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Capítulo 1
Memória:  usos e abusos

A memória é mais uma ferramenta da comunicação

corporativa, cujo potencial de fortalecimento da marca e

estímulo ao pertencimento tem sido explorados por diversas

empresas em projetos institucionais. 

O conceito de Memória Social, desenvolvido por Maurice

Halwachs, considera a memória fruto do conhecimento

coletivo, culturalmente expresso por determinado grupo em

um contexto social.  

Ao contar uma história sobre si ou a organização em que

atua, o indivíduo recorre a aspectos vivos de sua

lembrança, inserida na memória social de uma

comunidade, ou seja, seu depoimento representa uma pista

para o testemunho da construção da memória no presente. 

" O colaborador é sujeito ativo na
 construção da memória da

empresa e 
influencia a cultura corporativa" 

Isabela Pimentel



Capítulo 1
Memória:  usos e abusos

Contadas a partir de um ponto de vista, as histórias

individuais representam um olhar sobre a memória

coletiva, que varia de acordo com o status social que o

ser ocupa e o grupo ao qual pertence.

Fonte preciosa de informações sobre o passado, feitos

e histórias nas grandes corporações, a memória passou

a ser ferramenta estratégica na comunicação

organizacional, auxiliando na construção da identidade

das corporações. 

Para elaborar um projeto de memória empresarial, os

objetivos devem estar alinhados às diretrizes da

comunicação institucional, definindo a comunicação

interna como prioridade.

Lembro, logo
pertenço



Capítulo 2 
Quem guarda a memória?

Voltar ao passado para contar a história de uma

organização não é uma tarefa fácil e tem sido um desafio

constante para as empresas que resolveram investir

nesta atividade.

O resgate e a conservação da dimensão histórica da

memória empresarial, ou seja, do conjunto de sensações,

lembranças e experiências que as pessoas guardam de sua

relação direta com uma empresa, é hoje um dos maiores

patrimônios das organizações.

Com o desenvolvimento das redes sociais e a consolidação

da comunicação como uma interface entre os públicos e as

grandes empresas, a reputação tornouse extremamente

associada ao conceito de memória. 

Tomar a história nas próprias
mãos é prova da responsabilidade

que a empresa tem com
seu passado. 



Capítulo 2 
Quem guarda a memória?

A Historiadora Karen Worcman (2004: 23) defende que o

modelo de memória na empresa seja o agente catalisador

no apoio aos negócios, elemento de coesão entre

responsabilidade social e história.

Ao contar sua história, uma empresa produz e compartilha

conhecimento sobre si mesma, gerando um valor agregado,

que interfere na tomada de decisões da organização. 

Quando bem utilizada, a memória empresarial pode se

converter em um instrumento que aproxima o público interno

do externo, sendo tal processo liderado pela comunicação

corporativa. 



Capítulo 3 
No ambiente empresarial

Antes de analisar projetos de memória institucional, é

preciso pensar sobre como as empresas de hoje tem

comunicado o seu histórico e se isso pode ser considerado

parte da estratégia de comunicação.

Nos anos 60 e 70, a história das empresas ainda era objeto

de estudo acadêmico, com produção de teses e

publicações. 

Com a chegada dos anos 80, a política das empresas era

focada no estímulo ao resgate da memória e os

principais produtos eram livros institucionais e acervos

históricos.



Capítulo 3 
No ambiente empresarial

Entre os principais autores que desenvolveram estudos

sobre a relação entre história e memória nas empresas está

Margarida Kunsch (2003). O  crescente desenvolvimento

tecnológico, segundo a autora, mostra um novo quadro

social, no qual os profissionais de comunicação devem ter

capacidade de encarar a memória como ferramenta de

comunicação.

Foi na década de 90 que o conceito de memória empresarial

ganhou força, como suporte ao reforço da cultura e a

identidade das organizações, com a elaboração de produtos

de comunicação, marketing e endomarketing. Somente nos

anos 2000 que os produtos comunicacionais passam a ser

vistos como ferramentas de gestão que agregam valor ao

negócio.

Há diversas formas de comunicar a memória no âmbito da

comunicação empresarial, transformando o conteúdo

histórico em um produto comunicacional.

Podese dizer que a memória institucional é uma ferramenta

a serviço da comunicação organizacional, ao permitir que a

empresa se dirija aos seus públicos de interesse e

construa novos relacionamentos. 



Capítulo 4
Comunicação interna

Cada vez mais competitivas, as organizações modernas

preservam sua identidade e memória, que constroem valor

unindo a comunicação e a história como apoio às suas

marcas e iniciativas.

Assim, é a história da organização que define o modo como

esta interage com os diversos públicos e redes de

relacionamento e determina a visão de futuro que ela irá

consolidar.  

Aliada a estratégia corporativa, a memória empresarial

revelase uma poderosa ferramenta de comunicação

interna, que tem como principal função “comunicar”

ao colaborador a história da organização da qual ele é parte

fundamental, despertando o desejo de pertencimento e

orgulho em cada um dos funcionários. 



Capítulo 4
Comunicação interna

Uma prova dessa tendência é a medida adotada pela

Nestlé, que decidiu agregar o Centro de Pesquisa e

Documentação Histórica ao setor de Comunicação Interna.

Com a mudança, a área de comunicação interna pode

oferecer um escopo mais amplo de serviços à Nestlé Brasil,

dinamizando, pela comunicação, as atividades do centro de

pesquisa e documentação, que vem sendo formado na

empresa há 15 anos.

