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RESUMO 

 

Fenômeno que tem sofrido um crescimento considerável nas últimas décadas, a 

constituição de projetos de memória empresarial se insere em um panorama mais 

amplo de valorização do passado na sociedade contemporânea, caracterizada pela 

‘febre da memória’. Parte de um expediente que tem como objetivo final fortalecer a 

identidade e a imagem dessas instituições entre seus funcionários e o público mais 

amplo, essas iniciativas têm gerado diferentes produtos e linhas de ação, sendo 

inicialmente vinculadas às áreas de marketing e comunicação, mas mostrando sinais 

de profissionalização e ampliação dos seus horizontes. O presente estudo tomou 

como objeto de análise o projeto memorial do Banco Itaú, criado em 2003, buscando 

compreender a natureza dessa iniciativa e as representações de “arquivo”, “legado” 

e “tradição” acionadas. Além disso, buscou-se analisar de que maneira o projeto 

reforça e atualiza a “vocação” cultural do Banco, legitimando, por meio do acervo e 

de uma série de iniciativas, o discurso corporativo acerca do investimento nas artes, 

na ciência e na cultura.   

Palavras-chave: memória de empresas; imagem institucional; investimento cultural; 

Banco Itaú; Instituto Itaú Cultural. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

A phenomenon that has suffered a major growth in the last few decades, the 

constitution of corporate memory projects takes place in a broader context of 

valorization of the past in the modern day society, characterized by the ‘memory 

fever’. A part of an expedient that has the final goal of strengthening the identity and 

the image of these institutions among their employees and the larger public, these 

initiatives have generated different products and lines of action, being initially 

connected to the marketing and communication fields, but showing signs of 

professionalization and broadening of their horizons. The present study had as an 

object Banco Itaú’s corporate memory project, created in 2003, aiming to understand 

the nature of this initiative and the representations of ‘’archive’’, ‘’legacy’’ and 

‘’tradition’’ that were used. Furthermore, it was sought to analyse how this project 

reinforces and updates the bank’s ‘’cultural calling’’, legitimizing, through its archive 

and a series of actions, the corporate speech regarding the investment in the arts, 

science and culture.  

Keywords: corporate memory; corporate image; cultural investment; Itaú Bank; Itaú 

Cultural Institute. 
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INTRODUÇÃO 

 

O culto à memória é um dos fenômenos sociais mais notáveis da 

contemporaneidade, presente na forma como os indivíduos se identificam, se 

comunicam e se relacionam com o espaço e o tempo em que vivem. Se os seus 

primeiros sintomas surgiram em meados do século XX, no rastro de novos 

movimentos sociais e dos movimentos de descolonização, foi a partir da década de 

oitenta que se notou um impulso maior de resgate do passado, impulso que é 

sentido até hoje, caracterizando o que muitos autores chamam de febre, ou boom da 

memória. 

O boom da memória é representado por uma série de ações que pretendem situar, 

solidificar, identificar o indivíduo ou o grupo, em um mundo caracterizado pelo 

efêmero, pela renovação constante, pelo descartável. Globalização é o nome que 

tem sido usado, de forma mais ampla, para designar o processo de aceleração do 

tempo e compressão do espaço, impulsionado pelas novas tecnologias de 

transporte e as novas mídias, mas também caracterizado pelo processo de 

dissolução de fronteiras geográficas, ocasionado pela rapidez e intensidade da 

circulação de pessoas, levando à extinção das identidades tradicionais e ao 

estabelecimento de novas formas de identificação. 

O aumento das práticas de rememoração, tão disseminadas quanto o processo que 

as gerou, pode ser encontrado sob diversas manifestações: a cultura retrô, o culto 

das biografias, documentários e romances ‘históricos’, a obsessão pelo registro – 

notadamente o autorregistro, muito em voga nas novas redes sociais - a criação de 

um grande número de arquivos e museus, etc. E assim como são diversas as 

manifestações desse fenômeno, diversos são os usos dados a essas 

rememorações.  

Andreas Huyssen é um intelectual que analisa o boom da memória pelo viés das 

ciências sociais. Para Huyssen, não há dúvidas de que o mundo está sendo 

musealizado, e que todos os indivíduos fazem parte desse processo; mas essa 

obsessão seria, na verdade, uma resposta ao intenso pânico público do 

esquecimento (HUYSSEN, 2000, p. 19). A hipótese do autor é a de que tentamos 
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combater esse medo e perigo do esquecimento por meio de estratégias de 

rememoração pública e privada, que denotam um ‘’desejo de nos ancorar em um 

mundo caracterizado por uma crescente instabilidade do tempo e pelo fraturamento 

do espaço vivido’’ (HUYSSEN, 2000, p.20). 

Quaisquer que sejam os motivos que tenham levado a essa explosão da memória, 

continua Huyssen, não poderíamos discuti-la sem levar em conta a enorme 

influência das novas tecnologias de mídia como veículo para as diversas formas de 

memória. Logo, não seria mais possível pensar no Holocausto, por exemplo, sem 

levar em consideração as diversas formas pelas quais ele vem sendo objeto da 

mercadorização e da espetacularização em filmes, documentários, ficções, etc. 

Ainda assim, a mercadorização das memórias não implicaria necessariamente em 

sua banalização – para o autor, não é legítima a oposição ‘memória séria’ versus 

‘memória trivial’, simplesmente porque não existe um espaço ‘puro’ fora do mercado 

da cultura – deveríamos, portanto, analisar caso a caso antes de chegarmos a 

qualquer conclusão (HUYSSEN, 2000, p.21). 

Sobre o ‘saudosismo’ característico dos processos de rememoração, acredita ser 

possível que se baseie mais em um sonho do que na ‘realidade’ de outros tempos. 

Afinal, se nos voltássemos para o século XX, marcado por acontecimentos históricos 

violentos, tais como genocídios, depressões econômicas, opressão e as lutas pela 

descolonização, ficaria claro que uma ‘idade de ouro’ está bem longe do que foi 

vivenciado. Mas a questão, diz o autor, não seria, de fato, a perda de uma ‘era de 

ouro’, e sim a nossa tentativa de garantir alguma continuidade dentro da 

compressão real do espaço-tempo em que vivemos. 

De qualquer forma, essas intensas práticas de memória estariam ligadas à crise 

fundamental de uma estrutura de temporalidade anterior, a da alta modernidade, 

marcada pela fé no desenvolvimento e no progresso, pela celebração do novo e do 

utópico. Nossa sensação de sobrecarga emocional e informacional, aliada à 

aceleração do espaço-tempo, levaria ao fato de que ‘’[...] quanto mais rápido somos 

empurrados para o futuro global que não nos inspira confiança, mais forte é o nosso 

desejo de ir mais devagar e mais nos voltamos para a memória em busca de 

conforto’’(HUYSSEN, 2000, p.32). 
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Já François Hartog, historiador francês que vê o fenômeno contemporâneo do culto 

à memória sob o enfoque do patrimônio, introduz a noção de presentismo, termo 

que pretende dar conta do regime de historicidade atual da sociedade ocidental. Ao 

visitar as ruínas do muro de Berlim, em 1994, Hartog se depara com o que parecia 

um canteiro de obras. Em meio aos terrenos baldios, fachadas arruinadas e 

metralhadas dos imóveis do leste, se questiona sobre o tipo de relação que estaria 

sendo estabelecido, ali, entre o passado – ou melhor, os passados – e o futuro.  

‘’Um novo regime de historicidade, centrado sobre o presente, estaria se 

formulando?’’ Para responder a essa pergunta o autor traz à discussão duas 

palavras-chave: patrimônio e memória (HARTOG, 2006, p.265). Ultimamente 

teríamos presenciado uma tendência de extensão e universalização do patrimônio, 

sendo os anos 1990 um marco do que o autor chama de ‘patrimonialização 

galopante’. O patrimônio teria se imposto como uma categoria dominante da vida 

cultural e das políticas públicas, de tal forma que atualmente se discutem mesmo os 

seus ‘abusos’. Nessa nova configuração, ele se encontraria ligado ao território e à 

memória, que são vetores da noção de identidade - e uma identidade inquieta, 

preocupada com o esquecimento, senão já apagada, reprimida. O patrimônio se 

apresentaria, então, como um convite à rememoração coletiva.  

Essa incidência do tema do patrimônio se faria sentir nas políticas de reabilitação e 

revitalização dos centros urbanos, nas teorias do museu ‘fora dos muros’, na 

museologia social, nas cartas de Atenas e Veneza de definição do monumento 

histórico, na midiatização do resgate dos templos de Abou-Simbel, na noção de 

patrimônio comum da humanidade. Em consonância com as tendências de 

valorização da memória, o patrimônio também estaria sendo levado, nos últimos 

anos, ao limite do ‘tudo patrimônio’. É importante notar que esse processo de 

patrimonialização/musealização se aproximaria cada vez mais do presente, um 

presente que se historicizaria.
1
 

É no rastro do movimento gerado pelo boom da memória e da patrimonialização, 

analisado por Huyssen e Hartog, que surgem os centros de memória e 

                                                           
1
 É assim que Hartog define a nossa relação atual com o presente: ‘’Um presente massivo, invasor, onipresente, 

que não tem outro horizonte além dele mesmo, fabricando cotidianamente o passado e o futuro do qual ele tem 
necessidade. Um presente já passado antes de ter completamente chegado. ’’ (2006, p.270). Aqui, como 
Huyssen, o autor aponta a preocupação contemporânea de guardar e preservar como um dos sintomas da 
substituição da crença no progresso, característica da primeira metade do século XX. 
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documentação. Alternativas institucionais capazes de atender às novas demandas 

sociais por informação especializada, no Brasil, tiveram seu impulso mais 

significativo na década de 1970, quando, tanto na esfera privada quanto na pública, 

ocorreu um conjunto de ações sistemáticas de proteção e organização do patrimônio 

documental nacional.  

Camargo (2003, p.24) relata como, nesta década, um intenso movimento em torno 

da questão cultural e da memória nacionais revelava um impulso renovador no 

campo da documentação, processo que havia ocorrido de forma semelhante durante 

o Estado Novo. Camargo cita o trabalho de Sérgio Miceli, de 1984, que analisou o 

processo de ‘estatização da cultura’ no Brasil dos anos 1970, quando as iniciativas 

governamentais representavam uma parte considerável das ações, tanto na 

proteção ao patrimônio cultural nacional, quanto na criação de um aparato 

institucional estatal. Uma das principais constatações de Miceli fôra a de que não 

apenas o Ministério da Educação e Cultura (MEC) estivera à frente destas 

iniciativas, mas diversos outros órgãos públicos, como a Secretaria de Planejamento 

da Presidência da República, o Ministério do Interior, o Banco do Brasil, a Caixa 

Econômica Federal, entre outros. 

A partir de meados da década de 1970 seria possível perceber-se, principalmente 

nas universidades brasileiras, um movimento expressivo de criação de centros de 

documentação e pesquisa, memória e referência, que teve início nas áreas de 

ciência e tecnologia, mas gradativamente atingiu, também, o campo das 

humanidades. A demanda crescente por informação especializada teria exigido uma 

ampliação do universo documental disponível, além de serviços mais sofisticados de 

coleta e disponibilização de dados. Conforme estes serviços se tornaram essenciais, 

teriam adquirido autonomia, separando-se das bibliotecas e deixando de ser 

executados somente por bibliotecários e documentalistas, incorporando profissionais 

de outras áreas, como arquivistas, historiadores, entre outros (CAMARGO, 2003, 

p.25). 

Neste momento teria ocorrido, também, uma reformulação das concepções do 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), introduzindo-se, na 

formulação e na prática da política cultural, as noções de memória, cultura material e 

bem cultural. Nesse contexto, de ampliação institucional e mobilização das forças 
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sociais, os centros de documentação puderam se firmar, consolidando uma nova 

prática de trabalho.  

Mas este movimento não teria se restringido à esfera pública – o universo privado 

também teria sido influenciado por essa tendência. As empresas brasileiras, já 

impulsionadas pelo desenvolvimento da indústria cultural e pelo estímulo estatal ao 

mecenato, também passaram a integrar este conjunto de iniciativas, voltando-se 

para suas próprias memórias, e para a produção de uma história empresarial no 

país (CAMARGO, 2003, p.25). 

No Brasil, os campos da história de empresas, no geral, e da memória empresarial, 

em particular, ainda são reduzidos, e seus estudos, pouco numerosos. Além disso, 

entre estes escassos estudos, a maior parte provém das áreas de comunicação e 

administração – o que implica, naturalmente, no privilégio dos pontos de vista 

inerentes a essas áreas. Entre estes trabalhos, o de Sara Barbosa de Sousa (2010), 

proveniente da comunicação, realiza um levantamento interessante do panorama do 

estudo de história de empresas no Brasil ao longo dos últimos cinquenta anos, além 

de fornecer um quadro atual dos centros de memória e documentação de empresas 

nacionais. Segundo a autora, os primeiros trabalhos sobre história empresarial no 

país surgiram na década de 1960, seguindo a tendência verificada na Europa e nos 

Estados Unidos. Sousa (2010, p.35) cita o texto da historiadora Eulália Lobo, de 

1997, no qual afirma que os primeiros trabalhos sobre história empresarial no Brasil 

tinham como temática a dependência econômica, a industrialização, a bolsa de 

valores, ou eram monografias sobre a administração interna da unidade de produção 

ou a exaltação do fundador da empresa.  

Nos anos 1970, teria havido uma renovação do campo no Brasil a partir das 

influências, por um lado, da Nova História e, por outro, da escola americana 

representada por Alfred D. Chandler.
2
 Nos anos 1980, os trabalhos acadêmicos 

teriam colaborado no surgimento de novos conceitos de memória empresarial, no 

contexto da crise do ‘milagre econômico’ e do processo de redemocratização, que 

                                                           
2
 A ‘Nova História’, movimento associado à Escola dos Annales, surgiu nos anos 1970. Se contrapondo à escola 

positivista, ela propôs o estudo da história como uma análise das estruturas, no lugar de uma narrativa 
cronológica. Além disso, provocou uma renovação metodológica ao questionar a centralidade dos documentos 
‘oficiais’ como fonte única do saber historiográfico. Já Alfred D. Chandler, professor emérito da Harvard Business 
School é a maior referência americana no campo da história empresarial. Em sua obra mais conhecida, ‘Strategy 
and Structure’, analisou a evolução organizacional industrial. Chandler faleceu em 2007.  
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forçou a uma reestruturação interna por parte das instituições. Nos anos 1990, 

quando ainda era comum a falta de cuidado com a documentação por parte das 

empresas, o processo de privatização de instituições como Eletropaulo, Comgás e 

Telesp teria levado a um movimento de preservação desses acervos, considerados 

de importância para a história do país (SOUSA, 2010, p. 38). 

Do início da década de 2000 até os dias atuais, é possível verificar um aumento, 

tanto na produção acadêmica na área de história empresarial, quanto no interesse 

das empresas em resgatar suas trajetórias, seja através de eventos e publicações 

comemorativas, ou mesmo de projetos memoriais permanentes. Ainda assim, 

mesmo atualmente, grande parte desta produção seria representada por textos 

comemorativos que, sob o rótulo de ‘história empresarial’, são usados como 

instrumentos de marketing (SOUSA, 2010, p. 35). 

Do ponto de vista do assessoramento às empresas, ainda na área de comunicação, 

a ABERJE tem representado uma referência importante, tanto como promovedora 

de debates sobre memória empresarial, como na capacitação de profissionais para 

atuar nesse setor do mercado de trabalho.
3
 Paulo Nassar, diretor-presidente da 

ABERJE e professor do programa de pós-graduação da Escola de Comunicações e 

Artes da Universidade de São Paulo, é, atualmente, um dos autores mais acessados 

da área de comunicação empresarial por gestores de empresas com projetos de 

memória. Em seu texto ‘Sem Memória, o Futuro Fica Suspenso no Ar’ (2004), 

Nassar reitera a importância do resgate da memória de uma empresa na 

determinação da sua continuidade no futuro.  

Nassar (2004, p.19) começa pontuando que a falta de disposição dos gestores das 

instituições em estabelecer o tratamento adequado à sua história é um erro. Afinal, a 

visibilidade que a sociedade tem da história de uma empresa e seus dirigentes 

poderia ser ‘’um ingrediente poderoso nos processos de crisis management e 

concorrência’’. Além disso, as empresas que podem, ‘’agregar valor, por meio de 

pitadas de sua história, à sua logística, à sua conveniência, ou ainda ao tradicional 

                                                           
3 A ABERJE, Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, fundada em São Paulo, em 1967, ‘‘é uma 

sociedade civil, sem fins lucrativos que tem por objetivo discutir e promover numa perspectiva local e global, a 
Comunicação Empresarial e Organizacional como função administrativa, política, cultural e simbólica de gestão 
estratégica das organizações e de fortalecimento da cidadania’’. 
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‘P’ (de Praça, um dos quatro ‘Ps’ fundamentais no marketing) têm nisso uma 

genuína e insuperável vantagem competitiva’’. 

Para o autor, a história de uma empresa é um ‘rico material’, que, além de ser 

conhecido, deve ser entendido, de forma que se possa extrair dele conhecimento, 

sabedoria e visão estratégica. Para isso, seria necessário estabelecer a substância 

dos ‘pilares históricos’ da empresa ou instituição, ressaltando as soluções 

encontradas perante os obstáculos, desenhando um ‘mapa de DNA’, identificando 

as ‘particularidades do organismo’, e enfim, preparando-se para o futuro. A história 

de uma empresa traduziria sua identidade como organização, ‘para dentro e para 

fora’ de seus muros. Esta identidade construiria a percepção que o consumidor e os 

funcionários têm da marca, seus produtos e serviços, e seria ‘’Uma imagem viva, 

dinâmica, mutável, ajustável, que sofre interferências de toda natureza’’, 

determinante na hora da decisão da compra, por parte do consumidor, e na hora de 

se aliar à causa da instituição, por parte do funcionário (NASSAR, 2004, p. 21). 

Por fim, o autor sugere que recuperar, organizar, ‘dar a conhecer’ a memória da 

empresa não significa apenas juntar em álbuns fotografias amareladas e papéis 

envelhecidos. Resgatá-la seria equivalente a tratar de um de seus maiores 

patrimônios, usando-o ‘’a favor do futuro da organização e seus objetivos 

presentes’’(NASSAR, p. 21). 

