipe
do Espaço Memória Itaú Unibanco – nome atual do Centro de Memória –
em 1998 foi dado o primeiro passo, com o levantamento de consultorias
que criaram projetos de memória a pedido do Banco Itaú. Em 2000, com o
projeto definido, um comitê de administração formado por diretores do
Banco Itaú2, definiu a estratégia de criação da área de memória da
organização. Em 2003 o Banco oficializou a criação da área.

A definição de Centro de Memória encontrada na publicação do
Instituto Itaú Cultural “Centros de Memória – Manual Básico para
Implantação” de 2013, diz que

O CM é uma área de uma instituição cujo objetivo é reunir,
organizar, identificar, conservar e produzir conteúdo e disseminar
a documentação histórica para os públicos interno e externo.
Ecoando os valores das instituições, os CMs geram produtos e

2

Dentre os diretores estavam Olavo Egydio Setubal e José Carlos Moraes Abreu, duas figuras
importantíssimas para a história do Banco Itaú. Ambos ocuparam as cadeiras mais importantes da
organização durante anos, respectivamente, como Presidente e Vice-presidente.

20

serviços, dialogando com o campo da gestão do conhecimento, da
comunicação e da cultura organizacional.3

Apresentar como os Centros de Memória empresariais utilizam a
memória na tentativa de manter tradições, ou mesmo, recriar e reconstruir
papéis identitários e ideológicos que

importam

ao

grupo,

torna-se,

portanto, a questão central deste trabalho. Para tanto, analisar o Espaço
Memória Itaú Unibanco e verificar como ele atua e quais as principais
atividades voltadas para a valorização de seu patrimônio institucional, de
sua memória e de sua história cumpre com a proposta de pesquisa que
pretende investigar: qual o papel dos Centros de Memória empresariais na
valorização de seu patrimônio cultural, de sua memória e de sua história.

3

Em 2013 como parte de suas atividades, o Espaço Memória Itaú Unibanco, por meio do Itaú
Cultural,publicou o caderno “Centros de Memória – Manual Básico para Instalação” que pretende auxiliar
empresas que queiram criar centros de memória. O manual ensina os primeiros passos que a organização
deve tomar os tipos de profissionais a contratar, as instalações necessárias, além de definir alguns
conceitos.
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CAPÍTULO II: ESPAÇO MEMÓRIA ITAÚ UNIBANCO

Um dia é preciso contar a história. Antes, é preciso mais do que
conhecê-la, entende-la de maneira a extrair conhecimento,
sabedoria e visão estratégica deste sempre rico material. Existe
inteligência e técnica para isso. Mas antes, é preciso disposição e
determinação para restabelecer a substância dos pilares históricos
da empresa ou da instituição, resgatar sua história, ressaltar as
soluções encontradas diante de tantos obstáculos que surgem ao
longo do caminho, desenhar um mapa de DNA, identificar as
características particulares do organismo e preparar-se
adequadamente para o futuro. (NASSAR, 2004, p.21)

O Espaço Memória Itaú Unibanco é um núcleo do Instituto Itaú
Cultural, que atua dentro do Itaú Unibanco Centro Empresarial, localizado
no bairro Jabaquara em São Paulo. Seu objetivo está publicado no relatório
anual do Banco Itaú de 2003:

Sua responsabilidade é resgatar a trajetória da Organização no
cenário econômico-financeiro do Brasil; reconstituir aspectos
relevantes da sua história; organizar e acondicionar os
documentos históricos do Banco – fotos, vídeos, propagandas,
plantas, objetos e outros documentos -, disponibilizando-os para
pesquisa interna e externa; além de divulgar a história do Itaú, por
meio de iniciativas e projetos direcionados para o público interno e
externo.4

Além das atividades voltadas a documentação histórica, a produção
de conteúdo confiável por meio da gestão da memória e da gestão do
conhecimento e atendimento a pesquisas internas e externas, são
atividades do Espaço Memória Itaú Unibanco. A área possui um amplo
espaço próprio no Piso Guajuviras da Torre Walter Moreira Salles, umas
4

Fonte: relatório do Banco Itaú de 2003.
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das cinco torres do Centro Empresarial. Esse espaço é composto por uma
área expositiva, onde são realizadas exposições diversas, uma área
administrativa composta por uma sala para a equipe, uma reserva técnica
climatizada com mais de 150 mil documentos preservados, uma sala de
tratamento de vídeo e uma sala de tratamento de documentos textuais e
gráficos. O Espaço Memória também possui uma área de convivência onde
disponibiliza uma pequena coleção de livros e um café para os
colaboradores que visitam o local.