Desde 1999, quando aconteceu o 1º Encontro Aberje de

Memória Empresarial, a entidade tem trabalhado as

conexões entre história, memória e comunicação, buscando,

conforme prega a sua visão, inspirar as organizações em

suas estratégias de gestão.



Capítulo 5
Produtos da memória

O desenvolvimento de um trabalho de memória da empresa

precisa estar alinhado aos objetivos de comunicação

estratégica, para evitar a chamada dissonância cognitiva, ou

seja, separação entre o que se diz e a realidade. 

Para apresentar a memória empresarial ao público interno,

há diversos mecanismos a serem adotados. Um deles é

iniciar o desenvolvimento de um plano de comunicação

interna que vise conscientizar os colaboradores sobre a

importância da preservação da memória, com a realização

de quizz com perguntas históricas, criação de uma data

temática para relembrar e celebrar a história da empresa,

dentre outros. 



Capítulo 5
Produtos da memória

É fundamental, porém, que as ações de comunicação para

comunicar a memória não sejam esporádicas e realizadas

sem prévio planejamento. Como produtos da articulação

memóriahistória podese ter:

 Livro Histórico e institucional, elaborado por especialistas,

fruto de pesquisa histórica;

 Folder para novos empregados, contando mais sobre a

história da empresa;

 Área no site institucional que contenha a história da

empresa;

 Kits para estudantes, pesquisadores e imprensa, que

contenha informações relevantes sobre a história e trajetória

da corporação;

 Produção de documentário histórico baseado no conceito

de Storytelling, proposto pela JourneyCom, agência de

publicidade em São Paulo, através do qual as histórias

individuais ganham destaque, com o objetivo de gerar

envolvimento;

 Vídeos com depoimentos de funcionários (interno);

 Exposição temática;

 Criação de um Centro de Memória virtual. 



Capítulo 6
Planenajemento e mensuração

Para que seja desenvolvido um projeto de memória

empresarial aliado a um plano de comunicação interna,

articulado às estratégias da comunicação corporativa, é

preciso, antes de tudo, definir qual o objetivo da campanha,

seja ele agregar o corpo de funcionários, valorizar seu papel

na empresa, gerar identificação com a marca, resgatar a

história da instituição, valorizar o trabalho de seus

profissionais, destacar a missão, visão e valores da

empresa, dentre outros.

Em seguida, é preciso definir o públicoalvo da campanha,

que pode compreender os stakeholders primários ou

secundários.  Na elaboração do projeto de memória

corporativa, devem ser levadas em consideração as

técnicas de entrevista e história oral.

Todo este trabalho deve ser baseado em um cronograma

previamente estabelecido. O processo de sistematização

da memória corporativa alia, além do trabalho jornalístico de

entrevista e apuração, o trabalho de organização e

interpretação histórica. Após definição do objetivo, público e

equipe envolvida, é preciso estabelecer o cronograma e

definir as principais ações do plano de comunicação interna.



Capítulo 6
Planenajemento e mensuração

Para avaliar os resultados das campanhas de comunicação

interna, podem ser desenvolvidas diversas ações, como a

realização de uma pesquisa institucional para identificar os

pontos positivos, negativos, falhas e a percepção do público

interno sobre o projeto.

O método utilizado para coleta destes dados é a observação

direta extensiva, através de um questionário com perguntas

que devem ser respondidas por escrito, sem a presença do

entrevistador.

Após obtenção dos dados qualitativos com o preenchimento

dos questionários pelo público interno, deve ser lançada

uma área no site do projeto para envio de críticas

e comentários. Podem ser criadas categorias para avaliação

dos comentários como positivos, negativos e neutros, e a

partir de então, os números podem ser analisados de

forma quantitativa para mensurar a receptividade que a

campanha teve.

Comunicar
Planejar

MENSURAR CONTINUAMENTE



Capítulo 6
Planenajemento e mensuração

Outra ferramenta de mensuração é a análise dos dados de

acesso ao portal do projeto durante a realização da

campanha, avaliando se os usuários vieram do próprio

site corporativo, de um site de busca ou chegaram ao link

através do email marketing enviado.

Após o trabalho de avaliação e mensuração, a equipe de

comunicação interna elabora um relatório final sobre a

campanha, com duas versões: uma focada no

corpo gerencial e outra, para o público interno. 

Avaliar e mensurar
são etapas

fundamentais na
 comunicação interna
do  projeto memória



Capítulo 7
Conclusões

Para realizar um trabalho de comunicação empresarial

alinhado à memória empresarial, é preciso investir na

formação de uma equipe interdisciplinar, que

alie conhecimentos de gestão, história e, especialmente, da

cultura da corporação para a qual o trabalho será

desenvolvido.

Nos dias atuais, em que os mercados são extremamente

competitivos, diferenciarse da concorrência e adquirir mais

credibilidade é fundamental. Ferramenta de comunicação

corporativa com potencial ainda pouco explorado pelas

empresas brasileiras, a memória empresarial fortalece a

marca e estreita o relacionamento da empresa com seus

stakeholders.  

Evocar a lembrança dos colaboradores e destacar a

importância de cada funcionário na trajetória e crescimento

da companhia devem ser encarados como mais que um

discurso corporativo: são, cada vez mais, formas de

despertar o orgulho, vontade de participação e estima de

cada dos responsáveis pelo sucesso da empresa, diaadia. 
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