Este trabalho de Nassar, como outros de sua autoria, foi desenvolvido para ser uma 

espécie de guia para o investimento de empresas em projetos memoriais, e, por 

isso, tem um caráter comercial. Portanto, lança um olhar utilitário sobre as práticas 

de rememoração, que visa a orientar as iniciativas memoriais, sem preocupação 

com a análise do processo de institucionalização desses projetos, dos contextos em 

que se inserem e das motivações que os impulsionam.  

Este dado, em si, não representa um problema, tendo em vista que o autor não se 

propõe a fazer uma incursão no universo acadêmico. Além disso, como vimos em 

Huyssen, a mercantilização da memória não é suficiente para que se possa afirmar 

sua banalização, já que assim como são múltiplas as ações de rememoração, 

múltiplos são seus usos, não existindo uma forma de rememoração mais ‘pura’. 
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Sousa demonstrou como o conceito de responsabilidade social, que tem entre seus 

fatores a ‘responsabilidade histórica’, ganhou espaço no Brasil principalmente na 

década de 1990, no rastro da atuação de organizações não-governamentais. Logo 

esta tendência atingiria também as empresas, colocando em pauta o discurso do 

‘desenvolvimento sustentável dos negócios’(SOUSA, 2010, p.76). O que até a virada 

para o século XXI poderia ser considerado uma tendência, no decorrer dos últimos 

anos se tornou um expediente considerado fundamental para a manutenção da 

imagem pública destas instituições.  

Os autores provenientes da comunicação empresarial, como Nassar, que 

acompanharam o processo de reestruturação da gestão das empresas brasileiras 

nos últimos anos, pretendem ressaltar o fato de que a memória empresarial pode ser 

utilizada como uma importante ferramenta de gestão, já que ao agregar seu capital 

simbólico à marca, aufere benefícios tanto em relação ao público externo, de 

consumidores, quanto interno, de funcionários da empresa.  

É por isso que as publicações da área de comunicação sobre memória empresarial 

frequentemente contam com a descrição de ‘casos’ de empresas com projetos bem-

sucedidos nesse setor e até um quadro dos produtos que podem ser gerados por 

essas iniciativas. A intenção destes textos é demonstrar como iniciativas de memória 

podem fazer parte de projetos estruturados, planejados e bem-sucedidos como os 

de qualquer outra área dessas empresas, e como podem representar um ‘diferencial’ 

do qual as instituições mais atualizadas em relação às linguagens modernas da 

comunicação e do marketing não vão querer abrir mão.
4
 

O risco de tais guias não estaria, portanto, em seu caráter comercial, mas em outro 

ponto: na generalização e pasteurização das trajetórias das empresas visando a 

produtos que parecem concebidos antes mesmo do levantamento de sua 

documentação. O emprego das ‘fórmulas’ de marketing e comunicação para a 

produção da memória destas instituições pode ser bem-sucedido, mas também pode 

acarretar o esvaziamento dos projetos de resgate histórico, anulando diferenças 

                                                           
4
 Em ‘Memória de Empresa’, coletânea publicada pela ABERJE em 2004, por exemplo, encontramos os casos 

dos projetos do BNDES, Petrobras, Souza Cruz, entre outros. Já o ‘Guia de Memória Empresarial’, da Unimed, 
coloca que ‘‘a memória empresarial é mais uma ferramenta da comunicação corporativa (...)’’e descreve os 
possíveis ‘produtos’ de uma iniciativa no setor: ‘’memória oral, livro, internet, relatórios internos, museu 
empresarial, vídeo e CD-Rom e Centro de Memória Empresarial. Disponível em: 
<http://www.unimed.coop.br/pct/index.jsp?cd_canal=53206&cd_secao=49473> Acesso em 01 fev. 2013. 

http://www.unimed.coop.br/pct/index.jsp?cd_canal=53206&cd_secao=49473
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entre trajetórias, equiparando processos que não são comparáveis, gerando 

produtos que podem não atender às necessidades da empresa ou nem mesmo se 

adequarem ao seu perfil. 

Por estes motivos, é imprescindível a análise caso a caso dos projetos de memória 

empresariais. É preciso nos determos sobre a história da empresa que leva a cabo o 

resgate de sua história, em que momento tem início esse resgate, segundo quais 

parâmetros e visando a que necessidades. Uma vez situado o projeto memorial, é 

preciso analisar como opera e de que forma se relaciona com os outros setores da 

empresa e com os projetos semelhantes em outras instituições, pois somente dessa 

forma será possível analisar o perfil desse projeto.  

Essa dissertação, que pretende contribuir para o debate acerca dos projetos 

memoriais de empresas, por meio do estudo de caso do Banco Itaú, foi desenvolvida 

no Mestrado Profissional em Bens Culturais e Projetos Sociais, do Centro de 

Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC), da 

Fundação Getúlio Vargas. A tradição do CPDOC nas áreas de história das elites 

brasileiras, memória social, arquivos e história oral, foi, portanto, essencial para essa 

análise.  

 Analisar o projeto memorial do Itaú como um fenômeno social implica lançar um 

olhar sobre o contexto de seu estabelecimento, as relações sociais que o envolvem 

e a forma como alterou (ou não) o ambiente em que se insere, seu processo de 

trabalho e, finalmente, seus projetos e ‘produtos’ no decorrer dos anos. 

Ainda que não figure entre os projetos memoriais mais antigos de empresas 

brasileiras, o setor de memória do Itaú constitui, sem dúvida, um caso peculiar.
5
 

Mantém o arquivo ‘histórico’ do Banco e um espaço expositivo, que promove 

mostras diversas todos os anos. Estas exposições, aliadas aos demais projetos do 

Espaço Memória Itaú, colaboram na formação de uma identidade ‘artística’ da 

instituição. Além disso, o Banco tem como braço no setor cultural o reconhecido 

Instituto Itaú Cultural, entidade que promove programas vultosos de incentivo à arte 

                                                           
5 Segundo Sousa (2010), os projetos memoriais mais antigos remontam à década de 1980, época em que 

também surgiu a maior parte das empresas especializadas na consultoria e manutenção de acervos 
empresariais, de que falaremos adiante.  
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e à cultura, inúmeras exposições por todo o país, duas revistas e mais uma série de 

publicações todos os anos, entre outras iniciativas.  

Neste panorama, o Espaço Memória e o Instituto funcionam como duas faces da 

mesma moeda: o Espaço, restrito aos funcionários, colabora internamente, no 

sentido da promoção da trajetória do Banco, mas com a peculiaridade de enfatizar, 

através de uma série de ações voltadas para sua coleção de arte, o perfil ‘artístico’ 

do Itaú, e o Instituto colabora externalizando esse perfil artístico, através de ações 

voltadas para o público. Ambos os setores, o de memória e o cultural, ainda mantém 

um diálogo intenso com a figura de Olavo Setubal, um dos patronos do Banco, a 

quem é creditado, pelos funcionários e pelo discurso institucional, um perfil de 

empresário que ia além dos negócios, investindo no campo das artes e da ciência. 

Ao se deter sobre a trajetória e a dinâmica interna do Espaço Memória Itaú, essa 

pesquisa pretende contribuir também para a compreensão do processo de 

institucionalização de projetos de memória empresariais, de uma forma geral, 

refletindo sobre a forma em que se articulam com os outros setores das instituições, 

e, por fim, com a imagem que a  entidade pretende fazer de si.  

Para tal, foi analisada uma grande quantidade de material institucional, presente 

tanto nos sites do Banco Itaú e do Itaú Cultural, quanto nas publicações 

comemorativas do Banco. Algumas dissertações foram especialmente úteis como 

referência bibliográfica, entre as quais a de Sousa e Silva (2000), sobre a política 

cultural do Instituto Moreira Salles e do Itaú Cultural; Markowitz (2004), sobre bancos 

familiares; Taboada (2006), sobre a criação de centros culturais por instituições 

financeiras; e Sousa (2010), sobre memória empresarial. 

Foram realizadas duas entrevistas centrais para esse estudo: com Miriam Mizuno e 

Eduardo Saron. A primeira, com Saron, diretor superintendente do Itaú Cultural, foi 

realizada em julho de 2012, e integra o segundo capítulo, sobre a trajetória do 

Instituto. Já a entrevista com Mizuno, coordenadora do Espaço Memória Itaú, foi 

realizada em novembro de 2012, e serve de apoio ao terceiro capítulo, sobre o 

projeto memorial do Banco. Elas foram gravadas em visitas ao Instituto e ao Espaço. 

No total foram feitas quatro visitas às instalações do Itaú em São Paulo. Na primeira, 

à sede do Instituto, que incluiu uma visita guiada ao prédio, foram recolhidas 
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algumas dissertações, além de uma parte do material institucional. Na segunda, 

também à sede, foram recolhidos os relatórios anuais do Itaú Cultural de 1988 a 

1990; uma primeira ida ao Espaço Memória, no centro empresarial do Itaú, no bairro 

da Conceição, incluiu uma visita pelo arquivo ‘histórico’ do Banco, além do 

recolhimento de material sobre as Itaugalerias. Na terceira, à sede do Instituto, foi 

realizada a entrevista com Saron; uma segunda ida ao Espaço Memória foi 

necessária para recolher os relatórios anuais do Banco Itaú, de 1973 a 2008. Na 

quarta, somente ao Espaço Memória, foi realizada a entrevista com Miriam Mizuno, 

e tive a oportunidade de visitar o arquivo e parte das instalações do centro 

empresarial, acompanhada por Fernando Araújo Júnior, gerente do setor.  

O interesse pelo caso do Itaú na área cultural surgiu a partir de meu contato anterior 

com universo artístico, que me levou a conhecer o programa Rumos, carro-chefe da 

atuação do Instituto desde 1998. O estudo das iniciativas culturais do Banco, 

somado à reflexão proporcionada pelos estudos sobre memória no decorrer do 

mestrado, levaram-me a perceber as iniciativas ‘memoriais’ do Banco como objeto 

passível de uma atenção especial, por ser peculiar em sua atuação e pela pouca 

visibilidade. 

Os primeiros contatos com o Itaú para a realização dessa pesquisa, realizados no 

final de 2011, foram possibilitados pelo Prof. Dr. Mário Grynszpan, do CPDOC, que 

entrou em contato com o Prof. Joaquim Falcão, diretor da Escola de Direito da FGV-

RJ e vice-presidente sênior do Itaú Cultural, que, em seguida, possibilitou meu 

contato com Eduardo Saron. No Itaú Cultural, fui atendida por Selma Cristina da 

Silva, do Centro de Documentação e Referência (CDR), e por Miriam Mizuno, no 

Espaço Memória. 

Por fim, esta dissertação é composta por três capítulos. O primeiro aborda a 

trajetória do Banco Itaú no setor financeiro, passando pelas fusões que lhe deram 

origem, pelos personagens fundamentais na sua história, dando especial atenção à 

figura mais simbólica do Grupo Itaú – Olavo Setubal. Aqui, fazendo uso do material 

institucional e da dissertação de Markowitz (2004), refletiremos também sobre as 

origens familiares dessa instituição.  

O segundo capítulo é dedicado à trajetória do Itaú Cultural. Discutiremos a atuação 

cultural do Banco anterior à fundação do Instituto – tema geralmente pouco 
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abordado na literatura sobre o Itaú – e, em seguida, analisaremos as gestões do 

Instituto, revelando suas principais iniciativas e suas mudanças no decorrer dos 

anos. Daremos, também, especial atenção à gestão atual, de Milú Villela/Saron, 

contando com trechos do depoimento do último. A coleção de arte do Banco Itaú, 

atualmente sob a gestão do Instituto, também será abordada. O que pretendemos, é 

demonstrar como o Itaú Cultural colabora em construir uma imagem da vocação 

‘artística’ do Banco, imagem que se articula com o ‘mito’ de Olavo Setubal. Além 

disso, se pretende analisar de que forma o acervo Itaú de arte se articula com as 

ações culturais do Banco e as gestões do Instituto.  

O terceiro e último capítulo trata da institucionalização do projeto memorial do Itaú 

através da criação do Espaço Memória, em 2003, fazendo uma análise de seu 

arquivo, seu processo de trabalho e seus projetos, incluindo suas exposições, 

grande parte dedicada a obras de arte. Fazendo uso de trechos do depoimento de 

Miriam Mizuno, queremos demonstrar como o Espaço também colabora na 

consolidação da imagem ‘artística’ do Banco, só que em sentido complementar ao 

do Instituto: no sentido interno, tendo como foco o corpo de funcionários que 

frequenta o centro empresarial Itaú. Ali, não apenas operam noções comuns à maior 

parte dos centros de memória empresarial, como de legado e patrimônio, mas 

percebe-se uma tentativa de legitimação da identidade ‘cultural’ do Itaú no curso de 

sua história. Por último, procuraremos mostrar como o Espaço se articula com a 

coleção de arte do Banco, também mantendo um diálogo intenso com o mito do seu 

patrono. 
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CAPÍTULO 1 – O BANCO ITAÚ 

 

1.1 – Os Primeiros Anos 

 

Considerado o maior banco do Brasil e a 30ª maior empresa do mundo, o Banco Itaú 

é uma instituição cuja origem remonta a três famílias: os Egydio de Souza Aranha, 

os Villela e os Setubal. 
6 Modelo administrativo em declínio na contemporaneidade, 

a gestão familiar segue como principal referência para todas as empresas do Grupo 

Itaú, seja através de suas fundações, seja através da ocupação de cargos 

importantes por membros dos clãs originais.   

Em um estudo sobre bancos de procedência familiar no Brasil, Markowitz (2004) 

afirma ser difícil distinguir a história do capitalismo brasileiro dos negócios familiares, 

especialmente antes de 1930, quando a industrialização no país começara a 

deslanchar e o Estado brasileiro começara a se reconfigurar sob as reformas de 

Getúlio Vargas. Ainda assim, mesmo após 1930, as famílias continuariam a ter um 

papel preeminente no fomento de grandes empresas. Segundo a autora, o peso dos 

clãs na economia nacional remontaria às atividades agrícolas; no caso dos bancos 

comerciais, a maior parte teria tido início a partir de grupos ligados à plantação e à 

comercialização do café. O processo de ‘reconversão’ e diversificação dos 

investimentos em outros ramos, como a indústria manufatureira e os bancos 

comerciais, teria ocorrido por causa do declínio do café já no primeiro governo 

Vargas, e representaria uma alternativa para a reprodução do patrimônio das 

grandes famílias (MARKOWITZ, 2004, p.8).  

Este foi o caso do Itaú. Alfredo Egydio de Souza Aranha (1894 - 1961), o fundador 

do Banco Itaú, foi um senador, empresário e grande proprietário de cafezais 

paulista, neto do Barão de Souza Queirós e bisneto da Viscondessa de Campinas. 

Souza Aranha teve uma única filha: Maria de Lourdes Egydio de Souza Aranha. 

Frequentando os clubes da sociedade paulistana, Maria de Lourdes conheceu 

Eudoro Libânio Villela. Filho de Eurico Villela e Maria Libânio, Eudoro Villela (1908-

                                                           
6 Em 2012, o Banco Itaú foi o primeiro colocado dentre os cinquenta maiores bancos brasileiros, segundo a 

classificação da revista Exame, e a 30ª maior empresa do mundo, segundo a classificação da revista Forbes.  
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2001) havia nascido em Vargem Grande do Sul, interior paulista, mas se mudado 

com a família para o Rio de Janeiro, onde se formou em medicina pela Universidade 

Federal do Rio de Janeiro. 
7
 Em 1931, quando era professor do Instituto Oswaldo 

Cruz, Eudoro Villela obteve uma bolsa da Fundação Gaffrée e Guinle para trabalhar 

em Paris, no instituto de Madame Curie. 
8
 De volta ao Brasil, se mudou para São 

Paulo para expandir seus negócios, e lá conheceria Maria de Lourdes Egydio de 

Souza Aranha. A união dos dois teria sido um ‘casamento entre duas famílias’, já 

que Villela e o sogro firmaram uma parceria duradoura no mundo dos negócios 

(MARKOWITZ, 2004, p.41).  

Em uma das viagens que fez à Europa, particularmente à Estocolmo, na Suécia, 

Villela foi introduzido a um método novo para tratar chapas de fibra de madeira. Ao 

retornar para o Brasil, sugeriu a Souza Aranha a criação de uma fábrica que 

explorasse a tecnologia. É assim que, com o apoio do sogro e a sociedade com 

Nivaldo Coimbra de Ulhoa Cintra, é fundada a Duratex, em 1951.
9
 Mas esse não 

seria o único empreendimento em que Villela e seu sogro estabeleceriam uma 

parceria: oito anos antes, em 1943, Souza Aranha já havia fundado o então Banco 

Central de Crédito, negócio ao qual Villela se dedicaria até pouco tempo antes de 

sua morte.    