Com toda essa estrutura, a historiadora e arquivista do Espaço
Memória Itaú Unibanco, Gabriela Fonrouge no diz que:

Para preservar essa memória e sistematizar nosso trabalho, uma
equipe multidisciplinar, ao longo dos anos de existência da área,
tem sido responsável pelo recolhimento e tratamento da
quantidade considerável de documentos preservados (mais de
130 mil). Esses documentos representam fatos, imagens,
conhecimentos e experiências vividas pela organização.5

Essas atividades e maneira de trabalhar têm cumprido com os
anseios de Olavo Setubal que foi o responsável pela criação do Espaço
Memória. Dr. Olavo, como era conhecido, foi figura determinante na história
do Banco Itaú e na história do próprio Espaço Memória, pois, destoou de
outros gestores empresariais, quando resolveu por meio de sua
participação no conselho, fazer com que a administração do Banco Itaú
criasse uma área voltada à memória.

Paulo Nassar (2004) endossa essa afirmação dizendo que:

5

Gabriela Fonrouge é uma das historiadoras/arquivistas responsáveis pelo acervo do Espaço Memória. Ela
concedeu entrevista para a realização desse trabalho.
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É pouco comum que o gestor, sempre pressionado por resultados
imediatos tenha disposição para estabelecer o tratamento
adequado à história da empresa. Isso é um erro. Um erro que
custa mais esforço, mais tempo, mais dinheiro, mais tudo.
(NASSAR, p.15, 2004)

Segundo Miriam Mizuno, ex-coordenadora do Espaço Memória, o
Memória Itaú como era conhecido à época, “foi uma demanda muito
especial do Dr. Olavo. Um homem de visão, ele sempre teve essa
preocupação, em guardar documentação, em ter a memória do banco bem
guardada”.6

O que ficou evidente na pesquisa realizada para este trabalho, é que
Olavo Setubal e outros dirigentes e conselheiros, sempre mantiveram certa
frequência de visitas ao Espaço Memória, ora visitando as exposições, ora
doando documentação, portanto, a área nasce com a chancela da alta
direção do Banco Itaú, o que de fato, possibilitou que o trabalho fosse
realizado com a estrutura necessária. Todavia, o inicio foi trabalhoso e
contou com a ajuda de uma empresa especializada na implantação de
Centros de Memória, a Tempo & Memória Pesquisa Histórica LTDA7.

Antes da Tempo & Memória iniciar os trabalhos em 2002, a
documentação histórica do Banco Itaú estava espalhada por diversos
setores da instituição, pois não havia um trabalho específico de
centralização dessa documentação, o que de fato, prejudicava a agilidade
6

Esse trecho da fala de Miriam Mizuno, ex-coordenadora do Espaço Memória Itaú Unibanco, foi extraído
por meio de entrevista. Miriam se aposentou em fevereiro de 2014 com 29 anos de atuação no banco,
sendo os últimos 10 anos no Espaço Memória.
7
A Tempo& Memória Pesquisa Histórica LTDA é uma empresa de consultoria voltada para projetos de
memória, publicação de livros e curadoria de exposições comemorativas. Tem como principais clientes a
Bunge, Klabin, Bosch, entre outras. Fonte: http://tempoememoria.com.br> acesso em 21 de fevereiro de
2014.
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na busca de informação confiável à respeito da história da organização. O
estado de conservação desses documentos também era variado, devido a
cada setor possuir sua própria sistemática de armazenamento.

Somente com o trabalho realizado pela Tempo & Memória, é que
essa documentação começou a ser identificada e recolhida para um local
específico, para posteriormente passar por um processo de triagem,
higienização e organização sistemática. Manuela Bezamat (2013) aponta
que:

Vários documentos relacionados à história do Banco Itaú, como
publicações, prêmios recebidos ao longo dos anos e objetos das
antigas agências, entre outros, se encontravam na sede do
Instituto Itaú Cultural, na Avenida Paulista. (BEZAMAT, 2013,p.77)

Portanto, parte do trabalho da Tempo& Memória, de reconhecimento
dessa documentação já estava feito, o que colaborou com o início do
trabalho, contudo, a documentação específica de cada área precisou ser
recolhida através de um esforço de aproximação com as demais áreas da
organização. Nesse sentido, Márcia Pazin (2012) aponta que:

A identificação documental, etapa prévia à classificação e à
avaliação é o momento em que o profissional de arquivo toma
contato pela primeira vez com corpus documental com o qual irá
trabalhar durante o processo de organização arquivística. Essa
etapa consiste em compreender a função dos documentos no
momento de sua criação, a partir da análise do contexto de
produção documental e das funções exercidas pela entidade
produtora. (PAZIN, 2012, p.15)
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Segundo Gabriela Fonrouge, uma das responsáveis pelo acervo do
Espaço Memória:

Foi feito um trabalho em parceria com as áreas para buscar essa
documentação e entender que tipo de material elas produziam. O
RH, por exemplo, é uma área muito grande e que produz muito
material. O marketing também, pois faz muitos trabalhos para
colaboradores e público externo.