A primeira agência do então Banco Central de Crédito foi aberta em janeiro de 1945, 

em uma loja na Rua Benjamin Constant, 187, com o capital social mínimo exigido, 

de 10 milhões de cruzeiros, e uma equipe de 12 funcionários.
10 No final do mesmo 

                                                           
7 Eurico Villela, filho do Coronel Libânio, tesoureiro de Pedro II, foi um cientista conhecido por fazer parte da 

equipe que identificou o microorganismo causador da doença de Chagas.  
8 A Fundação Oswaldo Cruz, instalada no Rio de Janeiro, é uma instituição vinculada ao Ministério da Saúde, 

dedicada à ciência e tecnologia. Sua criação remonta a 1900 e seu corpo de pesquisadores, entre eles o 
bacteriologista Oswaldo Cruz, foi responsável pela reforma sanitária que erradicou a epidemia de peste bubônica 
e a febre amarela da cidade. Mas a influência da fundação se expandiu, e foi fundamental para a criação do 
Departamento Nacional de Saúde Pública, em 1920. 
A Fundação Gaffrée e Guinle ou Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, como é chamado atualmente, pertence 
à UNIRIO (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro). Foi inaugurado em 01 de janeiro de 1929, sendo 
considerado, à época, um dos maiores e mais modernos hospitais da capital. Hoje atua nos ramos da pesquisa, 
ensino e assistência hospitalar.  
Marie Curie (1867-1934) foi uma cientista polonesa radicada na França. Pioneira nos estudos sobre a 
radioatividade, recebeu dois prêmios Nobel: de física, em 1903 (dividido com seu marido, Pierre Curie, 
e Becquerel) e de química, em 1911. Em 1914, fundou o Instituto do Rádio, na Universidade de Paris, sendo a 
primeira mulher a lecionar em Sorbonne.  
9
 Fonte: KASSAI, L. O Legado de Villela. Istoé Dinheiro, 13 abr. 2001. Disponível em 

<http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/12874_O+LEGADO+DE+VILLELA>. Acesso em 28 fev. 2013. 
10

 Fontes: relatório anual do Banco Itaú de 1995 e a linha do tempo do site do Banco Itaú, disponível em 

<http://www.itau.com.br/sobre/memoria/linha-tempo/> Acesso em 28 fev. 2013. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pierre_Curie
http://pt.wikipedia.org/wiki/Antoine_Henri_Becquerel
http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/12874_O+LEGADO+DE+VILLELA
http://www.itau.com.br/sobre/memoria/linha-tempo/
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ano o Banco já possuía duas outras agências, além da sede: uma em Campinas e 

outra em São João da Boa vista, que contavam com 22 funcionários no total. No 

final da década de 1940 já eram onze agências, três na cidade de São Paulo e oito 

no interior. Antes do surgimento das primeiras máquinas registradoras, nos anos 

1950, o cotidiano destas agências correspondia a um expediente inteiramente 

manual: os saques, depósitos e outras operações eram anotadas pelos funcionários 

na ficha do cliente e em livros de registros – o nome ‘escriturário’ surgiu do trabalho 

destes profissionais, que deveriam ter boa caligrafia. A inexistência de calculadoras 

também demandava frequentemente que os funcionários fizessem as contas de 

cabeça ou na ‘ponta do lápis’. 
11

 

Em 1951, o Banco transfere a sua sede da Rua Benjamin Constant para a Rua São 

Bento, 493, em São Paulo. Em 1952, devido à decisão do Governo Federal de 

reservar o termo ‘central’ para designar a instituição pública que viria a se chamar 

‘Banco Central do Brasil’, o Banco Central de Crédito passa a se chamar Banco 

Federal de Crédito. Ao final de sua primeira década de atuação, o Banco já possuía 

24 agências e 113 funcionários. 
12

 

Em 1959, quando teve início um processo de reestruturação da empresa, Souza 

Aranha, doente, convoca Eudoro Villela para presidir o Banco Federal de Crédito. 

Mas, outro personagem também entra em cena nesta época: o sobrinho-neto de 

Souza Aranha, Olavo Setubal, convidado para assumir a direção do Banco Federal 

de Crédito. Referência na história do Banco, Setubal é a figura mais reconhecida da 

trajetória do Itaú, tendo status de fundador, apesar de pertencer à segunda geração 

de banqueiros da família. A ele é creditada grande parte da identidade atual do 

Banco.  

 

 

 

                                                           
11 Fonte: SEM tecnologia, funcionários do banco levavam correspondência de bicicleta, Banco Itaú, 11 

mai.2012. Disponível em <http://www.itau.com.br/sobre/memoria/sem-tecnologia-funcionarios-do-banco-levavam-

correspondencia-de-bicicleta.html>. Acesso em 28 fev. 2013. 
12

 Fonte: CONHEÇA mais sobre a história do banco Itaú. Folha de São Paulo Online, 27 ago. 2008. Disponível 

em <http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u438399.shtml> Acesso em 28 fev. 2013. 

http://www.itau.com.br/sobre/memoria/sem-tecnologia-funcionarios-do-banco-levavam-correspondencia-de-bicicleta.html
http://www.itau.com.br/sobre/memoria/sem-tecnologia-funcionarios-do-banco-levavam-correspondencia-de-bicicleta.html
http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u438399.shtml
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1.2 – Olavo Setubal 

 

Filho de Francisca Egydio de Souza Aranha, e do poeta Paulo Setubal, Olavo 

Setubal nasceu em 16 de abril de 1923 e foi criado em um lar católico 

‘fundamentalista’, devido à influência de sua mãe. 
13

 Em seu depoimento ao projeto 

‘Elites Empresariais Paulistas’, do CPDOC/ Fundação Getúlio Vargas (2011, p.10), 

diria que: 

 

A grande figura da minha vida foi a minha mãe. [...] Ela teve uma 
grande influência na minha formação, nos meus hábitos e no meu 
comportamento. Lembro-me dela lendo todos os dias um livro que se 
chamava ‘A preparação da morte’, que tinha 365 páginas. Ela lia uma 
página todo dia, e todo dia ia à missa.  

 

Com seu pai, a relação teria sido menos estreita: 

 

Meu pai faleceu quando eu tinha 14 anos. [...] Tive pouca convivência 
com meu pai, porque ele estava doente, tuberculoso, e ficou muito 
tempo em São José dos Campos. De modo que eu só passava lá as 

férias. 

 

No entanto, Setubal credita a um episódio envolvendo seu pai a certeza da vocação 

pela engenharia e a manifestação de seu caráter pertinaz: 

 

Quando se viu bem doente, ele me chamou e perguntou: ‘meu filho, o 
que é que você vai estudar?’ Respondi: ‘Vou ser engenheiro’. Ele 
disse: ‘Não faça isso. É uma profissão de segunda’. Uma vez contei 
essa história em uma entrevista, e um psiquiatra disse: ‘Nesse dia o 

                                                           
13

 Nascido em Tatuí, interior de São Paulo, em 1º de janeiro de 1893, Paulo Setubal se formou no curso de 

direito em 1914, época em que já trabalhava como redator do jornal A Tarde, tendo tido um dos seus poemas 
publicados. Trabalharia como advogado por um período, passando depois a dedicar-se a literatura. Em 1920, 
publica o livro de poesias ‘Alma Cabocla’, cuja edição, de três mil exemplares, se esgotou em um mês. Publicou 
também romances históricos reconhecidos, como ‘A Marquesa de Santos’ (1925) e ‘O Príncipe de Nassau’ 

(1926). Entre anos de 1928 e 1930 foi deputado estadual, mas renunciou ao mandato pelo agravamento de uma 
tuberculose. Em 1935, em seu apogeu, é consagrado pela Academia Brasileira de Letras. Paulo Setubal morreu 
em 4 de maio de 1937, aos 44 anos, deixando mulher e três filhos, entre os quais Olavo Setubal. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1928
http://pt.wikipedia.org/wiki/1930
http://pt.wikipedia.org/wiki/Deputado_estadual
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senhor mostrou logo o que é. Um pai moribundo lhe diz para ir para 
outra profissão, diz que a sua escolha é de segunda , o senhor não dá 
bola e vai em frente. Demonstrou que tinha opinião já desde aquela 
época’. E aí eu fui para a Poli. 

 

Atraído pelas ciências exatas, Setubal entra na Escola Politécnica da Universidade 

de São Paulo aos 15 anos. No curso de pré-engenharia, equivalente ao colegial nos 

dias de hoje, encontraria um ambiente muito diferente do de sua criação, um 

ambiente marcado pelo ‘racionalismo’ e pelo ‘livre pensamento’. Aos 17 anos entra 

para o curso de engenharia civil, mais tarde passando para o de mecânico 

eletricista, já que tinha como objetivo ‘ir para a indústria’. Na Poli, estuda ao lado de 

Renato Refinetti, amigo de infância, com quem aos 23 anos começa um negócio de 

fundição em molde sob pressão. A técnica, chamada de die-casting, foi a origem do 

nome da empresa, Deca, fundada em 1947. Futuramente, Setubal se afastaria da 

empresa para comandar o Banco Itaú, permanecendo como sócio da Deca, mas 

deixando a direção para Refinetti, que lá trabalhou até sua morte.  

Alfredo Egydio de Souza Aranha seria uma figura determinante no destino 

profissional de Setubal. Ele descreveria o tio como, 

 

[...] uma figura muito prepotente, muito atuante, com grande decisão, 
mas um mau empresário. Muito audacioso. Fundou o banco dele na 
cara e na coragem, mas não conseguiu desenvolver, o banco não 
crescia bem na mão dele. Era um típico, não diria executivo do mundo 

de hoje, mas líder empresarial, com personalidade forte (ELITES 
empresariais paulistas, 2011, p.17).  

 

Doente, Souza Aranha chamaria seu sobrinho para trabalhar junto a ele, primeiro na 

Duratex e na Seguradora Brasileira, futura Itaú Seguradora, assumindo o cargo de 

diretor superintendente das duas empresas em 1957. Em 1959, Setubal é chamado 

por seu tio para compor a direção do então Banco Federal de Crédito. Souza Aranha 

não tinha filhos, apenas uma filha, e suas tentativas de envolver seus sobrinhos no 

negócio não haviam dado certo, já que, nas palavras de Setubal ‘todos foram um 

fracasso horrível’ (ELITES empresariais paulistas, 2011, p.18). Markowitz (2004, p.5) 

ressalta como a questão da sucessão e da herança é um problema crítico para a 
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perpetuação de qualquer família de elite. Em empresas familiares, muitas vezes a 

falta de um filho homem perturba a sucessão, levando um número de grandes 

bancos a serem vendidos. Portanto, Souza Aranha encontrara em seu sobrinho, 

jovem empresário, a solução para a perpetuação dos negócios familiares. Mas o 

patriarca também estimularia a parceria de Setubal com Villela, dando ao sobrinho o 

conselho de que ‘’juntos [...] terão uma grande empresa. Mas se seguirem caminhos 

distintos, construirão apenas pequenas empresas’’. 
14  

Souza Aranha morre em 1961, deixando Eudoro Villela como diretor presidente e 

Olavo Setubal como diretor geral do Banco Federal de Crédito. Os dois liderariam 

um grande movimento de aquisições e fusões do Banco, que até 1961 ainda teria 

encontrado ‘restrições rigorosas impostas pelo governo quanto à concessão de 

cartas-patentes para a expansão da rede de agências’. 
15

 Em 1962, o Banco abre 

sua primeira agência fora do estado de São Paulo, na Rua do Ouvidor, Rio de 

Janeiro. Em setembro de 1964 seria anunciada uma das fusões mais simbólicas da 

história do Banco: entre o Federal de Crédito e o Banco Itaú, fundado em 1944 em 

Pratópolis, Minas Gerais. Dessa forma, nasce o Banco Federal Itaú S.A., que 

passou a possuir 134 agências e um capital social de 4,2 milhões de dólares, sendo 

comandada por Jorge Dias de Oliva (presidente, vindo do Itaú), Eudoro Villela 

(diretor presidente) e Olavo Setubal (diretor geral). Nos próximos dez anos, ocorre 

uma grande expansão do Banco, dando a ele a estrutura que possui atualmente. 

Em 1966, ocorre a fusão com o Banco Sul Americano, que tinha seus diretores e 

principais acionistas ligados à Companhia Paulista de Estradas de Ferro. 
16

 Com a 

fusão, o nome do Banco é alterado para Banco Federal Itaú Sul Americano S.A., 

com um total de 184 agências e um capital social de 6,7 milhões de dólares. Em 

1969, ocorre uma nova fusão, com o Banco da América, fundado em 1944, que 

havia chegado a ser o maior banco paulista, com o maior número de agências 

                                                           
14 Fonte: GAMEZ, M. O Gigante Chamado Olavo Setubal. Istoé Independente, 03 set. 2008. Disponível em 

<http://www.terra.com.br/istoe-temp/edicoes/2026/artigo100485-1.htm> Acesso em 28 fev. 2013. 
15 Fonte: relatório anual do Banco Itaú de 1995. Até 1961, a SUMOC (Superintendência da Moeda e do Crédito, 

autoridade monetária antecessora ao Banco Central) determinava a restrição da atuação do Banco ao estado de 
São Paulo.  
16 Fundada em 1867 por um grupo de proprietários rurais, a Companhia Paulista de Estradas de Ferro foi uma 

empresa particular criada para que fosse construída uma estrada de ferro entre as cidades de Jundiaí e 
Campinas, já que a São Paulo Railway Company havia se declarado impossibilitada para tal. Depois de um 

período de franca expansão, a Companhia passa a decair no pós-2ª guerra, quando foi priorizado o 
rodoviarismo. Finalmente, em 1971, quando é formada a FEPAS, Ferrovia Paulista S.A., representada por um 
grupo de companhias ferroviárias privadas, o governo do Estado de São Paulo passa a ser seu maior acionista. 

http://www.terra.com.br/istoe-temp/edicoes/2026/artigo100485-1.htm
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urbanas. Da fusão, nasce o Banco Itaú América S.A., o 7º maior do país, com 274 

agências, capital social de 14,8 milhões de dólares e agências em São Paulo, Minas 

Gerais, Rio de Janeiro e Distrito Federal, entre outros estados.  Em 1970, o Itaú 

América incorpora o Banco Aliança S.A., e em 1973, após a incorporação do Banco 

Português do Brasil S.A., adota definitivamente o nome de Banco Itaú S.A. 
17

 

Em 1974, ocorre a incorporação do Banco União Comercial (BUC), com sede em 

São Paulo, ele mesmo fruto de fusões. Considerada por Setubal a ‘grande tacada’ 

do Banco Itaú, a incorporação dobrou o tamanho do Banco, fazendo com que ele se 

tornasse o 2º maior banco do Brasil, contando com 561 agências (ELITES 

empresariais paulistas, 2011, p.24). No mesmo ano, é criada a Investimentos Itaú 

S.A., a ITAÚSA, holding que passaria a controlar as empresas do Grupo Itaú. 
18

 No 

ano seguinte, Eudoro Villela se afasta da presidência do Itaú por problemas de 

saúde, se restringindo a uma cadeira no conselho administrativo, e Olavo Setubal se 

afasta da direção do Banco para entrar na vida pública, deixando José Carlos 

Moraes Abreu, até então vice-presidente executivo, em seu lugar. 
19  

Setubal havia sido convidado por Paulo Egydio Martins para assumir a prefeitura de 

São Paulo. 
20

 O empresário toma posse, tendo por objetivo ‘tornar São Paulo uma 

cidade mais planejada e, consequentemente, mais funcional’. Nesse sentido, 

procurou investir em ‘’[...] obras fundamentais de urbanização e reurbanização, e 

também de reestruturação e investimento no setor de transportes coletivos’’, 

também tendo como foco, ‘‘[...] priorizar a máquina administrativa, dinamizando-a, 

além de sanear e revitalizar as finanças’’.
21

 

                                                           
17 Fonte: relatório anual do Banco Itaú de 1995. 
18

 A ITAÚSA é ‘uma das primeiras holdings puras de capital aberto brasileira [...] criada para centralizar as 

decisões financeiras e estratégicas de um conjunto de empresas, propiciando-lhes melhores condições de 

expansão.’ Fonte:< http://www.itautec.com.br/pt-br/empresa/itausa>. Acesso em 05 mar. 2013.  
19

 Natural de Bebedouro, São Paulo, Moraes Abreu (1922-2012) era advogado, formado pela Universidade de 

São Paulo em 1944. Dedicou mais de 50 anos ao conglomerado ITAÚSA, sendo diretor geral do Banco entre 
1976 e 1985 e seu diretor geral e diretor presidente entre 1985 e 1990. Foi membro do conselho de 
administração da holding de 1966 a 2011 e seu presidente de 2008 a 2011, assumindo na sua saída, no mesmo 
ano, o cargo de presidente de honra da ITAÚSA.  

20 Nascido em 2 de maio de 1928 em São Paulo, Paulo Egydio Martins é um empresário e político, amigo 

pessoal de Olavo Setubal. Foi Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior entre 1966 e 1967 e 
governador do estado de São Paulo de 1975 a 1979. Atualmente, é presidente da Itaucorp. É importante lembrar 
que Egydio Martins nomeou Setubal prefeito, já que, à época, não havia eleições diretas para o cargo.  
21 Fonte: <http://www.olavosetubal.org.br>. Acesso em 01 mar. 2013. 

http://www.itautec.com.br/pt-br/empresa/itausa
http://www.olavosetubal.org.br/
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Na prática, sua gestão liderou uma reforma administrativa, realinhando as 

atribuições de diferentes secretarias, além de descentralizar alguns serviços e áreas 

de atuação visando à criação de subprefeituras. Isto incluiu, por exemplo, a 

redefinição das atribuições da Secretaria dos Transportes, com a criação da CET 

(Companhia de Engenharia de Tráfego) e a criação da Secretaria de Habitação e 

Desenvolvimento Urbano. Iniciativas nas áreas de transporte, urbanização e 

educação incluíram a inauguração da estação da Sé e da linha leste-oeste do metrô, 

respectivamente em 1978 e 1979; a revitalização do centro da cidade, em 1977 e, 

no mesmo ano, a volta da realização do Censo Escolar, prática extinta desde 1934 

na cidade. Após o fim de seu mandato, em 1979, retorna ao Banco Itaú como 

diretor-presidente.  

Quando o governo de João Figueiredo levava a cabo uma reforma partidária que 

reinstalaria o pluripartidarismo, Setubal, que se definia como ‘liberal por convicção e 

político por opção’ é convidado por Tancredo Neves para colaborar na criação do 

Partido Popular. Sendo fundado em 1980, tendo Tancredo Neves como presidente e 

Magalhães Pinto como presidente de honra, o PP, no entanto, teve vida curta. No 

ano seguinte, quando o Executivo impôs ao Parlamento um pacote de reformas 

eleitorais que proibiam as coligações partidárias e estabeleciam o voto vinculado, a 

direção do PP decide dissolver o partido, incorporando seus quadros ao PMDB. 

Setubal, que já havia tentado se candidatar a governador do Estado por duas vezes, 

sem sucesso – quando terminou o seu mandato de prefeito e no ano de atuação do 

PP – ficou sem partido. É cotejado pelo Partido Trabalhista Brasileiro, mas a aliança 

não chega a se concretizar.  

Um dos fundadores do Partido da Frente Liberal, parte da Aliança Democrática, que 

sustentaria a candidatura de Tancredo Neves à Presidência da República, Setubal é 

convidado para assumir o cargo de Ministro das Relações Exteriores do governo de 

José Sarney, em 1985, deixando de forma definitiva a direção do Itaú. Sua curta 

gestão como chanceler, baseada na máxima da ‘diplomacia para resultados’, foi 

pautada principalmente pela negociação da dívida externa nacional, além do 

posicionamento do Ministério contra a corrida armamentista e o Apartheid. 
22 Em 

1986, decide deixar o cargo para candidatar-se mais uma vez ao governo do Estado 

                                                           
22

 Fonte: <http://www.olavosetubal.org.br>. Acesso em 01 mar. 2013. 

http://www.olavosetubal.org.br/
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de São Paulo, pelo PFL, mas, na convenção do partido, é abandonada a perspectiva 

de uma candidatura própria e Setubal passa a apoiar Antônio Ermírio de Moraes, 

candidato do PTB. Quem terminou eleito governador foi Orestes Quércia, candidato 

do PMDB (MARTINS, 2007). A derrota de sua indicação representou o fim de sua 

investida na esfera política. Setubal volta então para o Itaú, como presidente do 

conselho administrativo da ITAÚSA. 
23

 

Nos anos em que Olavo Setubal esteve ocupado com sua carreira política, o Grupo 

Itaú passou por significativas mudanças, consolidando a posição destacada de suas 

empresas no cenário nacional e diversificando seus investimentos em outros ramos. 