A área de marketing do Banco Itaú produziu ao longo dos anos uma
quantidade muito grande de material impresso, campanhas institucionais,
propagandas, spots de rádio e TV e comerciais. Todo esse trabalho
realizado em parceria com agências de publicidade como DPZ, DM9 e
África, precisou ser resgatado para ser incorporado ao acervo. A área de
recursos humanos contribuiu com a recuperação de documentos referentes
a funcionários importantes para a história do Banco Itaú. Segundo Gabriela
Fonrouge:

Outras áreas como a Itaú Seguros e Fundação Itaú Social,
também colaboraram para o início do trabalho de recolhimento da
documentação histórica, pois tinha de certa forma, uma
organização para manutenção de seus arquivos setoriais.

O que ficou claro na pesquisa é que grande parte da documentação
preservada

pelo

Espaço

Memória

é

proveniente

das

áreas

de

comunicação, ou seja, material direcionado ao publico interno e externo.
Quando se trata de documentação do marketing, a imagem da empresa
sempre está em primeiro lugar, o que faz com que o Espaço Memória
tenha em seu acervo diversas possibilidades de trabalhar a memória da
propaganda do Banco Itaú, resgatando aspectos positivos e rememorando
estratégias que deram certo no passado.
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Normalmente a maioria dos Centros de Memória empresariais tem
como foco principal de seu acervo, o recolhimento de materiais de
comunicação,

recursos

humanos

e

de

ordem

administrativa.

A

pesquisadora Manuela Bezamat afirma que:

Projetos de memória empresarial frequentemente, senão
unanimemente, fazem uso dos registros de sua história com
propósitos de marketing, mas isso não é o mesmo que afirmar que
centros de memória e documentação empresarial devem ter como
o seu principal nicho de atuação a história do marketing e da
comunicação da instituição. (BEZAMAT, 2013, p.78)

Desse modo, os registros provenientes dos setores de comunicação
e marketing constituem grande parte dos documentos arquivados no
Espaço Memória, todavia, essa não é uma regra, cada centro de memória
tem suas particularidades a partir do referencial de trabalho que resolvem
adotar. No caso do Espaço Memória Itaú Unibanco o referencial é
justamente a comunicação com seus públicos, por esse motivo, os
materiais advindos do marketing acabam ganhando importância e
organicidade dentro da proposta de formação do acervo. (BEZAMAT, 2013,
p.77)

É comum que os primeiros passos de uma instituição que decide
trabalhar sua memória, sejam para homenagear fundadores ou comemorar
datas marcantes, nesse sentido é de praxe que livros comemorativos que
resgatam a história da empresa e sua trajetória no mercado, sejam
produzidos com o auxílio de consultorias especializadas, sempre com o
cuidado de salientar o caminho “ético” percorrido pela instituição até aquele
momento. No caso do Banco Itaú, o livro de comemoração dos 50 anos foi
o “start” inicial da criação do projeto de memória.
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A documentação do Espaço Memória Itaú Unibanco, embora tenha
grande parte de seu acervo formado por materiais advindos das áreas de
comunicação, também possui uma gama importante de documentos
administrativos recolhidos dos diversos bancos que foram comprados ou
incorporados ao Banco Itaú ao longo da história, como Bemge, Banestado,
Banco Francês e Brasileiro, Banerj, dentre outros. Nesse aspecto, é
preciso compreender que a documentação hoje preservada pelo Espaço
Memória, passou por um crivo, ou seja, foi selecionada no momento de sua
constituição e continua sendo selecionada até os dias atuais, pois é assim
que o profissional de Centros de Memória atua, usando seu conhecimento
para definir dentro da política do acervo, o que é ou não “histórico” para
aquela instituição, verificando qual sua proveniência.

Portanto, compreende-se que cada documento com potencial de ser
preservado, registra certa mediação específica entre as instâncias
administrativas e legais. Isso determina que esse documento tenha uma
função original e estabeleça uma conexão dando sentido ao acervo que
pretende reconstituir a história da instituição que o produziu. (PAZIN, 2012,
p.15)

Diante disso em 2003 os trabalhos de consultoria têm início, com a
prospecção e o recolhimento da documentação no Instituto Itaú Cultural e
nas áreas do Banco.Segundo a linha do tempo do Espaço Memória,
fornecida para este trabalho, com as instalações administrativas prontas,
que incluíam reserva técnica para acondicionar a documentação, espaço
expositivo e pequeno auditório, foi inaugurado, em 24 de dezembro, o
Espaço Memória Itaú. O evento inaugural contou com a presença de seu
mentor, Olavo Egydio Setubal, então diretor presidente da Itaúsa 8, de José
8

A Itaúsa é uma empresa que concentra todas as decisões estratégicas e financeiras de todas as empresas
do Grupo Itaú.
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Carlos Moraes Abreu, diretor geral da Itaúsa e presidente do Comitê do
Memória Itaú, conselheiros e diretores. A inauguração se deu com a
apresentação de uma exposição, que tinha o tema “Pode entrar que a casa
é sua”, dando boas-vindas aos colaboradores, ao mesmo tempo em que
lembrava o slogan da campanha de marketing do final dos anos 70, com a
mostra da evolução da comunicação do Itaú desde a década de 70 e da
arquitetura de suas agências.

Com o processo de criação concluído, o Memória Itaú, como ficou
conhecido, passou a realizar diversos trabalhos em parceria com outras
áreas do Banco Itaú, como subsidiar pesquisas para criação de novos
produtos e serviços, bem como, dar acesso a diversos documentos por
meio de seus atendimentos internos e externos. Com a chegada da fusão
com o Unibanco em 20089, um novo desafio surge. Gabriela Fonrouge nos
conta que:

A fusão com o Unibanco trouxe um novo desafio. Recolher todo o
material da instituição para incluir no acervo. O problema maior foi
à falta de organização interna do Unibanco, que não teve o
cuidado ao longo dos anos de manter sua memória preservada.
Então, o trabalho da equipe foi de formiguinha mesmo, fortemente
impulsionado pela fusão em 2008, pois tínhamos agora mais uma
história para contar e duas histórias para unir.

Desse momento em diante, o Espaço Memória - nome adotado a
partir desse marco histórico - passa a conviver com uma nova realidade,
uma nova perspectiva para trabalhar sua memória institucional, afinal, duas
empresas concorrentes por anos, passaram a ser uma única empresa e
possuir uma “única” história. Segundo Manuela Bezamat (2013) a equipe
do Espaço Memória Itaú Unibanco teve ajuda de uma consultoria
especializada para realizar o recolhimento dos documentos:
9

Em 2008, Banco Itaú S/A e Unibanco, firmaram a maior fusão financeira do Brasil até então.
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O que se seguiu a fusão foi um esforço nos moldes daquele
realizado pelo Banco Itaú, de “resgate” da memória: em 2009 foi
encontrada uma empresa especializada, que ajudou a reunir os
documentos do Unibanco e transportá-los para o Espaço
Memória. Algumas dimensões pautaram a incorporação do acervo
“histórico” do Unibanco ao do Itaú. (BEZAMAT, 2013, p.87)

O Espaço Memória realizou intensa coleta de documentos do
Unibanco para integrar seu acervo, dar apoio a pesquisas e gerar conteúdo
para uma nova exposição, denominada Unindo histórias, construindo o
futuro, título escolhido, em votação, pelos próprios colaboradores.

Inaugurada no segundo semestre, exibiu conteúdo expressivo de
fatos e documentos de valor histórico, de ambos os bancos, mostrando
linhas do tempo paralelas e o registro dos primeiros documentos do novo
banco, além de uma coletânea de comerciais desde a década de 70. A
exposição ficou em cartaz de setembro de 2009 ao final de 2010. Com o
processo de fusão estabilizado e grande parte da documentação originária
do Unibanco já recolhida, novos projetos e novas perspectivas foram
gestadas pelo Espaço Memória. Tem início o projeto Memória Oral Itaú
Unibanco, em parceria com o Museu da Pessoa, em que são realizadas
entrevistas, cujo objetivo é obter a trajetória de vida do depoente, desde as
origens familiares e início de carreira até os dias atuais.

Segundo a Linha do tempo fornecida pelo Espaço Memória para
este trabalho, dentre outras exposições e trabalhos diversos, o Espaço
Memória se consolidou como área dentro da instituição, passando a
integrar o Instituto Itaú Cultural em 2011, e em 2013 comemora seus 10
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anos de existência com a exposição “10 anos Espaço Memória”, onde
apresenta um recorte significativo de seu acervo dentre outras atividades.

Após apresentar o Espaço Memória de uma forma mais geral, no
próximo capítulo, o olhar sobre o centro de memória estará voltado a
pensar sobre qual o papel de uma área de memória dentro de uma
instituição capitalista e privada como o Itaú Unibanco. Nesse sentido, se
faz necessário elencar o que será observado, para que a análise possa
trazer contribuições ao entendimento dos usos da memória a partir de um
determinado ponto. Para tanto, dois projetos expositivos foram escolhidos
para este trabalho. Primeiro tentaremos analisar a exposição de abertura
do Espaço Memória “Pode entrar que a casa é sua”. Em seguida, a
exposição que foi o marco da fusão entre Itaú e Unibanco em 2008 “Unindo
Histórias, Construindo o Futuro”.
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CAPÍTULO III: ESPAÇO MEMÓRIA E SUAS EXPOSIÇÕES

No Brasil alguns projetos de Memória Empresarial tem alcançado
resultados interessantes e atingido diversos públicos por meio de projetos e
iniciativas culturais, ora como realizadores, ora como patrocinadores
colaboradores.

Dentre os centros de memória de destaque, o Espaço Memória Itaú
Unibanco tem realizado desde sua criação em 2003, diversas exposições
de seu acervo, que apesar de não serem abertas ao público externo, tem
atingido seus objetivos com seu público alvo, o colaborador do Banco.
Apenas em situações esporádicas, o público externo é autorizado a fazer
visitas, já que se trata de um ambiente altamente controlado dentro da
sede do Itaú Unibanco. Para isso, o Espaço Memória possui um projeto de
Educação Patrimonial, que faz parcerias com outras instituições para
realizarem visitas ao Centro Empresarial e as exposições do Centro de
Memória.