Entre os novos investimentos estava a Itautec, Itaú Tecnologia S.A., fabricante de 

equipamentos de TI, automação comercial e automação bancária, fundada em 16 de 

novembro de 1979. A criação da empresa visava, além da comercialização dos 

serviços e produtos, a geração de tecnologia para o uso das empresas do Grupo 

Itaú. No que tange ao papel que deveria representar para o Banco Itaú, o 

investimento tecnológico seria considerado como ‘cada vez mais preponderante na 

estratégia comercial do Banco’, colaborando em torná-lo o ‘primeiro banco eletrônico 

brasileiro’. 
24  

Em 1980, o Banco Itaú se internacionaliza com a inauguração da primeira agência 

fora do Brasil, na Madison Avenue, 540, em Nova York, Estados Unidos; no final do 

mesmo ano, é inaugurada a primeira agência na Argentina, em Buenos Aires. Em 

1982, a tendência de diversificação dos negócios do Grupo continuaria com a 

compra de ações da firma Queiroz Moura & Cia., que teve início como Laboratório 

Farmacêutico Queiroz Moura e Cia. Em 1986, a ITAÚSA obteria o controle acionário 

da empresa, especializada em intermediários químicos de uso industrial, que viria a 

se chamar Elekeiroz.
25 Em 1985, o Itaú incorpora o Banco Pinto de Magalhães, do 

grupo português Sonae.
26

 Em 1987, o Grupo Itaú leva a cabo uma iniciativa vultosa 

na área cultural: cria o Instituto Itaú Cultural, através da Lei Sarney. Esta entidade, 

                                                           
23 Fonte: RIBEIRO, A. Olavo Setubal liderou expansão do banco Itaú. Estado de São Paulo, São Paulo, 27 ago. 

2008. Disponível em <http://www.estadao.com.br/noticias/economia,olavo-setubal-liderou-expansao-do-banco-
itau,231666,0.htm> Acesso em 05 mar. 2013. 
24

 Fonte: relatório anual do Banco Itaú de 1982. 
25 Fonte: <http://www.elekeiroz.com.br/PT/Paginas/home.aspx>. Acesso em 05 mar. 2013. 
26 A Sonae, Sociedade Nacional de Estratificados, é um conglomerado fundado em 1959 pelo empresário e 

banqueiro português Afonso Pinto de Magalhães. As empresas Sonae atuam em diversas áreas, como o ramo 
alimentício, têxtil, imobiliário, entre outros.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/TI
http://pt.wikipedia.org/wiki/Automa%C3%A7%C3%A3o_comercial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Automa%C3%A7%C3%A3o_banc%C3%A1ria
http://www.estadao.com.br/noticias/economia,olavo-setubal-liderou-expansao-do-banco-itau,231666,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/economia,olavo-setubal-liderou-expansao-do-banco-itau,231666,0.htm
http://www.elekeiroz.com.br/PT/Paginas/home.aspx
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que completa uma trajetória de 26 anos em 2013, teve origem nas Itaugalerias, 

espaços expositivos em agências do Banco, e na prática de colecionismo de arte do 

Itaú, ambos ligados a Olavo Setubal e iniciados nos anos 1970.  

Portanto, o Banco Itaú da década de 1980, comandado por Setubal e Moraes Abreu, 

era um banco muito diferente do Federal de Crédito, passado das mãos de Souza 

Aranha para seu genro e seu sobrinho em 1961. Em sua nova forma, já era uma das 

maiores e mais influentes instituições do ramo financeiro no país, tendo acumulado 

os negócios de outras empresas e se expandido nacional e internacionalmente. O 

Grupo Itaú, que teve início com a fundação do Banco, da Deca e da Duratex, nos 

anos 1980 tinha ampliado e diversificado seus negócios, abrangendo os ramos de 

produtos químicos e tecnologia informática, e atuando no ramo cultural, fundando 

um instituto próprio sem fins lucrativos. Esta tendência geral de ampliação dos 

negócios, aquisições, fusões e diversificação da atuação das empresas ITAÚSA 

continuaria a partir dos anos 1990, quando uma nova geração de gestores das 

famílias Villela e Setubal assumiria o trabalho posto em movimento por seus 

ascendentes.  

 

1.3 – A Terceira Geração  

 

Há diversas questões que devem ser enfrentadas por líderes de empresas familiares 

que pretendam manter os seus descendentes à frente dos negócios. Vimos, através 

da convocação de Olavo Setubal para o Banco Itaú por Souza Aranha, que a 

questão da falta de herdeiros representa um risco significativo de encerramento das 

atividades da empresa. Baseando-se no estudo de Maria Antônia Pedroso de Lima, 

de 2002, sobre grandes famílias empresárias em Lisboa, Markowitz (2004, p.5) 

levanta outra questão: a doutrina da meritocracia.  

Um dos pilares do capitalismo contemporâneo, a meritocracia estabelece que os 

únicos critérios que devem ser usados para a escolha de um sucessor são sua 

capacidade e preparo. Em teoria, isto anularia a vantagem dos herdeiros, da 

consanguinidade. Na prática, as grandes famílias encontraram uma forma de 

contornar o problema usando seus recursos exclusivos (como laços sociais e 



23 
  

 

políticos, acesso a bons colégios e clubes) para preparar seus descendentes desde 

a infância, dando-lhes uma vantagem competitiva no mercado. Ao mostrar a 

empresa aos seus filhos, mandá-los para os melhores colégios e em seguida para o 

exterior, onde completam estudos e fazem estágios em empresas estrangeiras, os 

líderes das empresas familiares encontrariam uma forma de garantir a continuidade 

dentro das condições modernas (MARKOWITZ, 2004, p.6).  

Dos sete filhos gerados no casamento entre Olavo Setubal e Mathilde ‘Tide’ de 

Azevedo Setubal, cinco trabalham nos negócios da família. 
27

 Dentre eles, o que tem 

sido mais destacado pela mídia é Roberto Egydio Setubal, atual diretor presidente e 

diretor geral do Banco Itaú. Nascido em 13 de outubro de 1954 em São Paulo, 

Roberto Setubal se formou em engenharia de produção pela Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo, em 1977, obtendo o título de Master of Science 

Engineering pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, em 1979.
28

 Em 

1980, Roberto Setubal entra nos negócios da família através da construtora do 

Grupo Itaú, a extinta Itauplan, mas entre 1984 e 1985, volta para os Estados Unidos 

- seu pai havia conseguido para ele uma vaga de estágio ao lado de John Reed, 

presidente global do Citibank.  

De volta ao Brasil, Roberto Setubal tinha a intenção de trabalhar em áreas mais 

técnicas do Banco Itaú, como a tesouraria e a controladoria, mas foi convencido do 

contrário por Carlos da Câmara Pestana, então diretor vice-presidente executivo do 

Banco: 

 

Ele insistia muito que eu tinha de ter uma experiência na área 
comercial [...] porque é na área comercial – e ele tinha razão – que 
estão os clientes. Eu tinha de conhecê-los. [...] A questão da relação 
com as pessoas começou a pesar. Eu era relativamente jovem, 28, 30 

                                                           
27 Nascida em 19 de março de 1925, em São Paulo, Tide Setubal se formou em filosofia pela faculdade Sedes 

Sapientae e se casou com Olavo Setubal em 1946. Tide faleceu no dia 2 de outubro de 1977. Devido a seu 

envolvimento com causas sociais, em 2005 seus filhos criariam a Fundação Tide Setubal, entidade beneficente. 
Olavo Setubal voltaria a se casar em 1979, com Daisy Setubal, que permaneceu ao seu lado até sua morte, em 
2008. 
28 Fonte: <http://ww13.itau.com.br/itausa/HTML/pt-BR/conheca/administracao.htm>. Acesso em 06 mar. 2013. 

http://ww13.itau.com.br/itausa/HTML/pt-BR/conheca/administracao.htm
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anos, e para minha surpresa foi uma grande realização perceber que 

eu tinha certa capacidade de liderar pessoas. 
29

 

 

Em 1990, Roberto Setubal assume o cargo de diretor geral do Banco Itaú, com 

Carlos da Câmara Pestana sendo promovido à presidência. Em 1992, quando a 

empresa passou por uma mudança organizacional, o logotipo do Banco é alterado e 

atividades como transporte de valores, segurança e alimentação são terceirizadas.
30 

Além disso, foram instalados 2.536 terminais de auto-atendimento (os caixas 

eletrônicos), foram criados o Itaú Bankfone e o Itaú Private Bank, segmento voltado 

para atender às pessoas físicas com ‘grandes disponibilidades no mercado 

financeiro’. 
31 Em 1993, o Banco Itaú passa a investir na área social de forma 

sistemática através do Programa de Ação Comunitária (PROAC). Suas ações eram 

voltadas para os campos da saúde e da educação, prioritariamente o ensino público 

de primeiro grau, e contavam com parcerias com entidades como a UNICEF e o 

Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária 

(Cenpec), sendo apoiadas pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC). 
32  

Em 1994, Roberto Setubal assume o cargo de Câmara Pestana, passando assim a 

acumular as funções de diretor geral e diretor presidente do Banco. No mesmo ano, 

o Itaú expande os seus negócios internacionais com a criação do Banco Itaú Europa 

e o Banco Itaú Argentina. 
33 Em 1995, é realizada a aquisição do Banco Francês e 

Brasileiro, uma operação do Crédit Lyonnais que atuou no Brasil durante 50 anos. 

Com isso, é criado o Itaú Personnalité, segmento do Banco voltado para clientes 

                                                           
29

 Fonte: COSTA, J.; LOTURCO, J. O Banqueiro abre o jogo. Você S.A., 10 mai. 2012. Disponível em 

<http://vocesa.abril.com.br/desenvolva-sua-carreira/materia/capa-banqueiro-abre-jogo-693939.shtml> Acesso em 
06 mar. 2013. 
Nascido em 1931 em Portugal, Carlos da Câmara Pestana é advogado formado pela Universidade Clássica de 
Lisboa. Entre 1957 e 1974, trabalhou no Banco Português do Atlântico, atingindo o posto de diretor geral. Em 

1975, é contratado pelo Banco Itaú, exercendo os cargos de diretor vice-presidente entre 1986 e 1990 e diretor 
presidente entre 1990 e 1994. Câmara Pestana foi vice-presidente do conselho administrativo da ITAÚSA entre 
2008 e 2011 e é seu presidente desde 2011.  
30 Até 1992, a marca do Banco Itaú era preta-e-branca, passando a ser azul e amarela.  
31 Fonte: relatório anual do Banco Itaú de 1992.  

O Itaú Bankfone possibilita a realização de operações bancárias pelo telefone para clientes cadastrados.  
32 O primeiro programa importante do PROAC foi o Raízes e Asas, de 1994, onde, após uma pesquisa ampla 

em escolas públicas por todo o  país, foram distribuídos cerca de 50 mil kits de material de apoio  às Secretarias 
Municipais e Estaduais de Educação do país, além de universidades, fundações e  escolas. Fontes: relatório 
anual do Banco Itaú de 1995 e relatório anual da Fundação Itaú Social de 2011. 
33 Fonte: relatório anual do Banco Itaú de 1995. 

http://vocesa.abril.com.br/desenvolva-sua-carreira/materia/capa-banqueiro-abre-jogo-693939.shtml
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com grande poder aquisitivo.
34

 No mesmo ano, ocorrem as comemorações do 50º 

aniversário de fundação do Banco Itaú. Elas incluíram a publicação do livro ‘Itaú 50 

Anos’, a inauguração do edifício-sede do Instituto Itaú Cultural na Avenida Paulista e 

um show de Caetano Veloso aberto ao público ao qual compareceram cerca de 100 

mil pessoas. 
35

 Em 1997, no primeiro leilão de privatização de bancos estatais, 

realizado na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, o Itaú compra o Banerj. Com a 

aquisição, o capital do Itaú cresce em 3 bilhões de reais, o aproximando do 

Bradesco, o maior banco privado do país à época. 
36

 Em 1999, o Banco Itaú 

Argentina se funde com o Banco Del Buen Ayre, criando no país o Banco Itaú Buen 

Ayre.  

Em 2000, com a consolidação das ações do PROAC, o Grupo Itaú dá origem à 

Fundação Itaú Social, que teria Roberto Setubal como presidente.  Com a 

Fundação, o Banco Itaú pretendia reiterar seu foco na ‘’[...] atuação social nas áreas 

do ensino fundamental e da saúde, para assim otimizar resultados pelo efeito 

multiplicador de seus projetos próprios ou co-patrocinados’’. 
37

 O conjunto dessas 

ações teria como objetivo maior a melhoria das condições de vida de um número 

cada vez maior de pessoas, baseado na visão de que: 

 

[...] a solução dos nossos problemas sociais está diretamente 
associada ao comprometimento de toda a sociedade com essas 
questões. As positivas demonstrações de parcerias organizadas entre 
governo e sociedade nos fazem acreditar cada vez mais num Brasil 
melhor. Esta é a motivação do Itaú que procura dar sua contribuição, 
assumindo sua responsabilidade social com uma visão de cidadania 
empresarial.  

 

                                                           
34 Fonte: <http://www.itaupersonnalite.com.br/bemvindo/historia.htm>. Acesso em 07 mar. 2013. 
35 Fonte: relatório anual do Banco Itaú de 1995.  
36

 Fruto da fusão dos bancos do Estado do Rio de Janeiro (BERJ) e da Guanabara (BEG), o Banerj, ou Banco 

do Estado do Rio de Janeiro é criado em 1975. O banco, que na década de 1980 contava com 17.000 
funcionários, se aproximou algumas vezes da falência, recebendo intervenções do Banco Central em 1987 e 
1994. Entre 1994 e 1997 o Banerj passa a ser administrado pelo Banco Bozano-Simonsen, voltando a gerar 
lucros. No entanto, suas dívidas o levam a ser leiloado pelo governo do Estado do Rio em 1997. 
Para mais informações sobre a aquisição do Banerj pelo Itaú, ver: ALMEIDA, R.; GOIS, A. O martelo bateu na 
véspera. Veja, 02 jul.1997. Disponível em <http://veja.abril.com.br/acervodigital/> Acesso em 07 mar. 2013. 
37 Esse trecho e o seguinte foram extraídos da mensagem do presidente, no anexo Balanço Social do relatório 

anual do Banco Itaú de 2001. 

http://www.itaupersonnalite.com.br/bemvindo/historia.htm
http://veja.abril.com.br/acervodigital/
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Às noções de responsabilidade social e ‘cidadania empresarial’ do Itaú, embutidas 

nos programas do Itaú Social, adiciona-se a atuação do Instituto Itaú Cultural. 
38

 

Neste, em 2001, uma descendente da família Villela assumiria o cargo de 

presidente: Maria de Lourdes Egydio Villela, a Milú Villela.  

Nascida em São Paulo em 08 de setembro de 1943, Milú Villela é um dos dois 

descendentes de Eudoro Villela e Maria de Lourdes Egydio de Souza Aranha. 
39 

Criada em um ambiente católico austero, Maria de Lourdes enfatizaria sua relação 

distante com o dinheiro: 

 

Nasci em berço de ouro, mas nunca tive dinheiro fácil. Nunca se falou 
em dinheiro em casa. Os valores eram outros, era educação, 

cultura.
40

 

 

Isso teria permanecido depois de casada: 

 

 [...] É lógico que tinha a casa, tinha coisas, mas ia fazer sacolão às 
sete da manhã. Quando tinha casamento para ir, pedia roupa 
emprestada à minha mãe.  

 

Formada em psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em 1971, 

passou boa parte de sua vida reclusa, educando Ricardo e Rodolfo, seus filhos com 

o neurocirurgião Raul Marino: 

 

Levava e buscava meus dois filhos na escola, dedicava-me totalmente 
à família. [...] Estava me doando, inventando cursos para eles. Jamais 
pretendi aparecer em público na minha vida. Era totalmente contra os 

meus princípios.  

                                                           
38

 Desde sua criação, a descrição das ações do Itaú Cultural é encontrada nos relatórios anuais do Banco no 

anexo Balanço Social. No entanto, o Instituto mantém relatórios anuais próprios.  
39 O outro é seu irmão, Alfredo Egydio Villela.  
40 Esse trecho e os seguintes tiveram como fonte: VILLELA, Milú. Falta a elite pôr a mão na massa. Istoé 

Gente, 2002. Entrevista concedida a Gisele Vitória em 03 jun. 2002. Disponível em 

<http://www.terra.com.br/istoegente/148/entrevista/index.htm> Acesso em 10 dez. 2011. 

http://www.terra.com.br/istoegente/148/entrevista/index.htm
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A dedicação aos filhos teria, inclusive, lhe custado a carreira na pedagogia: Villela 

dirigiu por sete anos a Escola Caracol, mas abandonou o cargo porque seu marido 

lhe dissera que ela ‘dedicava mais tempo aos filhos dos outros que aos seus’. Mas 

sua rotina se alteraria definitivamente em 1982, quando seu irmão, Alfredo Egydio 

Villela, morreu em um acidente aéreo, em Paraty, Rio de Janeiro, junto com sua 

mulher, Maria Silvia Arruda.
41

 Era Alfredo Villela quem estava a par dos negócios da 

família, frequentando reuniões e cuidando das ações da irmã. Assim, Milú Villela se 

torna a maior acionista deste ramo familiar na ITAÚSA, já que seus filhos e seus 

sobrinhos eram menores de idade. Além disso, seus sobrinhos, Ana Lúcia Egydio 

Arruda Villela e Alfredo Egydio Arruda Villela Filho, haviam se tornado órfãos, e 

seriam criados pela tia.  

Um segundo acontecimento importante em sua vida foi o divórcio de Raul Marino, 

em 1992. Primeiro Villela decide ter aulas particulares de negócios, para que 

pudesse trabalhar no Itaú, mas logo abandona a ideia. 
42 Em seguida, volta a atuar 

na área social, coisa que já havia feito quando ainda era casada, abrindo a 

Associação Comunitária Despertar, entidade voltada para a educação 

profissionalizante de adolescentes de baixa renda, em 1994.
43

 Mas a verdadeira 

revolução na sua carreira começaria quando assume a presidência do Museu de 

Arte Moderna de São Paulo, em 1995. 
44

 Villela, que encontraria um museu com 

‘‘goteiras no prédio e a frequência [...] pequena’’ diria que, quando assumiu o MAM-

SP, era ‘’[...] muito tímida, ficava enrubescida quando falava em público. Com o 

MAM, tudo começou’’. 

O MAM-SP, que até 1995 não contava com nenhum investidor, voltaria a ter 

destaque, em cinco anos já contando com 46 parcerias, muitas delas frutos da 

iniciativa da presidente, que, seja em reuniões ou em eventos sociais, não tinha a 

                                                           
41

 Fonte: PIMENTA, A. De dona de casa a mecenas. Veja, 21 jan. 1998. Disponível em 

<http://veja.abril.com.br/210198/p_074.html> Acesso em 10 dez. 2011. 
42 Na entrevista ‘Falta a elite pôr a mão na massa’ para a revista Istoé Gente em 03 jun. 2002, Villela negaria 

interesse pelo Banco, dizendo que gosta de lidar com ‘gente e cultura’. 
43 Até hoje Milú Villela é presidente da entidade. Fonte: <http://www.despertar.org.br/>. Acesso em 08 mar. 

2013. 
44 Fonte: <http://www.mam.org.br/paginas/ver/1990#conteudo>. Acesso em 07 mar. 2013. 

http://veja.abril.com.br/210198/p_074.html
http://www.despertar.org.br/
http://www.mam.org.br/paginas/ver/1990#conteudo
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‘’menor vergonha de pedir e ligar depois para cobrar’’. 
45 Esta experiência a teria 

levado a ser convocada para assumir a presidência do Instituto Itaú Cultural, em 

2001, posto no qual permanece até hoje. Apesar das atribuições no universo das 

artes e da cultura, Villela continuaria envolvida com as causas sociais, tendo 

participado das atividades do Ano Internacional do Voluntário, criado pela ONU, em 

2001, e sido convocada para representar o Brasil na 57ª Assembleia Geral da ONU 

no ano seguinte. Milú Villela também é a atual presidente do Centro de Voluntariado 

de São Paulo e do Instituto Faça Parte. 
46  

A atuação de Villela nos negócios familiares levaria Markowitz à conclusão de que a 

descendente de Eudoro Villela exerceria um papel ‘tipicamente feminino’: cuidar dos 

assuntos culturais, o que a autora chama de uma ‘‘versão atualizada da velha 

filantropia, atividade padrão de herdeiras’’. Esse papel, que também se faria 

presente na organização de jantares e festas para as autoridades, frequentemente 

relatados em colunas sociais, teria sido a única maneira encontrada pela herdeira de 

representar sua família, já que não havia sido treinada para trabalhar na direção do 

Banco Itaú (MARKOWITZ, 2004, p.50).  

No entanto, Villela não é a única descendente das famílias originais do Grupo Itaú 

que atua em seu braço cultural: Alfredo Egydio Setubal, filho de Olavo Setubal, atua 

tanto na administração do Itaú Cultural quanto na do Banco Itaú. Nascido em 01 de 

setembro de 1958 em São Paulo, Alfredo Setubal se graduou em administração de 

empresas pela Fundação Getúlio Vargas em 1980, completando, nos anos 

seguintes, uma pós-graduação na mesma área na FGV-SP e um curso de 

especialização no INSEAD, na França. 
47

 Alfredo Setubal entra nos negócios 

familiares quando assume o posto de diretor-gerente do Banco Itaú em 1988, cargo 

que exerceria até 1993. Neste ano passa a diretor-executivo, cargo que exerceria 

até 1996; a partir de 1995, acumularia também o de diretor de relações com 

investidores, que exerceria até 2003. Além disso, é diretor vice-presidente do Banco 

                                                           
45

 Fontes: PIMENTA, A. De dona de casa a mecenas. Veja, 21 jan. 1998. CLAUDIO, I. Locomotivas da cultura. 

Istoé Independente, 02 ago. 2000. Disponível em 

<http://www.istoe.com.br/reportagens/31221_LOCOMOTIVAS+DA+CULTURA> Acesso em 08 mar. 2013. 
46 Fontes: CVSP <http://www.voluntariado.org.br/> Acesso em 08 mar. 2013.  IFP < 

http://www.facaparte.org.br/> Acesso em 08 mar. 2013.  
47 Fonte: relatório anual do Banco Itaú de 2000. A INSEAD é uma escola de negócios internacional com campus 

na França, Cingapura e Abu Dhabi. Fonte: <http://www.insead.edu/home/>. Acesso em 08 mar. 2013. 

http://www.istoe.com.br/reportagens/31221_LOCOMOTIVAS+DA+CULTURA
http://www.voluntariado.org.br/
http://www.facaparte.org.br/
http://www.insead.edu/home/
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desde 1996. Por último, Alfredo Setubal é vice-presidente do conselho administrativo 

da ITAÚSA desde 2008. 

A atuação de Alfredo Setubal no setor financeiro não permite antever seu intenso 

envolvimento com o mercado de arte e cultura. Além de ser vice-presidente do Itaú 

Cultural, é vice-presidente do conselho administrativo da Fundação Bienal, vice-

presidente executivo e diretor financeiro do MAM-SP.
48 Setubal também compra arte 

sistematicamente desde 1995 – para sua coleção pessoal, que já chega a cerca de 

mil obras e conta com peças que abrangem desde a década de 1940 até a 

contemporaneidade; e para a coleção do Banco Itaú, da qual é o responsável pelas 

aquisições.
49 Figura frequente em leilões e mostras de arte, diria que estudou muito 

antes de começar a colecionar ‘sério’ e que ‘’não compra por impulso’’. 
50

  O seu 

domínio sobre o tema o leva a participar de palestras e seminários, não apenas 

sobre as exposições do Itaú Cultural, mas sobre colecionismo e o mercado de arte 

brasileiro no geral. 
51  

Além de Roberto e Alfredo Setubal, outros três filhos do patrono do Banco atuam no 

Grupo Itaú. Nascido em São Paulo em 12 de abril de 1949, Paulo Setubal Neto, o 

descendente mais velho de Olavo e Tide Setubal, se formou em engenharia pela 

Faculdade de Engenharia Industrial (FEI) em 1971, tendo obtido o título de mestre 

em finanças pela Fundação Getúlio Vargas, em 1974. Embora Setubal Neto não 

tenha trabalhado no Banco, tem grande envolvimento com os braços industriais do 

Grupo Itaú. Em 1990, assume a presidência da Duratex no lugar de Renato Refinetti, 

que havia atingido a data limite para o cargo, 68 anos; Setubal ficaria no posto até 

2009. Ainda na Duratex, acumularia o cargo de vice-presidente, entre 2001 e 2009. 

Já na Itautec, Setubal Neto atuaria como presidente entre 1997 e 2009. Finalmente, 

                                                           
48

 Criada em 1962 pelo empresário Francisco Matarazzo Sobrinho, a Fundação Bienal de São Paulo é uma 

instituição voltada para a arte contemporânea, que promove a Bienal de São Paulo. A Fundação assumiu a 
realização da Bienal em sua 7ª edição; até então, ela era realizada pelo MAM-SP.  
49

 Fonte: GRADILONE, C.; KROEHN, M. Quadro lucrativo. Istoé Dinheiro, 08 out. 2010. Disponível em 

<http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/37058_QUADRO+LUCRATIVO> Acesso em 08 mar. 2013. 
50

 Fonte: BAUTZER, T. Executivos fora do escritório.  Istoé Dinheiro, 18 mai. 2012. Disponível em 

<http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/84375_EXECUTIVOS+FORA+DO+ESCRITORIO> Acesso em 08 mar. 
2013. 
51 Alfredo Setubal participou, por exemplo, do curso ‘grandes colecionadores’, na Casa do Saber de São Paulo, 

em abril de 2012. Nele, os convidados, entre os quais Setubal, apresentaram ‘um panorama do aquecido 
mercado de arte brasileiro, suas vivências como colecionadores e como gestores de coleções e o acesso do 
público a esse universo’. Fonte: <http://www.casadosaber.com.br/curso.php?cid=3052> Acesso em 03 mar. 
2013. 

http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/37058_QUADRO+LUCRATIVO
http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/84375_EXECUTIVOS+FORA+DO+ESCRITORIO
http://www.casadosaber.com.br/curso.php?cid=3052
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na Elekeiroz, seria o presidente entre 1993 e 2009. Sendo membro dos conselhos 

administrativos de todas as empresas do Grupo em que trabalhou, Setubal Neto 

ainda foi diretor executivo da ITAÚSA entre 1987 e 1991 e diretor vice-presidente 

executivo entre 1991 e 1999. 
52

 

Nascido em São Paulo em 22 de abril de 1962, Ricardo Egydio Setubal é 

administrador de empresas formado pela Fundação Getúlio Vargas, em 1984, e 

advogado formado pela Universidade de São Paulo, em 1988, tendo se 

especializado pela Universidade de Harvard, em 1995. Na Itautec, foi vice-

presidente entre 1999 e 2010 e o presidente do seu conselho administrativo desde 

2010. Na Elekeiroz, foi vice-presidente executivo do Comitê de Sustentabilidade 

Ambiental, Social e Cultural entre 2007 e 2009. Finalmente, na Duratex, é vice-

presidente do conselho administrativo desde 2009. Olavo Egydio Setubal Júnior, 

nascido em 17 de janeiro de 1953 em São Paulo, é administrador de empresas, 

formado pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), em 1978. É membro 

suplente do conselho administrativo da Duratex desde 2009 (tendo sido membro 

efetivo entre 1993 e 2008) e membro efetivo do conselho administrativo da Itautec 

desde 2011, além de ser vice-presidente do conselho administrativo da Elekeiroz 

desde 2009 e da Itauseg participações desde 2009. 
53

 

São dois os filhos de Olavo e Tide Setubal que nunca tiveram envolvimento com os 

negócios da família: Maria Alice Setubal e José Luiz Egydio Setubal. José Luiz 

Setubal é médico pediatra formado pela Santa Casa de São Paulo que, quando 

questionado acerca do porquê de ter escolhido a profissão ao invés dos negócios da 

família, responderia que ‘‘prefere lidar com pessoas do que números’’. No ano de 

2010 inaugurou o Hospital Infantil Sabará, antigo Pronto Socorro Sabará, em São 

Paulo, construindo novas instalações e convocando um conselho administrativo em 

que Alfredo Setubal, seu irmão, ocuparia uma das cadeiras, já que pensava ser 

necessário ‘‘usar a expertise da família para fazer o negócio dar resultado’’. 
54

 

                                                           
52 Fonte: <http://ww13.itau.com.br/itausa/HTML/pt-BR/conheca/administracao.htm> Acesso em 09 mar. 2013. 
53

 Itauseg é a holding de seguros do Banco Itaú. 
54

 Fonte: NETZ, C. Setubal investe R$ 90 mi no novo Hospital Sabará. Estado de São Paulo, São Paulo, 16 

ago. 2010. Disponível em <http://www.estadao.com.br/noticia_imp.php?req=impresso,setubal-investe-r-90-mi-no-
novo-hospital-sabara,595567,0.htm> Acesso em 09 mar. 2013. 

http://ww13.itau.com.br/itausa/HTML/pt-BR/conheca/administracao.htm
http://www.estadao.com.br/noticia_imp.php?req=impresso,setubal-investe-r-90-mi-no-novo-hospital-sabara,595567,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticia_imp.php?req=impresso,setubal-investe-r-90-mi-no-novo-hospital-sabara,595567,0.htm
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Já Maria Alice Setubal, a ‘Neca’ Setubal, é socióloga, formada pela Universidade de 

São Paulo, em 1974, posteriormente obtendo os títulos de Mestre em Ciências 

Políticas pela mesma universidade e Doutora em Psicologia da Educação pela PUC-

SP. Sua atuação vai além da área acadêmica: além de ser a presidente do Cenpec 

(Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária), em 

2012 abriu o ‘Espaço Memória’, um museu dedicado à história da culinária caipira. 
55 

Neca Setubal também atua na área social, sendo presidente da Fundação Tide 

Setubal e membro do Grupo de Trabalho de Educação do Movimento Nossa São 

Paulo.
56

 A única filha de Olavo Setubal, diria que nunca se sentiu impelida a seguir 

os negócios da família e que não encontrou resistência por parte da família em 

seguir um caminho ‘alternativo’: 

 

Acho que não havia nenhuma expectativa de que eu fosse para a área 
financeira. Tenho seis irmãos homens. Apesar de eu ser a segunda, 

havia muito homem para cuidar dessa parte. [...]. 
57

 

 

Além disso, teria tido liberdade de escolha quanto ao seu futuro: 

 

Acho que tive o grande privilégio de poder escolher minha vida 
profissional, de ir experimentando, fazendo as coisas mais diferentes, 
aprendendo, começando e terminando coisas, abrindo portas. Assim, 
conheci o mundo desde a periferia [...] até o mundo de pessoas da 
classe AA. [...] Foi um privilégio que meus irmãos não tiveram. 
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 Localizado em uma casa de taipa na área central da fazenda Capoava, que Neca Setubal comprou com seu 

marido em Itu, São Paulo, o museu abrange desde a trajetória dos bandeirantes e tropeiros até a cultura 
alimentar dos engenhos e fazendas de café. O museu foi concebido por Ricardo Ribenboim, designer e segundo 
diretor superintendente do Itaú Cultural (1997-2001). Fonte: TREFAUT, M. Comida e cotidiano na vida de Neca 
Setubal. Valor Econômico, 24 set. 2012. Disponível em <http://www2.valor.com.br/cultura/2840516/comida-e-

cotidiano-na-vida-de-neca-setubal> Acesso em 08 mar. 2013. 
56

 Fonte: SETUBAL, Maria Alice. Meus pais estimulavam as descobertas culturais, sociais e políticas, 2011. 

Depoimento para o site Educar para Crescer em 27 abr. 2011. Disponível em 
<http://educarparacrescer.abril.com.br/depoimentos/maria-alice-setubal-meus-pais-estimulavam-descobertas-
culturais-sociais-politicas-625983.shtml> Acesso em 09 mar. 2013. 
57

 Esse trecho e o seguinte foram extraídos da reportagem ‘Comida e cotidiano na vida de Neca Setubal’, da 

revista Valor Econômico de 24 set. 2012, mencionada anteriormente. 

http://www2.valor.com.br/cultura/2840516/comida-e-cotidiano-na-vida-de-neca-setubal
http://www2.valor.com.br/cultura/2840516/comida-e-cotidiano-na-vida-de-neca-setubal
http://educarparacrescer.abril.com.br/depoimentos/maria-alice-setubal-meus-pais-estimulavam-descobertas-culturais-sociais-politicas-625983.shtml
http://educarparacrescer.abril.com.br/depoimentos/maria-alice-setubal-meus-pais-estimulavam-descobertas-culturais-sociais-politicas-625983.shtml
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O depoimento de Neca Setubal reforça a conclusão à qual chegou Markowitz (2004) 

acerca do espaço das herdeiras das famílias originais nos negócios do Grupo Itaú. 

Inseridas em famílias cuja visão da continuidade dos negócios se baseia em uma 

estrutura tradicional, que prioriza a gestão a partir dos membros do sexo masculino, 

as mulheres se voltam para outras áreas. Milú Villela, atuante no Grupo Itaú, não 

encontraria gosto pelo expediente financeiro, optando pelo setor cultural; Neca 

Setubal, buscando ‘experimentar’ em uma área inteiramente diferente se situou, 

portanto, à margem dos negócios em que seus irmãos investiram. Neca Setubal não 

rompeu com a ‘tradição’ do trato dado às mulheres em sua família: não foi banida, 

mas tampouco estimulada ou preparada para seguir o ramo industrial ou financeiro, 

como o foram seus irmãos. 
58

 As mulheres descendentes das famílias originais são 

acionárias da ITAÚSA, mas, até os dias atuais, nenhuma teve um cargo relevante 

em uma empresa do Grupo Itaú. 

 

1.4 – A Morte de Olavo Setubal e os Novos Rumos do Banco Itaú 

 

O Banco Itaú da década de 2010 era uma instituição em expansão, em grande parte 

devido à atuação decisiva de Roberto Setubal e seus irmãos. A aquisição de bancos 

considerados fundamentais para o desenvolvimento da ITAÚSA e a 

descentralização da gestão de segmentos especializados do Grupo, assim como o 

investimento na contratação de profissionais oriundos do Banco Central e/ou com 

formação em finanças em universidades no exterior, colaboraram para colocar o Itaú 

entre as empresas líderes no panorama econômico nacional (MARKOWITZ, 2004, 

p.47). Transações vultosas foram realizadas nesta época, a começar pela compra 

do BBA-Creditanstalt, em 2002, operação que faria seu patrimônio líquido passar de 

R$ 11,4 bilhões para R$ 14,8 bilhões. Com isso, o Itaú criaria uma nova empresa: o 

Itaú BBA, responsável pelos setores de atacado, investimentos e tesouraria 

                                                           
58 As exceções são os casos de Alfredo e José Luiz Setubal, o primeiro, por ter se inserido no setor cultural por 

conta própria, depois de já ter uma carreira consolidada no Banco Itaú; o segundo, por ter ficado inteiramente à 
margem dos negócios da família. José Luiz Setubal é o único dos seis homens que não é formado em 
engenharia ou administração, ambas formações úteis no universo empresarial.  