Dentro

dessa

conjuntura,

duas

exposições

chave

para

o

desenvolvimento do projeto de memória do Itaú Unibanco foram escolhidas
para serem analisadas. O objetivo é verificar como são concebidos os
projetos expositivos, quais seus objetivos e interesses e quais as
contribuições tangíveis podem trazer a empresa explorando a memória. De
que maneira a memória é usada pela empresa para legitimar, recriar e até
mesmo ressignificar sua história. São essas inquietações que estarão
presentes nas linhas a seguir.

A primeira exposição a ser analisada recebeu o nome de “Pode
entrar que a casa é sua”, em alusão a uma campanha de marketing do
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Banco Itaú na década de 70 que visava humanizar mais as relações entre
clientes e banco. A ligação entre a campanha e a exposição inaugural do
Espaço Memória, tinha por objetivo, além de fazer com que o colaborador
rememorasse uma campanha de sucesso feita nos anos 70, mas também
que o fizesse sentir que aquele espaço construído para valorizar a história
da Instituição, também era dele.

No briefing10 da exposição, fornecido para esta pesquisa pela equipe
do Espaço Memória, podemos verificar algumas questões interessantes na
maneira como a Superintendência de Comunicação Interna e Institucional,
em alinhamento com a equipe do Centro de Memória, pensou e produziu a
exposição.

No que concerne ao público, o documento define que a exposição
estará aberta a “funcionários de todo o banco, em especial os que
trabalham no CEIC, CTO e Grande São Paulo”.11

Como foco principal, o documento define que “O Espaço Memória
Itaú é uma demonstração da preocupação do Banco com sua história” e
continua dizendo que “conhecer a história do Banco é entender mais sobre
a organização, sua cultura e valores”. Nesse sentido fica claro que o Banco
Itaú quer mostrar a seus funcionários uma imagem diferente, preocupada
com sua própria história, valores e cultura, buscando o desenvolvimento do
colaborador colaborando para a boa saúde de sua cultura organizacional.

O documento também evoca uma faceta mais preocupada com a
visão futura de negócio, dizendo que a exposição deve “ressaltar o valor de
10

Briefing é uma palavra do inglês muito utilizada pelas áreas de comunicação para designar projeto.
CEIC significa Centro Empresarial Itaú Conceição e CTO Centro Tecnológico, ambos em São Paulo,
respectivamente localizados no bairro Jabaquara e Mooca.
11
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perenidade”, conceito que aqui é visto como primordial para a manutenção
da posição e status que o Banco Itaú conquistou no mercado e seu papel
na sociedade. Portanto, a exposição tem um papel, que é o de trazer para
o seio da empresa uma nova percepção para os colaboradores: o de que a
empresa possui uma preocupação que vai além dos negócios, pois é
valorizando a memória e a história, que a instituição agrega valor e dá mais
solidez a sua própria estratégia de negócio.

O discurso de Olavo Setubal, na inauguração do Memória Itaúem
2003, representa bem as intenções da empresa ao criar a área de
Memória:

Prezados Amigos, é com imenso prazer que estamos reunidos
para a inauguração do espaço memória Itaú. Essa iniciativa marca
a concretização do sonho, de longa data, de registrar de maneira
mais estruturada e sistemática a história do banco Itaú.
A nossa empresa que, prestes há completar 60 anos,
acompanhou a história recente do Brasil, merecia o projeto ao
qual ora damos visibilidade – o Memória Itaú.
Este projeto visa traçar o panorama histórico do banco,
resgatando sua trajetória no cenário econômico-financeiro do
nosso país.
Para isso, o Memória Itaú, sob o comando do Dr. José Carlos
Moraes Abreu, irá identificar, organizar e tratar documentos que
contenham a memória do banco, tornando-os disponíveis para
pesquisa interna e externa.
A exposição que inaugura o Espaço Memória Itaú tem por objetivo
retratar um pouco dessa história, por meio daquilo que é
visualmente a tradução da nossa estratégia, cultura e valores ao
longo das últimas décadas – as agências, a comunicação com
nossos clientes, a marca Itaú.
Outras exposições acontecerão nesse espaço destinado a
oferecer aos nossos colaboradores a oportunidade de conhecer
mais detalhadamente a empresa da qual fazem parte.
Ao recuperar fatos, imagens, conhecimentos e experiências
vividas por nossa organização, com certeza, levamos em
consideração o nosso passado e, mais ainda, nos situamos no
presente e podemos nos orientar para o futuro.
Aproveitem a exposição. Muito obrigado.
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O discurso de Olavo Setubal corrobora o entendimento de que a
empresa iniciou o projeto de memória com objetivos claros, de criar nos
colaboradores um tipo de sentimento mais humano em relação à empresa
que trabalham, buscando criar o sentimento de pertencimento, pois já não
basta ao funcionário moderno que a empresa seja apenas mais uma entre
tantas, ela precisa possuir uma identidade, uma imagem que atraia,
retenha talentos e os impulsione para os negócios. Nesse sentido Paulo
Nassar (2004) diz que:

A imagem é determinante para o cidadão na hora da decisão da
compra, e para o empregado na hora de se aliar à causa da
empresa. Por isso, todo cuidado é pouco. Toda atenção é devida.
Recuperar, organizar, dar a conhecer a memória da empresa não
é juntar em álbuns velhas fotografias amareladas, papéis
envelhecidos. É usá-la a favor do futuro da organização e seus
objetivos presentes. É tratar de um dos seus maiores patrimônios.
(NASSAR, 2004, p.21)

Com a inauguração do Memória Itaú em 2003, o Banco Itaú passou
a preocupar-se mais com a utilização da memória em suas ações de
comunicação, tanto no âmbito interno como externo. O Colaborador passa
a ter um espaço voltado ao cultivo da memória no principal Centro de
Negócios do Banco em São Paulo, o CEIC – Centro Empresarial Itaú
Conceição.

Portanto, nesse primeiro momento ficam claras as intenções do
Banco em fortalecer sua imagem, valorizando seu passado e o tratando
como patrimônio a ser explorado pelos profissionais do Espaço Memória
em parceria com as áreas de comunicação.

Todavia, uma proposta de criação de centro de memória, implica
entre outras coisas, a responsabilidade das empresas para com a
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sociedade e em particular com a história do setor em que atua, pois a
documentação revela como a empresa se articulou e se articula no
presente com a sociedade. Uma empresa nunca está fechada em si e nos
seus colaboradores, ela atua e interfere nas relações que constituem a
sociedade moderna. Nesse sentido, é importante que os projetos de
Memória abram seus acervos a sociedade, atendendo pesquisas e
demandas externas e não só internas. O Espaço Memória Itaú, nasce com
essa prerrogativa, mas como isso tem se dado na prática?

O próximo projeto expositivo escolhido para este trabalho foi
pensado em 2008 e realizado em 2009, para contemplar e comemorar a
fusão entre Banco Itaú e Unibanco, considerada a maior operação
financeira do Brasil naquele momento.

A exposição “Unindo Histórias, Construindo o Futuro”, foi uma
realização desafiadora para o Espaço Memória, principalmente por se
tratar de duas instituições financeiras com histórias e imagem institucional
consolidadas. Segundo Gabriela Fonrouge:

Os desafios eram enormes. Dois grandes bancos privados como
uma história de concorrência de anos, que de repente se unem e
passam a ter uma única história. O desafio da exposição era esse,
mostrar que aqueles bancos tinham a partir da fusão uma única
história.

Mas de que maneira a exposição foi criada, qual a motivação da
nova instituição de realizar um trabalho expositivo de resgate da memória
anterior à fusão entre os bancos?
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O briefing do projeto expositivo, que foi fornecido para essa pesquisa
pela equipe do Espaço Memória, nos auxilia a perceber as estratégias e
objetivos da ação. Como fato marcante a ser explorado pela exposição, o
documento, resultado de reuniões entre as equipes de Comunicação
Institucional, Espaço Memória e Curadoria da Exposição, que ficou a cargo
da empresa Tempo & Memória Pesquisa Histórica LTDA, definiu que:

A recente associação do Itaú com o Unibanco, dando origem a
Itaú Unibanco Holding S.A., o maior banco do hemisfério sul e
uma das 20 maiores instituições financeiras do mundo, é um
marco para as duas instituições. Isso só foi possível graças à
solidez da nossa história e da sustentabilidade das nossas
realizações, base para esse futuro que estamos construindo.

Na seção que definiu quais os objetivos a serem alcançados pela
exposição, o documento nos traz o seguinte:

Disseminar a história do Banco, fortalecer valores, manter a
cultura, gerar conhecimento, proporcionando uma oportunidade
interessante e agradável de aprendizado aos visitantes. Ser
atração permanente não só para o público interno, mas atender de
forma eficiente à grade do programa de integração de novos
colaboradores, fazer parte do roteiro de visitas de executivos do
exterior, colaboradores de outros estados em treinamento em São
Paulo ou de outras empresas do Grupo, estudantes, jornalistas,
entre outros.

No que concerne aos objetivos traçados, o documento deixa claro o
que a instituição - após a fusão de 2008 entre Banco Itaú e Unibanco - está
buscando. Ela quer trazer ao entendimento das pessoas, que a nova
Instituição formada a partir da fusão, possui uma única história, deixando
de lado a rivalidade histórica entre Banco Itaú e Unibanco na disputa pelo
mercado. Portanto, o esquecimento está presente no projeto expositivo
quando ele propõe um recorte que não contempla essa disputa ferrenha
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pelo mercado entre os dois bancos antes da fusão. Nesse sentido, Nassar
(2007, p.173) observou que o desafio é identificar se as empresas
empreendem ações de resgate de suas histórias por uma motivação
verdadeira e genuína, ou se esta motivação provém apenas de uma
estratégia de marketing visando à valorização e construção da imagem
institucional.