33 
  

 

institucional, passando todos os seus clientes corporativos para ela. Além disso, 

seria criada uma holding financeira para gerir apenas o Banco Itaú e o Itaú BBA. 
59  

Ainda em 2002, têm início as operações do Banco Itaú na Bolsa de Valores de Nova 

York. Em 2004, é criada a Taií – Financeira Itaú, voltada para o segmento de 

empréstimos pessoais e o Banco inaugura sua primeira agência em Tóquio. Em 

2006, em mais um investimento grandioso, o Itaú adquire as operações do Bank 

Boston no Brasil. No Brasil desde 1947, o Bank Boston já possuía um total de 140 

agências no país, além de quase cinco mil funcionários e mais de 225 mil clientes, 

sendo controlado pelo Bank of America. Sua aquisição, realizada com a 

transferência de 2,2 bilhões de dólares em ações do Itaú, faria com que o Banco 

ultrapassasse o concorrente Bradesco no ranking de ativos de instituições 

privadas.
60

 

Em 27 de agosto de 2008, após uma internação no Hospital Sírio Libanês, morre 

Olavo Setubal, 85 anos, considerado o grande patrono do Banco Itaú. Nos anos 

após seu afastamento da presidência do Banco, ele havia permanecido ativo no 

conselho administrativo da ITAÚSA e depois, mesmo com a idade avançada, ainda 

ia com frequência ao centro empresarial do Itaú, onde se encontrava com Roberto 

Setubal e almoçava com os diretores do Itaú. 
61

 Apesar de não provocar grandes 

alterações na gestão do Banco Itaú, sua morte foi recebida com grande pesar e teve 

uma repercussão considerável na mídia. O ex-presidente Fernando Henrique 

Cardoso, amigo pessoal de Setubal cujas relações com ele datavam dos anos 1980, 

diria que: 

 

Há muitas maneiras pelas quais os grandes homens deixam sua 
marca na História. Olavo Setubal deixou-a de forma incomum: a do 
homem discreto e firme, que tinha tudo para ser um grande 
engenheiro, foi um grande banqueiro e se notabilizou por seu 

                                                           
59 Fonte: BALBI, S. Itaú leva BBA-Creditanstalt por R$ 3,3 bi e cria holding. Folha de São Paulo, São Paulo, 06 

nov. 2002. Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi0611200207.htm> Acesso em 09 mar. 
2013.  
60 Fonte: ITAÚ compra Bank Boston por US$ 2,2 bilhões em ações. Folha de São Paulo Online, 02 mai. 2006. 

Disponível em 
<http://tools.folha.com.br/print?url=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Ffolha%2Fdinheiro%2Fult91u1073
09.shtml&site=emcimadahora> Acesso em 09/0313.  
61 Fonte: MORRE o empresário Olavo Setubal, do Itaú. G1 – Globo online, 27 ago. 2008. Disponível em 

<http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,MUL738367-9356,00-
MORRE+O+EMPRESARIO+OLAVO+SETUBAL+DO+ITAU.html> Acesso em 09 mar. 2013. 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi0611200207.htm
http://tools.folha.com.br/print?url=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Ffolha%2Fdinheiro%2Fult91u107309.shtml&site=emcimadahora
http://tools.folha.com.br/print?url=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Ffolha%2Fdinheiro%2Fult91u107309.shtml&site=emcimadahora
http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,MUL738367-9356,00-MORRE+O+EMPRESARIO+OLAVO+SETUBAL+DO+ITAU.html
http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,MUL738367-9356,00-MORRE+O+EMPRESARIO+OLAVO+SETUBAL+DO+ITAU.html
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compromisso com o Brasil, como um país sério e competente. A isso 

de dedicou, com afinco e exemplaridade. 
62

 

 

Fabio Barbosa, à época presidente do Banco Real e da Febraban (Federação 

Brasileira de Bancos) também diria que: 

 

O Brasil perde um grande brasileiro, mas fica um exemplo ímpar de 

profissionalismo, dedicação e valores éticos. 
63

 

 

Já o Instituto Itaú Cultural produziria um texto sobre seu fundador, onde diria que: 

 

Olavo Setubal apostou na cultura como dimensão central para o 
crescimento da sociedade brasileira e deixa como legado ao país este 
instituto. [...] nos despedimos sabendo que nossas ações eternizam 
sua marca pioneira e cotidianamente reafirmam sua visão nobre da 

cultura como ferramenta poderosa para o exercício da cidadania. 
64

 

 

Se, em vida, à Olavo Setubal já era creditada a ascensão do Banco Itaú e valorizada 

a importância do personagem que atuou na esfera da política nacional, seu ‘mito’ 

seria reforçado após sua morte, e continuaria sendo atualizado anos depois através 

de homenagens. 
65

 Como fica patente por esses depoimentos, uma dimensão 

importante deste ‘mito’ é a multiplicidade de áreas em que se manifestam o 

‘pioneirismo’, ‘profissionalismo’ e ‘dedicação’ de Setubal: a área técnica (a 

engenharia, o setor financeiro), o empreendedorismo (fundação da Duratex, atuação 
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 Fonte: CARDOSO, F.H. Olavo Setubal na visão de Fernando Henrique Cardoso, disponível em 

<http://ww13.itau.com.br/PortalRI/(A(zC-
Kv14S3n23qlagVW5drtdSNEbx1RvvcVkFFAijrdM4oRqzTpz4pfP3qhKvz8d7JyqBmgeEGFm97y317MCem0lDUA

n3C08Y2qiZSe_EikU1))/HTML/port/infofinan/rao/2008/ra/04.htm> Acesso em 09 mar. 2013. 
63 Fonte: VEJA repercussão sobre a morte de Olavo Setubal. Folha de São Paulo Online, 27 ago. 2008. 

Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u438458.shtml> Acesso em 05 mar. 2013. 
64

 Fonte: <http://novo.itaucultural.org.br/conheca/sobre-o-itau-cultural/fundador/> Acesso em 09 mar. 2013. 
65 Em 2012, por exemplo, o Parque do Carmo, que conta com aproximadamente 1.500.000 m

2
 na zona leste de 

São Paulo, criado pelo patrono quando na sua gestão municipal, teve seu nome alterado para ‘Parque Olavo 
Egydio Setubal’ pelo então prefeito Gilberto Kassab. Fonte: PREFEITURA firma parceria para revitalizar Parque 
Olavo Setubal e apresenta balanço do Verde. Prefeitura de São Paulo, 17 dez. 2012. Disponível em 

<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/comunicacao/releases/index.php?p=142208> Acesso em 09 

mar. 2013.  

http://ww13.itau.com.br/PortalRI/(A(zC-Kv14S3n23qlagVW5drtdSNEbx1RvvcVkFFAijrdM4oRqzTpz4pfP3qhKvz8d7JyqBmgeEGFm97y317MCem0lDUAn3C08Y2qiZSe_EikU1))/HTML/port/infofinan/rao/2008/ra/04.htm
http://ww13.itau.com.br/PortalRI/(A(zC-Kv14S3n23qlagVW5drtdSNEbx1RvvcVkFFAijrdM4oRqzTpz4pfP3qhKvz8d7JyqBmgeEGFm97y317MCem0lDUAn3C08Y2qiZSe_EikU1))/HTML/port/infofinan/rao/2008/ra/04.htm
http://ww13.itau.com.br/PortalRI/(A(zC-Kv14S3n23qlagVW5drtdSNEbx1RvvcVkFFAijrdM4oRqzTpz4pfP3qhKvz8d7JyqBmgeEGFm97y317MCem0lDUAn3C08Y2qiZSe_EikU1))/HTML/port/infofinan/rao/2008/ra/04.htm
http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u438458.shtml
http://novo.itaucultural.org.br/conheca/sobre-o-itau-cultural/fundador/
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/comunicacao/releases/index.php?p=142208
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no Banco), a política (prefeitura e Ministério das Relações Exteriores) e, finalmente, 

a arte e a cultura (fundação do Itaú Cultural e colecionismo).  É possível dizer, 

portanto, que a geração de uma imagem positiva do patrono através de seu mito tem 

repercussões benéficas para o Banco e para os negócios do Grupo Itaú no geral, já 

que estes são considerados um legado de Setubal. Por outro lado, enquanto 

gestores, seus filhos também se beneficiam da ideia de legado transmitido pelo seu 

pai; nesse caso, a consanguinidade e a educação proporcionada por Olavo Setubal 

são vistas como meios diretos de transmissão das suas qualidades para as 

próximas gerações.  

Menos de três meses depois da morte de Setubal, a ITAÚSA e a Unibanco Holdings 

anunciariam uma fusão entre seus bancos:  

 

Os controladores da ITAÚSA e da Unibanco Holdings comunicam ao 
mercado que assinaram nesta data contrato de associação visando à 
unificação das operações financeiras do Itaú e do Unibanco de modo a 
formar o maior conglomerado financeiro privado do Hemisfério Sul, 
cujo valor de mercado fará com que ele fique situado entre os 20 
maiores do mundo. Trata-se de uma instituição financeira com a 
capacidade de competir no cenário internacional com os grandes 

bancos mundiais. 
66

 

 

A operação criaria um novo Banco, o Itaú Unibanco, que somaria um capital de 575 

bilhões de reais, 14,5 milhões de clientes e 100.000 funcionários, tornando-se a 

maior instituição financeira do país e da América Latina em termos de ativos, em 

2008.
67

 A fusão, que teria se dado a partir de uma ‘identidade na forma de ver o 

mundo’, calcada em ‘valores e tradição familiar sólidos’, tinha como objetivo tornar a 

instituição um ‘banco de dimensão internacional’, com grande poder de escala. 
68 

Não era a primeira vez em que uma fusão entre os dois bancos era cogitada. Em 

1998, quando o Banco Real foi vendido ao holandês ABN Amro as lideranças do Itaú 

                                                           
66 Fonte: ITAÚ e Unibanco anunciam fusão e criam maior grupo financeiro do Hemisfério Sul. Folha de São 

Paulo Online, 03 nov. 2008. Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u463386.shtml> 

Acesso em 10 dez. 2012. 
67 Essa posição seria perdida para o Banco do Brasil no ano seguinte. 
68

 Fonte: MOREIRA SALLES, P.; SETUBAL, R. O novo gigante brasileiro. Veja, 2008. Entrevista concedida a 

Marcio Aith e Giuliano Guandalini, 08 nov. 2008. Disponível em <http://veja.abril.com.br/121108/entrevista.shtml> 
Acesso em 10 mar. 2013. 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u463386.shtml
http://veja.abril.com.br/121108/entrevista.shtml
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e Unibanco já haviam discutido esta possibilidade, mas sem chegarem a um acordo. 

O que teria deflagrado a onda mais recente de negociações teria sido a notícia da 

venda do Real ao Banco Santander, criando um forte competidor no mercado local.  

O Unibanco tinha uma atuação ainda mais antiga que a do Itaú no setor financeiro, e 

era ligada a uma família igualmente tradicional em relação às que originaram o 

Banco Federal de Crédito. Fundada em 1924 em Poços de Caldas, Minas Gerais, 

por João Moreira Salles, a seção bancária da Casa Moreira Salles passaria a contar, 

a partir de 1933, com a colaboração do filho mais velho do fundador, Walther 

Moreira Salles, advogado formado pela Faculdade de Direito do Largo de São 

Francisco, em São Paulo. Walther Moreira Salles, que começaria pelo cargo de 

gerente da seção bancária, se tornaria uma figura central não apenas na trajetória 

do banco como no cenário político nacional: foi duas vezes embaixador do Brasil nos 

Estados Unidos, nas gestões de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, e ministro 

da Fazenda na gestão de João Goulart. Durante o regime militar, passaria a se 

dedicar inteiramente ao banco e, com a morte de seu pai, em 1968, o assumiria. Nos 

anos 1980, o Unibanco, nome que a instituição havia adotado em 1975, já havia se 

tornado um conglomerado atuante em diversos setores. No início da década de 

1990, já tendo deixado a presidência do conselho de administração do banco, 

Walther Moreira Salles passa a se dedicar ao Instituto Moreira Salles, entidade civil 

sem fins lucrativos voltada para arte e cultura, que inauguraria quatro centros 

culturais próprios. 
69 Em 2008, o Unibanco era uma instituição que já havia atingido 

o número de 1.000 agências, aproximadamente 35 mil funcionários e mais de 178 

bilhões de reais em ativos. 
70

 

O que foi determinante para o sucesso da fusão, neste ano, foi a disposição do Itaú, 

que tinha duas vezes o tamanho do Unibanco, de dividir o poder decisório. 
71

 Assim, 

seria decidido que Pedro Moreira Salles, presidente do Unibanco, passaria a ser o 

                                                           
69 Fonte: Biografia de Walther Moreira Salles no site do CPDOC/FGV. Disponível em 

<http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas2/biografias/walter_moreira_sales>. Acesso em 10 mar. 2013. 
70

 Fonte: HISTÓRIAS de Itaú e Unibanco são marcadas por aquisições e fusões. G1 – Globo Online, 03 nov. 

2008. Disponível em <http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,MUL847595-9356,00-
HISTORIAS+DE+ITAU+E+UNIBANCO+SAO+MARCADAS+POR+AQUISICOES+E+FUSOES.html> Acesso em 
10 mar. 2013. 
71 Pedro Moreira Salles diria que ‘Essa é a perpetuação de um negócio criado pelo meu pai. Nós nunca 

fechamos outros negócios porque as propostas implicavam sempre em que a família saísse do negócio’. Fonte: 
MOREIRA SALLES, P.; SETUBAL, R. O novo gigante brasileiro. Veja, 2008. Entrevista concedida a Marcio Aith 

e Giuliano Guandalini, 08 nov. 2008. Disponível em <http://veja.abril.com.br/121108/entrevista.shtml> Acesso em 
10 mar. 2013. 

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas2/biografias/walter_moreira_sales
http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,MUL847595-9356,00-HISTORIAS+DE+ITAU+E+UNIBANCO+SAO+MARCADAS+POR+AQUISICOES+E+FUSOES.html
http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,MUL847595-9356,00-HISTORIAS+DE+ITAU+E+UNIBANCO+SAO+MARCADAS+POR+AQUISICOES+E+FUSOES.html
http://veja.abril.com.br/121108/entrevista.shtml
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presidente do conselho de administração da nova empresa, e Roberto Setubal seria 

seu presidente executivo. A transação, que foi aprovada pelo Banco Central em 

fevereiro do ano seguinte, também gerou a criação de uma nova holding financeira, 

a Itaú Unibanco Holding. 
72

 A transição, que seria caracterizada pela manutenção da 

comunicação visual do Itaú, incluiria uma lenta transformação dos clientes do 

Unibanco em clientes do Itaú Unibanco e a transformação das agências do último 

em agências do Banco Itaú.  

Além das mudanças no relacionamento com o público, houveram mudanças internas 

consideráveis com a criação do novo banco, que alterariam o expediente dos 

funcionários do Itaú e do Unibanco. Por isso, o ano de 2009 foi caracterizado, 

também, por um grande esforço no sentido da criação de uma identidade forte do 

Itaú Unibanco, capitaneado pelos setores de marketing e comunicação interna, além 

de uma série de ações do setor de Recursos Humanos, que visavam gerar a 

agregação dos funcionários a essa nova identidade. Em primeiro lugar foi fechado 

um acordo com o sindicato dos trabalhadores do setor bancário, onde o Itaú 

Unibanco garantia que não fecharia nenhuma agência e que faria o possível para 

absorver o maior número possível de funcionários de áreas atingidas pelos cortes. 

Quanto à comunicação interna, além dos canais convencionais, como e-mail e jornal 

interno, o Banco lançou um hotsite para reunir informações sobre a fusão, criando 

também um canal de TV privativo para os funcionários para o qual todos os 

membros da diretoria gravaram depoimentos, se apresentando. Além disso, em 

2009 também foi criado um setor especial para concentrar as ações de comunicação 

interna e a distribuição de conteúdo para os funcionários: o setor de 

endomarketing.
73

 

Por último, a união dos dois bancos também teria proporcionado uma mudança do 

perfil do Itaú no que tange ao nível de formalidade interna. As salas dos diretores 

executivos, por exemplo, eram privativas, e passariam a ser abertas, prática 

presente no Unibanco desde os anos 1990, e que na nova empresa representaria 

‘’[...] um sinal muito forte para a organização de que queremos valorizar a 

                                                           
72 Fonte: SETUBAL, R. Roberto Setubal por Luiz Seabra. Época Negócios, 2009. Entrevista concedida a Luiz 

Seabra, 04 mar. 2009. Disponível em <http://epocanegocios.globo.com/Revista/Common/0,,ERT62810-
16380,00.html> Acesso em 10 mar. 2013. 
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 Fonte: FUCS, J. Um casamento bem planejado. Época, 19 ago. 2009. Disponível em 

<http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI88699-15259-1,00.html> Acesso em 11 dez. 2012.  

http://epocanegocios.globo.com/Revista/Common/0,,ERT62810-16380,00.html
http://epocanegocios.globo.com/Revista/Common/0,,ERT62810-16380,00.html
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI88699-15259-1,00.html
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transparência e o trabalho em equipe, com menos austeridade e menos 

hierarquia’’.
74

 

Quanto ao código de vestimenta, que antes da fusão impunha o terno e gravata 

todos os dias, na nova empresa seria adotada a não-obrigatoriedade do traje 

durante toda a semana. Além disso, os funcionários poderiam contar, no centro 

administrativo do Itaú, que passaria a sediar o Itaú Unibanco, com uma grande 

cafeteria, um pátio com mesas protegidas por guarda-sóis, uma livraria, uma sala de 

massagem e serviços de lavanderia, sapataria e vendas de ingresso para cinema, 

teatro e shows. Os restaurantes do Banco também seriam afetados por esse 

movimento de quebra da hierarquização: antes separados por nível hierárquico, a 

partir da fusão seriam abertos a todos, funcionando no sistema de self-service. 
75

 

Este novo Banco também seria palco da entrada de novos representantes das 

famílias originárias do Itaú, em particular do ramo Villela. Alfredo Egydio Arruda 

Villela Filho, filho de Alfredo Villela e criado por Milú Villela, é engenheiro mecânico, 

formado pelo Instituto Mauá de Tecnologia e pós-graduado em administração pela 

Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Villela Filho é membro do conselho de 

administração da maior parte das empresas do Grupo Itaú, mas foi alçado ao cargo 

de presidente executivo da ITAÚSA pouco mais de uma semana depois da morte de 

Olavo Setubal. 
76

 No entanto, sua indicação teria um caráter meramente simbólico, 

tendo em vista que a holding não tem funções operacionais, fato reforçado por sua 

declaração de que assumiu o cargo ‘‘dentro de um conceito que era uma holding, e 

não precisava de um executivo full time, o tempo todo’’. 
77

 As alterações mais 

relevantes a serem anunciadas neste período foram a nomeação de José Carlos 

Moraes Abreu para a presidência do conselho administrativo da ITAÚSA e a de 

                                                           
74 Ibid. 
75 Ibid.  
76 Alfredo Villela Filho é membro do conselho da ITAÚSA desde 1995, vice-presidente do conselho 

administrativo da Itaú Unibanco Holding desde 2003, vice-presidente do conselho administrativo do Itaú entre 
2001 e 2003, membro do conselho administrativo da Elekeiroz entre 2004 e 2010, membro do conselho da 
Itautec desde 1997, e do conselho da Duratex desde 1996.  
77