No discurso proferido por Pedro Moreira Salles na abertura da
Exposição “Unindo Histórias, Construindo o Futuro” existem alguns pontos
interessantes a destacar:

É essa história que convidamos vocês a conhecerem ou,
simplesmente, reverem:
- a história de homens que se dedicaram a seus
empreendimentos, conscientes de seu papel perante a sociedade
e seu país;
- e a trajetória de dois grandes bancos que avançaram em seus
objetivos, cresceram e se desenvolveram, sempre respeitando os
preceitos legais, com ética e responsabilidade por tudo e por
todos aqueles que ajudaram e ajudam a construí-lo. São histórias
que agora unimos para construir um futuro comum.

Os líderes que forjaram os dois bancos também foram contemplados
na exposição, evocando a áurea empreendedora e ética, tanto dos
gestores do Banco Itaú, como do Unibanco. Figuras como Olavo Setubal e
Walter Moreira Salles, foram os mais celebrados. Gabriela Fonrouge diz
que:

As figuras de Dr. Olavo e de Walter Moreira Salles são centrais
para a história dos bancos, pois eles foram os responsáveis pelo
crescimento vertiginoso dos negócios que herdaram. O
empreendedorismo de ambos foi muito explorado pela exposição
da fusão.
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Nesse sentido os heróis acabam sendo personificados e idealizados
em pessoas, em líderes carismáticos, indissociavelmente ligados à
evolução e ao desenvolvimento das organizações. (SOUSA, 2010, p.60)

Características

empreendedoras

tais

como

visão

de

futuro,

capacidade de inovação e sensibilidade estratégica, são colocadas por
Marcovitch (2003, p.13) como fundamentais e intimamente ligadas ao êxito
econômico a que estes líderes estão ligados. Esses atributos fazem com
que a história da empresa ganhe um herói, um líder que os represente e
que sirva como fonte inspiradora para os demais colaboradores na
continuidade dos trabalhos e manutenção do legado deixado. Por esses
motivos é que Olavo Setubal e Walter Moreira Salles foram lembrados e
exaltados pela exposição, através de fotografias, documentos textuais,
fragmentos de falas e discursos, para que servissem de inspiração aos
jovens colaboradores do Itaú Unibanco.

A nova empresa, resultado da fusão entre dois dos maiores bancos
privados do Brasil, Itaú e

Unibanco, precisava

tranquilizar seus

colaboradores e demonstrar a eles que as instituições possuíam
semelhanças e similaridades que as aproximaram. Culturas e valores
compartilhados, líderes fortes e inspiradores, além de patrimônio sólido.

Todos esses aspectos foram explorados pelo Espaço Memória Itaú
Unibanco, no sentido de contar uma história harmônica, sem as tensões
que marcaram a disputa por mercado entre os dois bancos. Nesse sentido,
as memórias da exposição, foram seletivas, instrumentalizadas, com uma
intencionalidade clara de criar um passado comum, para demonstrar que a
fusão fora algo “natural” e que as histórias de ambas as instituições se
completaram ao final do processo. Nesse sentido, Helenice Rodrigues da
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Silva (2002) nos lembra que a memória não é um fenômeno de
interiorização individual, mas é também, uma construção social e um
fenômeno coletivo. Portanto, a memória pode ser uma construção social,
modelada por grupos sociais e é nessa linha de atuação que se encontram
os projetos expositivos do Espaço Memória.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A memória empresarial é um fenômeno relativamente novo no Brasil
e que ainda necessita de estudos e novas abordagens para que o tema
possa ser entendido pela sociedade, pelas empresas e pelos profissionais
que atuam no ramo em sua totalidade. Este trabalho procurou analisar o
centro de memória da instituição financeira Itaú Unibanco, visando
compreender qual a intencionalidade do banco em possuir uma área
voltada especialmente à memória e quais os usos eles fazem do acervo
histórico da instituição.

Como já dito anteriormente, a preocupação com a preservação da
memória no meio empresarial brasileiro, cresceu nos últimos 30 anos,
principalmente devido as grandes mudanças ocorridas na produção e
disseminação de informações. A memória deixou de ser unicamente
assunto para a academia e passou a ser valorizada como instrumento de
preservação de tradições, de valores e experiências de vida dentro das
organizações privadas e públicas.

A globalização trouxe novos questionamentos e paradigmas para a
sociedade como um todo. As empresas são um extrato desse todo e estão
buscando se adequar a uma realidade onde novas empresas surgem e
grupos tradicionais desaparecem. A contemporaneidade trouxe uma
insegurança e as empresas perceberam que a confiabilidade está ligada
também a identidade de suas marcas, por isso, iniciativas de memória
empresarial tem surgido no Brasil e no mundo, com a premissa de resgatar
a história das instituições e trazer reflexão sobre seu papel no mercado e
na sociedade.
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Dentro de empresas de grande porte como o Itaú Unibanco, a
iniciativa de ter uma área destinada à memória é um avanço,
principalmente, no que tange a maneira como a empresa enxerga seu
papel na sociedade e que tipo de imagem ela deseja ter. O resgate do
passado e sua disseminação fortalecem a identidade e imagem das
empresas, transformando o relacionamento com seus públicos. A empresa
passa a exibir uma imagem mais humanizada e seu patrimônio ganha um
valor de interesse social. Todos esses fatores ajudam a promover nos
funcionários o sentimento de pertencimento e tem como objetivo a
manutenção de talentos, evitando assim a grande rotatividade de
funcionários, característica forte nos últimos anos no meio privado.