 Fonte: GAMEZ, M. Uma nova geração na ITAÚSA. Istoé Dinheiro, 10 fev. 2010. Disponível em 

<http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/3010_UMA+NOVA+GERACAO+NA+ITAUSA> Acesso em 10 dez. 
2011.  

http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/3010_UMA+NOVA+GERACAO+NA+ITAUSA
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Carlos da Câmara Pestana para a presidência do conselho da Itaú Unibanco Holding 

Financeira. 
78  

Ricardo e Rodolfo Villela Marino, filhos de Milú Villela, também entraram 

recentemente nos negócios da família. Ricardo Vilela Marino, formado em 

engenharia mecânica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e 

Mestre em Administração de Empresas pela MIT Sloan, nos Estados Unidos, entrou 

no Banco Itaú como diretor gerente, cargo que ocupou entre 2004 e 2005. No ano 

seguinte, ocuparia a posição de gerente sênior, e entre 2006 e 2010, a de diretor 

executivo. Em 2010, se tornaria diretor vice-presidente do Banco, já sendo membro 

do conselho de administração do Itaú Unibanco Holding desde 2008. Considerado 

um forte candidato à sucessão de Roberto Setubal, que deixará a presidência em 

2015, Ricardo Villela é o único dentre a última leva de descendentes das famílias 

originais que demonstra um envolvimento efetivo com os negócios do Grupo Itaú. 
79  

Já Rodolfo Villela Marino, administrador de empresas formado pela Fundação 

Getúlio Vargas de São Paulo e Mestre em Estudos do Desenvolvimento e Economia 

pela London School of Economics and Political Science, tem um perfil de atuação 

parecido com o de Alfredo Villela Filho; não atua diretamente em nenhuma empresa 

do Grupo Itaú, mas é membro dos conselhos administrativos da ITAÚSA (desde 

2011), da Itautec ( desde 2008), da Elekeiroz (desde 2008, sendo presidente do 

conselho a partir de 2010) e da Duratex (desde 2008).
80

 Entre os herdeiros da 

família Villela, a única que não tem nenhum envolvimento com os negócios 

familiares é Ana Lúcia Barretto Villela, irmã de Alfredo Villela Filho. Formada em 

pedagogia, Mestre em Psicologia pela Universidade de São Paulo, participa de 

conselhos de instituições como Conectas e Instituto Brincante, também participando 

de reuniões no Itaú Cultural. Mas sua dedicação integral vai para o Instituto Alana, 

fundado em 1994 com o irmão, voltado para as áreas de educação, saúde e cultura 
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 Fonte: ADACHI, V.; BALARIN, R. Alfredo e Ana Lúcia, os herdeiros anônimos do grupo ITAÚSA. Valor 

Econômico, 08 set. 2008. Disponível em 

<http://www.fazenda.gov.br/resenhaeletronica/MostraMateria.asp?cod=490979> Acesso em 08 mar. 2013.  
79 Fonte: COSTA, J.; LOTURCO, J. O Banqueiro abre o jogo. Você S.A., 10 mai. 2012. Disponível em 

<http://vocesa.abril.com.br/desenvolva-sua-carreira/materia/capa-banqueiro-abre-jogo-693939.shtml> Acesso em 
06 mar. 2013. 
80

 Fonte: <http://www.duratex.com.br/ri/pt/Governanca/Administracao.aspx> Acesso em 10 mar. 2013. 

http://www.fazenda.gov.br/resenhaeletronica/MostraMateria.asp?cod=490979
http://vocesa.abril.com.br/desenvolva-sua-carreira/materia/capa-banqueiro-abre-jogo-693939.shtml
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para comunidades carentes. Seu perfil reitera, portanto, o de Neca Setubal e, de 

certa forma, o de Milú, símbolos do papel feminino no Grupo Itaú. 
81

 

Para Markowitz (2004, p.51), o fato de o Banco Itaú ser oriundo de famílias 

tradicionais influenciou o modo como articulou as alianças e cresceu no decorrer dos 

anos. Os negócios familiares se expandiram, atingindo diversos ramos do setor 

industrial, característica peculiar do Grupo Itaú, que não teria sido possível sem o 

envolvimento de vários descendentes na gestão dessas empresas. Mas o 

envolvimento destes descendentes se alterou particularmente na transferência do 

poder de Olavo Setubal para seus filhos; os filhos homens passariam a ser treinados 

especificamente para administrarem as empresas da ITAÚSA, muitos deles após 

anos de estudos no exterior. O mesmo não pode ser dito sobre as descendentes 

mulheres, que, se não foram desincentivadas, também não foram estimuladas a 

assumirem posições de destaque nos negócios da família, revelando como a cultura 

institucional do Itaú permanece, até os dias atuais, profundamente tradicional.  

Os personagens do Grupo Itaú, particularmente de seu maior empreendimento, o 

Banco, são essenciais para que se compreenda sua trajetória. Ainda que se possa 

dizer que a terceira geração de gestores conta com alguns indivíduos considerados 

‘simbólicos’ pelos funcionários das empresas, como Roberto Setubal e Milú Villela, a 

grande figura da história do Itaú continua sendo Olavo Setubal. Considerado um 

líder importante ainda em vida, após a sua morte se tornou um mito, com atuação 

sobre a imagem do Banco Itaú e do Grupo Itaú no geral.  

Mas que imagem é esta que o Grupo Itaú pretende imprimir de si? Se, em um 

mercado cada vez mais competitivo, as empresas buscam imprimir um diferencial 

que as destaque das demais, o Itaú não é uma exceção à regra. O Grupo Itaú busca 

se diferenciar das demais empresas principalmente através de um investimento 

maciço em arte e cultura, representados pelo seu Instituto Itaú Cultural. No entanto, 

a formação de uma imagem ‘artística e cultural’ do Banco Itaú não seria possível 

sem a atuação de seu projeto memorial, o Espaço Memória, fundado em 2003, 

atualmente pertencente ao Itaú Cultural. No capítulo a seguir, dedicado à trajetória 

                                                           
81

 Fonte: ADACHI, V.; BALARIN, R. Alfredo e Ana Lúcia, os herdeiros anônimos do grupo ITAÚSA. Valor 

Econômico, 08 set. 2008. Disponível em 

<http://www.fazenda.gov.br/resenhaeletronica/MostraMateria.asp?cod=490979> Acesso em 08 mar. 2013.  
 

http://www.fazenda.gov.br/resenhaeletronica/MostraMateria.asp?cod=490979
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do Itaú Cultural, se procurará mostrar de que forma a atuação cultural deste instituto 

e a atuação de Olavo Setubal no campo das artes antes de sua criação, 

colaboraram para construir uma imagem do Itaú que reforça sua distinção no mundo 

empresarial.  
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CAPÍTULO 2 – A ATUAÇÃO CULTURAL DO BANCO ITAÚ  

 

2.1 – Os Primórdios  

 

A história da atuação do Banco Itaú no setor cultural teve início mais de uma década 

antes da inauguração do Instituto Itaú Cultural, em 1989: foram os anos 1970 que 

marcaram o início das atividades da empresa nos campos da arte e da cultura. 

Nesta época, estas atividades se dividiam em duas frentes: as Itaugalerias (ou 

Galerias Itaú) e o colecionismo de bens culturais, cuja origem é creditada a esses 

espaços expositivos.   

Segundo a revista Itaú Semanal, as Itaugalerias eram galerias de arte que 

pertenciam ao Banco Itaú, cujo propósito era: 

 

[...] promover o intercâmbio cultural entre as mais diversas 
comunidades artísticas, além de divulgar o circuito da arte 

contemporânea.  
82 

 

Alfredo Gallas, gerente geral de atividades culturais do Banco à época, explicou a 

origem desses espaços expositivos: 

 

Na organização espacial das agências acabava sempre sobrando 
algum espaço, que dava uma certa ociosidade. E surgiu a ideia e a 
autorização foi concedida pelo Dr. Olavo, de colocar quadros de 

artistas nestes espaços. 
83

 

 

Dois aspectos importantes são abordados neste trecho. O primeiro diz respeito à 

aparente falta de estabelecimento de uma política de atuação cultural por parte do 

                                                           
82 Fonte: ITAÚ SEMANAL. São Paulo: Banco Itaú, n

o 
868, out.1988. A revista Itaú Semanal foi uma publicação 

de circulação interna da empresa, que tinha como foco a comunicação das iniciativas do Banco e foi impressa 
até 2001. Após a fusão com o Unibanco em 2008, ela voltou a ser impressa, mas com o nome de revista Itaú-
Unibanco. À época das Itaugalerias (1971-1998) todas as exposições e vernissages eram anunciadas na revista. 
83 Depoimento de Alfredo Gallas à revista Itaú Semanal de junho de 1994. 
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Banco no início dessas atividades. 
84

 O projeto das Itaugalerias cresceria nos anos 

seguintes e se estenderia por mais de duas décadas, sofrendo modificações no 

decorrer desse período, mas a definição de seu escopo de atuação seria feita 

conforme o projeto fosse se desenvolvendo, e não antes. O segundo diz respeito à 

influência de Olavo Setubal na definição do perfil e dos rumos da atuação cultural do 

Itaú. Embora esse trecho não permita vislumbrar sua preponderância nessa área, 

dado que fica mais claro na criação do Itaú Cultural, do qual é fundador, já é 

possível detectar que o patrono do Banco mantém um diálogo com as iniciativas 

culturais desde seu início.  

A primeira Itaugaleria a ser inaugurada foi instalada na agência bancária Jardim 

América, em São Paulo, em 1971. Neste ano houve a primeira exposição de arte 

promovida pelo Banco Itaú, de esculturas em metal da autoria de Francisco Moller, 

artista de 23 anos cujo trabalho teria sido ‘bem aceito pela crítica especializada’. 
85 

Esse dado revela outra característica importante deste projeto em seus primórdios: o 

enfoque no trabalho de artistas relativamente desconhecidos, que não encontravam 

espaço em galerias do circuito comercial de arte. Alfredo Gallas afirmou que: 

 

Isso dava uma simbiose boa, entre o artista emergente e o banco, 
porque ele trazia uma certa quantidade de público para lá, se fazia um 
pequeno vernissage, era uma forma socialmente agradável de estar 

devolvendo a sociedade, esta oportunidade de se expor [...].
86

 

 

Além disso, continua Gallas, 

 

A forma de divulgação da Itaugaleria era muito barata, dava um 

grande retorno de imagem e de oportunidade para os artistas. 
87

 

 

                                                           
84

 Na primeira edição da revista Itaú Semanal, de agosto de 1971, o comunicado da terceira exposição de arte 

promovida pelo Banco chama essas atividades de ‘série experimental de exposições de arte promovidas pelo 
Banco Itaú América’. 
85 Fonte: ITAÚ SEMANAL. São Paulo: Banco Itaú, set.1971.    
86

 Depoimento de Alfredo Gallas à revista Itaú Semanal de junho de 1994. 
87

 Ibid. 
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Logo, o que se estabelecia era uma relação mutuamente vantajosa. O Banco 

investia pouco nas exposições, tendo em vista que utilizava espaços próprios, 

vazios, de agências já existentes. As exposições eram divulgadas na revista interna 

do Banco e em jornais como Folha de São Paulo, Diário de São Paulo e Folha da 

Tarde. 
88 Elas serviam para atrair os clientes (ou possíveis clientes) para dentro das 

agências e com isso aumentar a familiaridade dos indivíduos com aquele espaço, 

além de potencialmente aumentar o capital simbólico do Banco perante os clientes e 

a sociedade em geral, que passariam a ver o Itaú como uma entidade diferenciada, 

que investia em cultura. 

As exposições, que duravam aproximadamente 15 dias, eram o resultado de uma 

seleção feita por uma comissão composta por funcionários do Banco, artistas e 

críticos, a partir de inscrições abertas para o público. Ocasionalmente os artistas 

selecionados expunham em mais de uma unidade no mesmo ano, como no caso do 

pintor baiano Renot Marques que, no ano de 1972, mostrou suas obras na 

Itaugaleria Praça Panamericana e na Itaugaleria Rua Augusta, ambas em São 

Paulo. 
89

 

No decorrer dos anos, tendo sido comprovado o sucesso da iniciativa, novas 

unidades foram instaladas, quase todas em São Paulo.
90

 O maior número de 

Itaugalerias foi inaugurado na primeira metade da década de 80, quando, além de 

serem abertas mais unidades em São Paulo, foram criadas galerias em outros 

estados, como Paraná, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, indicando uma 

nacionalização do projeto, que resultaria na necessidade da elaboração de diretrizes 

e de um olhar mais detido sobre os objetivos das ações culturais do Banco.
91

 Alguns 

destes espaços permanecerão em atividade por um razoável período de tempo, 

outros, por um breve período, mas, no total, foram registradas vinte e duas galerias. 

Esse número decai progressivamente a partir da fundação do Instituto Itaú Cultural, 

                                                           
88

 Informação obtida nos clippings presentes nas edições dos anos 1970 da Itaú Semanal. 
89

 Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural de Artes Visuais, disponível em 

<http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/>  Acesso em 20 fev. 2013. 
90 De 1971 a 1980, a única Itaugaleria a ser aberta fora do estado de São Paulo foi a de Brasília que, segundo 

Alfredo Gallas, ocupava um andar inteiro de uma agência. Fonte: revista Itaú Semanal de junho de 1994. 
91

 Ver o anexo Itaugalerias.  

http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/
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em 1987; as duas últimas a fecharem as portas, nas agências de Belo Horizonte e 

Penápolis, São Paulo, encerram suas atividades em 1998. 
92 

 

Esse movimento crescente foi acompanhado pela outra frente de atuação cultural do 

Itaú: o colecionismo de bens culturais. O imenso acervo do Banco, que hoje já conta 

com aproximadamente 12 mil obras de diversas formas de expressão (pinturas, 

esculturas, objetos, entre outros), objetos históricos variados (documentos assinados 

por governantes, primeiras edições de livros e mapas antigos, etc.), além da coleção 

numismática (moedas, medalhas e condecorações), também teve início em 1971, a 

partir do projeto das Itaugalerias. 
93 Alfredo Gallas diria que, 

 

A ideia de formar um acervo partiu também da Itaugaleria, que 

comprava desses artistas também. 
94

 

 

Aquela que é considerada a primeira obra adquirida para a coleção é uma pintura a 

óleo da autoria de Frans Post datada de meados da década de 1670, retratando uma 

paisagem do nordeste brasileiro. 
95

 Sua compra foi proposta por Olavo Setubal, 

aprovada pelo Banco e em seguida, a obra foi arrematada do espólio da coleção de 

Octalles Marcondes Ferreira. 
96

 No entanto, obras ‘históricas’ não representam o 

único foco da coleção Itaú; desde o início dos anos 1970 até os dias atuais o Banco 

coleciona obras de artistas brasileiros modernistas e contemporâneos.   

Antes da fundação do Itaú Cultural, a manutenção, catalogação e os possíveis 

empréstimos de obras da coleção Itaú para exposições externas eram geridos pelas 

Itaugalerias, que, por sua vez, se encontravam sob o comando da direção do Banco. 

97 Conforme crescia o envolvimento do Banco Itaú com a exposição do trabalho de 

jovens artistas, através das Itaugalerias, crescia, mesmo que aos poucos, seu 

                                                           
92

 Ver o anexo Itaugalerias. 
93

 Segundo afirmou Eduardo Saron, atual diretor superintendente do Instituto, na entrevista que concedeu para 

essa pesquisa, no dia 17/07/12. 
94 Depoimento de Alfredo Gallas à revista Itaú Semanal de junho de 1994. 
95

 Frans Post (1612-1680) foi um artista holandês que retratou o nordeste brasileiro em uma viagem ao país, 

numa comitiva de Nassau, em meados do século XVII. 
96

 Octalles Marcondes Ferreira foi um editor paulistano que fundou a Companhia Editora Nacional junto a 

Monteiro Lobato, em 1925. 
97 Fonte: <http://novo.itaucultural.org.br/conheca/sobre-o-itau-cultural/historico/> Acesso em 27 jan. 2013. 

http://novo.itaucultural.org.br/conheca/sobre-o-itau-cultural/historico/
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investimento financeiro na aquisição de obras de artistas consagrados. Nessa fase, 

as aquisições eram definidas pelo gosto pessoal de Olavo Setubal, que comprava 

obras de arte não apenas para o Banco, mas também para sua coleção pessoal.
98  

Segundo Eduardo Saron, atual diretor superintendente do Itaú Cultural, dois 

parâmetros norteavam as aquisições de Setubal para o Banco nos anos 1970 e 

1980: 

 

[...] um: ‘como é que a gente valoriza a arte brasileira?’ [...] E dois: 
como nós fazemos os funcionários, os colaboradores do Itaú, terem 

contato com essa arte. 
99

 

 

Aqui se revelam duas características importantes do acervo de arte do Itaú: o foco 

na arte brasileira e o objetivo primordial de transformá-la em um instrumento de 

interação com os funcionários da empresa. Segundo o diretor do Instituto, como a 

ideia era deixar as obras expostas para que os funcionários tivessem contato com 

elas, havia um acento na valorização do ‘belo’: 

 

[...] se você vai expor num lugar que não é um museu, que não é uma 
galeria, ser belo, enfim, [proporciona] um frescor para uma área, um 
segmento tão sisudo que é o segmento bancário, num período que era 
mais sisudo ainda, no mercado do trabalho [...]. 

 

Logo, através da compra de obras de arte e da sua exposição no centro 

administrativo do Itaú, seu patrono pretendia não apenas engrandecer o patrimônio 

da empresa, mas estabelecer uma relação com o funcionário que, ao observá-la, 

poderia fruir de sua beleza e dar-se conta da magnitude da instituição em que 

trabalhava. Ainda que nas décadas de 1970 e 1980 não houvesse um investimento 

sistemático na valorização do contato dos funcionários com as obras espalhadas 

pela sede do Banco, veremos, no capítulo seguinte, como atualmente há todo um 

expediente nesse sentido. Por ora, basta dizer que o parâmetro do ‘belo’ permeia 

também o discurso acerca das exposições nas Itaugalerias, criadas, segundo os 

                                                           
98 Segundo afirmou Eduardo Saron na entrevista que concedeu para essa pesquisa. 
99 Este trecho e o seguinte foram extraídos do depoimento que Saron concedeu para essa pesquisa. 
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dirigentes do Banco, com o objetivo de aproveitar espaços nas agências e de tornar 

agradável um ambiente ‘sisudo’.  