Todavia, o crescimento e valorização da memória empresarial
devem ser acompanhados com cautela, para que possamos entender de
fato a intencionalidade dos projetos de memória, que podem buscar
apenas o trivial, como a comemoração de datas históricas sem
aprofundamento ou contextualização, ou projetos que visam o resgate da
memória de um determinado setor, colaborando com reconstituição da
história do país, demonstrando responsabilidade histórica e não apenas o
marketing institucional. Paulo Nassar (2007) aponta que:

O grande desafio é identificar se a motivação que leva às
empresas ao resgate da história é genuína ou se representa mais
um nicho a ser explorado pelo marketing. (NASSAR, 2007, P.173)

Diante disso, como descrito no relatório anual do Banco Itaú de
2003, o Espaço Memória Itaú Unibanco surgiuna década de 2000 com a
missão de contribuir para a disseminação dos valores da instituição e
garantir sua perenidade através da consolidação da imagem institucional
perante seus públicos de interesse. A memória, portanto, se transformou
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em ferramenta estratégica para que a história da empresa seja valorizada e
disseminada, tornando-se referência para apoiar os negócios e criar o
sentimento de pertencimento nos novos colaboradores.

A intencionalidade da empresa está presente nos dois projetos
expositivos realizados pelo Espaço Memória Itaú Unibanco analisados
neste trabalho. O primeiro deles foi pensado para divulgar a iniciativa de
criação de um centro de documentação e memória, dando início ao
processo de rememoração da história da empresa, além é claro, de
divulgar o espaço expositivo recém-criado. O segundo projeto expositivo
analisado, foi conduzido para criar um sentimento único diante de duas
empresas que se uniram através de uma fusão, o Banco Itaú e o Unibanco.
A exposição tentou criou uma atmosfera que visava harmonizar as tensões
históricas que sempre existiram no processo de concorrência entre os dois
bancos ao longo dos anos. As histórias que se uniram, passando a ter um
futuro

único,

precisavam

possuir

similaridades

e

afinidades

que

extrapolassem o aspecto econômico, trazendo humanidade ao processo de
fusão.

Nos dois projetos expositivos analisados, ficou claro que a memória
pode ser utilizada como uma ferramenta de apoio e legitimação da história
que se quer contar, buscando valorizar e fortalecer a imagem institucional.
A instrumentalização da memória preservada através da documentação
acaba se tornando em determinados momentos uma prática. Todavia, não
há resposta definitiva sobre as questões levantadas neste trabalho. Tanto a
questão da responsabilidade histórica, como a utilização da memória para
fins de marketing foram identificadas neste pequeno estudo de caso.

Dessa forma, podemos concluir que o Espaço Memória Itaú
Unibanco, possui em seu trabalho os dois aspectos levantados. Trabalha a
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responsabilidade histórica, pois mantém um acervo documental com mais
130 mil documentos preservados, fornece informações históricas confiáveis
a seus públicos, mas também utiliza esse aparato em benefício da imagem
institucional por meio de ações de marketing, que incluem seus projetos
expositivos e de gestão da memória institucional.

Por último, vimos que suas exposições apresentam o aspecto
rememorativo, tendo seus objetivos focados em gerar um sentimento de
continuidade e pertencimento num mundo marcado pelo efêmero. Nesse
sentido, a contribuição do Espaço Memória Itaú Unibanco, está em
apresentar a trajetória da Instituição para seus colaboradores, agregando
sentido e valor ao trabalho cotidiano, buscando dar um significado a essa
história que é construída por todos dentro da empresa.
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ANEXOS

Anexo 1 – Fotografia da Exposição “Pode Entrar que a
Casa é Sua.”
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Anexo 2 – Fotografia da Exposição “Pode Entrar que a
Casa é Sua.”
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Anexo 3 – Fotografia da Exposição “Pode Entrar que a
Casa é Sua.”
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Anexo 4 – Fotografia da Exposição “Unindo Histórias,
Construindo o Futuro.”
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Anexo 5 – Fotografia da Exposição “Unindo Histórias,
Construindo o Futuro.”
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Anexo 6 – Fotografia da Exposição “Unindo Histórias,
Construindo o Futuro.”

53

Anexo 7 – Fotografia da Exposição “Unindo Histórias,
Construindo o Futuro.”

54

Anexo 8 – Fotografia da Exposição “Unindo Histórias,
Construindo o Futuro.”