O apreço estético também pode ser percebido nos relatórios anuais do Banco Itaú 

dos anos 1970 - esse documento, destinado a clientes, acionistas e parceiros, à 

época era fartamente ilustrado. No ano de 1975, o relatório foi inteiramente ilustrado 

com desenhos do artista Wesley Duke Lee 
100

; no de 1976, encontram-se imagens 

de obras de Frans Post, inclusive daquela que é considerada a primeira obra da 

coleção Itaú, acompanhadas de extensas descrições. O relatório de 1977 trouxe 

imagens de obras da ‘arte popular’ brasileira, e, por fim, em 1978, o relatório 

apresentou o resultado do trabalho do fotógrafo Otto Stupakoff, contratado para 

registrar cenas rurais do interior do Brasil. Este expediente só mudaria a partir de 

1979, quando a recessão deu lugar a um tom mais austero. 
101

 A partir de 1981, o 

visual tecnológico entraria em voga nos relatórios anuais do Banco, visando a 

valorizar a atuação da Itautec, que havia sido fundada há dois anos. As capas de 

talão de cheque do Banco são outro exemplo de expressão do ‘apreço estético’ do 

Banco, tendo seguido as mesmas tendências dos relatórios anuais. 
102

 

Há outra característica importante do acervo Itaú que merece ser ressaltada, além 

de sua ‘vocação’ para aguçar a sensibilidade de funcionários e clientes do banco por 

meio do recurso ao belo. A coleção foi e continua sendo vista como uma extensão 

de Olavo Setubal. Vimos no capítulo anterior como a história de Olavo Setubal não 

passa por narrativas de superação da pobreza ou de condições adversas no geral, e 

sim pela peculiaridade de sua personalidade, ‘sensível’ às artes, à cultura, à ciência 

e à política. Também sabemos que o patrono do Itaú foi o responsável pelo aval à 

criação das Itaugalerias e pela aquisição daquela que é considerada a primeira obra 

da coleção do Banco. Em seu estudo sobre coleções, Krzysztof Pomian aponta 

como elas colaboram na construção de uma posição destacada para aqueles 

indivíduos que já possuem uma posição alta na hierarquia social: 

 

                                                           
100

 Wesley Duke Lee (1931-2010) foi um artista plástico brasileiro. Um dos expoentes da chamada ‘Nova 

Figuração’ no Brasil, trabalhou com desenho, gravura e pintura. 
101

 As exceções são o relatório de 1988, ilustrado com a coleção numismática, e o de 1989, cuja capa era uma 

imagem da fachada do prédio do Itaú Cultural, com o interior trazendo fotos de obras do acervo Itaú de arte. 
102 Para mais informações, ver o artigo ‘O ano em que os talões de cheque do Itaú viraram galeria de arte’, de 

14/05/12, na página ‘memória’ do site do Banco Itaú.  
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[...] a aquisição de semióforos, a compra de obras de arte, a formação 
de bibliotecas ou de coleções, é uma das operações que, ao 
transformar a utilidade em significado, permitem a quem tenha uma 
alta posição na hierarquia da riqueza ocupar uma posição 
correspondente na do gosto ou do saber, sendo as peças de coleção 

[...] símbolos de pertença social, senão de superioridade (POMIAN, 
1993, p.80). 

 

Portanto, o uso de Setubal dos recursos do Banco para a aquisição de bens 

culturais resultou num aumento de seu prestígio perante a sociedade. No momento 

em que a coleção ganha corpo, seu patrono se insere num círculo exclusivo, o dos 

colecionadores de arte, que operam com outro tipo de linguagem, que não a do 

mundo dos negócios: a linguagem do invisível, do significado. Com essa 

preocupação com o invisível, Setubal se distancia do ambiente mundano dos 

números e das cifras e se transforma, ele próprio, em um símbolo. Como símbolo – 

ou nas palavras de Pomian (1993, p.73), como homem-semióforo, ou homem-

significado, um ‘’representante do invisível: dos deuses ou de um deus, dos 

antepassados, da sociedade vista como um todo [...]’’ - Setubal poderia permanecer 

no imaginário coletivo por muito mais tempo do que sua existência física permitiria.  

A tentativa de consolidação de sua imagem de homem sensível às artes e à ciência 

é particularmente visível em relação ao segmento do acervo Itaú chamado coleção 

Brasiliana, que tem como obra-símbolo a tela de Frans Post, que deu origem ao 

colecionismo do Banco. Esse imenso acervo de obras de arte e documentos, que 

tem por fio condutor a história nacional, é estritamente ligado ao patrono, que não 

teria sido apenas o responsável pela aquisição da tela de Post como teria se 

envolvido pessoalmente na escolha das obras a serem adquiridas pelo Banco. A 

formação desse segmento do acervo teria ocorrido, sobretudo, a partir dos anos 

1990 (LAGO, 2009). 

Na publicação ‘Brasiliana Itaú: Uma grande coleção dedicada ao Brasil’, Olavo 

Setubal é descrito por Ruy Souza e Silva como um ‘’banqueiro que discutia com a 

mesma desenvoltura a política monetária e as ideias de Émile Durkheim’’ (LAGO, 

2009, p.9). Na mesma publicação é caracterizado por Pedro Corrêa do Lago, como 

o ‘cavalheiro paulistano por excelência’ que encarnava ao mesmo tempo tradição e 

modernidade (2009, p.12). Esse discurso é reiterado no depoimento de Eduardo 

Saron, que credita parte do apreço artístico do patrono do Banco ao ‘‘DNA na 
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família’’, presente também em seu pai, o poeta Paulo Setubal. De qualquer forma, a 

Brasiliana Itaú é representada, no discurso institucional, como ‘’fruto da visão e do 

profundo interesse pela história e pela cultura do Brasil de um homem excepcional, 

Dr. Olavo Setubal’’ (LAGO, 2009, p.11). Ainda que a ligação entre Setubal e a 

Brasiliana Itaú seja particularmente ressaltada, sua liderança no que tange às 

aquisições ao longo das décadas de 1970 e 1980 é considerada fundamental para a 

coleção como um todo.  

O Banco Itaú não coleciona apenas arte e documentos relacionados à história do 

Brasil. Na verdade, o acervo Brasiliana é responsável por aproximadamente cinco 

mil peças, o que equivale a menos da metade da coleção Itaú. 
103

 O restante da 

coleção é representado por peças do acervo Itaú Numismática e obras de arte 

moderna e contemporânea, em sua quase totalidade de artistas brasileiros.
104 

Quanto às obras contemporâneas, o maior responsável pelas aquisições é Alfredo 

Setubal, que assumiu o papel do pai como principal orientador da coleção do Banco 

a partir do final da década de 1980, quando um grande volume de obras foi 

arrematado para o acervo. No entanto, mesmo afastado das aquisições para o 

acervo Itaú no geral, Olavo Setubal permaneceria ativo nesse sentido quanto à 

Brasiliana – o patrono do Itaú se dedicou mais intensamente a esse segmento da 

coleção Itaú nos últimos anos de sua vida, sendo o responsável pela iniciativa de 

publicação do livro ‘Brasiliana Itaú’. Setubal não chegaria a ver a este grandioso 

volume publicado, com imagens de todas as obras do acervo, tendo falecido um ano 

antes de seu lançamento (LAGO, 2009).  

Portanto, o panorama que encontramos da atuação do Banco Itaú na área cultural 

do início dos anos 1970 até meados dos anos 1980 era a de um expediente 

estabelecido de espaços culturais próprios, que estimulavam o trabalho de artistas 

ainda desconhecidos no mercado de arte, expediente esse que se firmou antes em 

                                                           
103 Em sua entrevista, Eduardo Saron afirmou que a coleção é composta por 12 mil obras. No entanto, 

somados, os números dos segmentos da coleção, conforme são disponibilizados ao público, resultam em mais 
do que o número declarado pelo diretor do Instituto.  
104

 A coleção Itaú Numismática é um conjunto de aproximadamente 7.000 peças entre moedas, medalhas e 

condecorações, que vão desde peças da coroação de D. Pedro I, passando por exemplares da Ordem da Rosa 
e modelos do Real. Foi iniciada em 1985, com a compra da coleção de moedas de Herculano Pires. Sua coleção 
era composta por cerca de 1.000 peças, às quais se somaram outras aquisições, a mando de Olavo Setubal, a 
partir de 1999. O Museu Herculano Pires, inaugurado em 2000 na sede do Itaú Cultural, atualmente se encontra 
em reforma. Quanto às obras de arte moderna e contemporânea, Saron diria que há algumas obras de artistas 
estrangeiros na coleção, mas 90% dela é representada por artistas brasileiros. 
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São Paulo, mas depois se nacionalizou. Além disso, a mesma comissão responsável 

pela gestão das Itaugalerias, cujo maior representante era seu gerente geral, Alfredo 

Gallas, também geria a coleção de arte do Itaú, que teria se originado das mostras 

das galerias, e cujo patrono e maior incentivador era Olavo Setubal, a figura mais 

representativa da história do Banco. 

O estímulo a artistas jovens e/ou fora do circuito artístico, se adicionado ao grande 

impulso de aquisições de obras de arte pelo Itaú nos anos 1970 e 1980 permite 

delinear um perfil da atuação do Banco antes da fundação do Itaú Cultural: a de um 

mecenas.
105 Pomian (1993, p.78) já havia mostrado como, no curso da história, 

 

Num mundo onde o invisível se apresenta não tanto sob os traços da 
eternidade quanto sob os do futuro, a proteção das artes é um dever 
de qualquer príncipe que queira aceder a uma verdadeira glória. Por 
isto, os príncipes tornam-se mecenas e, portanto, colecionadores [...]. 

 

Mas esse dever não se impunha apenas aos príncipes: 

 

[...] todos aqueles que se situam no alto da hierarquia do poder são 
levados a desempenhar o mesmo papel [...] sendo uns mais 
interessados pela arte, outros pela literatura ou pelas ciências; uns 
mais tradicionalistas, outros levados a proteger ou estimular 
inovações; uns mais parcimoniosos e outros gastando com largueza o 

seu dinheiro. 

 

Essa descrição se adéqua às ações do Itaú voltadas para o campo das artes e da 

cultura entre 1971 e 1987: elas se apoiavam no estímulo financeiro às artes e à 

cultura. Fora os catálogos que eram produzidos apresentando cada exposição das 

Itaugalerias, nenhum conteúdo era gerado por esse projeto, que carecia de uma 

política de atuação, com objetivos e focos específicos. O mesmo se passava com o 

colecionismo, que à época não parecia ser objeto de um planejamento formal, sendo 

norteado apenas pelo aspecto estético. No entanto, isto estaria fadado a mudar com 
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 O mecenato, termo que faz referência ao patrocínio, por parte de indivíduos ou instituições abastadas, a 

artistas e/ou atividades culturais, teve sua origem em Caio Mecenas, conselheiro de Otávio Augusto, primeiro 
imperador romano, que formou um círculo de artistas e literatos aos quais sustentava. Muito em voga durante o 
Renascimento, a relação de mecenato pode ser encontrada em diversos períodos históricos.   
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a fundação do Instituto Itaú Cultural, em 1987, quando seriam estabelecidas 

diretrizes, o projeto das Itaugalerias e o colecionismo seriam ampliados, e novas 

linhas de ação seriam determinadas. 

 

2.2 – O Instituto Itaú Cultural  

 

O Instituto Cultural Itaú foi criado no início de 1987, tendo como 
objetivo básico ser o instrumento de atuação cultural do grupo de 
empresas ITAÚSA – sua entidade instituidora, assumindo assim a 
atribuição de concentrar, orientar corretamente e desenvolver a 
presença, no campo da Cultura, desse grupo empresarial no contexto 

do processo geral de desenvolvimento da sociedade brasileira [...]. 
106 

 

 

Com a promulgação da Lei Sarney, de incentivo a cultura, em 1986, o Grupo Itaú 

decide criar um instituto cultural próprio. 
107

 Em um interessante trabalho da área da 

museologia, Cynthia Elias Taboada (2006, p.40) analisa o fenômeno da criação de 

centros culturais por instituições financeiras sob o viés do marketing cultural. Para 

tal, a autora cita um texto de Yacoff Sarkovas, de 2005, segundo o qual o 

surgimento do marketing cultural se dá através da convergência entre o mecenato 

histórico, baseado na beneficência, e o mecenato privado de caráter corporativo, 

principalmente nos Estados Unidos. Um exemplo seria o Business Committee for the 

Arts, uma instituição fundada em 1966 por David Rockefeller, que considerava o 

incentivo cultural ‘um bom negócio’, justificando pela primeira vez o apoio à cultura 

pelo retorno direto que podia trazer ao patrocinador, e não por uma retórica 

beneficente.  

Para Sarkovas, seriam três os fatores principais que levariam empresas a investir 

em arte, cultura, esporte e ações sociais e ambientais: a importância da marca no 

mercado atual, o esgotamento das ferramentas convencionais do marketing e 

comunicação, e o fato de a sociedade ter se tornado mais ‘crítica’. As marcas teriam 

adquirido uma grande importância na contemporaneidade, funcionando como 
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 Fonte: relatório anual do Itaú Cultural Itaú de 1989. 
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A Lei Sarney dispunha que ‘’o contribuinte do imposto de renda poderá abater da renda bruta, ou deduzir 

com despesa operacional, o valor das doações, patrocínios e investimentos inclusive despesas e contribuições 
necessárias à sua efetivação, realizada através ou a favor de pessoa jurídica de natureza cultural, com ou sem 
fins lucrativos, cadastrada no Ministério da Cultura, na forma desta Lei’’. 
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entidades simbólicas que fidelizam e identificam os consumidores, sendo por isso 

consideradas um patrimônio pelas empresas, que investem quantias vultosas em 

marketing para mantê-las. Já a publicidade estaria passando por uma crise, pois seu 

poder de persuasão não seria mais capaz de sustentar exclusivamente a 

comunicação de uma marca, levando à busca por meios alternativos de 

investimento. Por último, as empresas atuais estariam inseridas em uma sociedade 

que cobra uma maior interação das instituições com seu meio, precisando 

demonstrar responsabilidade social para atender a essas demandas (TABOADA, 

2006, p.41). 

No contexto brasileiro, ao movimento internacional de criação de instituições 

alternativas voltadas para as artes e cultura, se somou o impulso promovido pela Lei 

Sarney, determinante para que empresas de grande porte fundassem institutos 

culturais próprios. Para Taboada (2006, p.44) a opção por esse modelo de 

instituição em oposição aos museus estaria ligada aos ‘princípios contemporâneos 

que os centros culturais carregam em sua forma e função’, vistos com melhores 

olhos pelas empresas, que ainda caracterizariam os museus como redutos de 

‘coisas velhas’. Portanto, o centro cultural seria encarado como uma opção pela 

modernidade. Já Liliana Sousa e Silva (2000, p.101), analisando a política cultural 

dos institutos Itaú Cultural e Moreira Salles, explica a eleição desse modelo em 

oposição às fundações: ao passo que fundações implicam em uma legislação 

específica, amparada pelo Código Civil, exigindo intervenções pelo promotor ou 

curador do Estado, institutos caracterizam-se como uma associação civil sem fins 

lucrativos, de natureza privada, tendo por trás uma empresa mantenedora. A 

escolha pela criação de um instituto permitiria, portanto, mais autonomia na gestão 

do projeto cultural do Itaú. Além disso, um instituto próprio possibilitaria a 

manutenção de ações de caráter contínuo, a médio e longo prazo. 

É preciso também levar-se em conta o contexto histórico em que se insere a Lei 

Sarney e a criação destes institutos e centros culturais. Vimos na introdução como o 

Governo Federal já vinha, desde os anos 1970, promovendo uma série de iniciativas 

voltadas para a cultura; em meados dos anos 1980 surgiria uma série de 

movimentos em todos os âmbitos da arte e da cultura impulsionados pelo processo 

de redemocratização política do país. É também nesta época que o movimento de 

fundação de Organizações Não-Governamentais, surgidas na década anterior no 
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país como uma solução para a ‘falta de opção’ na área social, aumenta e se 

profissionaliza (FERNANDES, 1994). Além disso, a tônica dos debates da época em 

todos os âmbitos girava em torno da ideia de um projeto político nacional e, de uma 

forma mais ampla, da identidade nacional e da cidadania. É nesse panorama que o 

Banco Itaú, instituição de proporções consideráveis, com uma trajetória que já 

incluía investidas na área cultural, decide lançar-se de forma mais decisiva no setor, 

criando o Itaú Cultural.  

A história do Itaú Cultural começa em 1987, quando, após o anúncio oficial da sua 

criação, um corpo de funcionários do Banco passou a ocupar, provisoriamente, o 15º 

andar do Edifício Sul-Americano, de propriedade da empresa, para trabalhar na 

elaboração das diretrizes e tomar decisões quanto à logística dos projetos do 

Instituto. Este grupo de administradores, consultores, pesquisadores, entre outros 

profissionais, compunha a SAC (Superintendência de Atividades Culturais), e era 

liderado por Alfredo Gallas, gestor das Itaugalerias e da coleção Itaú.  Neste ano, o 

Instituto já era visitável, contando com um pequeno auditório, além de uma biblioteca 

própria. 
108

 

Ernest Robert de Carvalho Mange, arquiteto e amigo pessoal de Olavo Setubal, 

havia sido convidado para assumir o posto de diretor superintendente do Instituto, 

sendo responsável pela definição de sua política cultural. 

 

Como objetivo fundamental foi adotada a divulgação da cultura 
brasileira. Sua divulgação gratuita a todos, buscando alcançar todo o 
território nacional e, para tanto, utilizar os meios de comunicação mais 

eficazes (INSTITUTO ITAÚ CULTURAL, 1996, p.6). 

 

Isso seria possibilitado por meio da informática, campo no qual o Grupo Itaú tinha 

experiência e acesso facilitado através da Itautec. Além do domínio das técnicas da 

computação e da facilidade na obtenção de máquinas, era levada em conta, 

também, a considerável capacidade de armazenamento e gestão automatizada de 

dados. Em seguida seria lançado o Banco de dados informatizado, iniciativa que era 

                                                           
108 Fonte: relatório anual do Itaú Cultural de 1988. 
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o carro-chefe da gestão Mange e principal ferramenta na divulgação cultural 

proposta pelo Instituto. 

O Banco de Dados Informatizado era uma base de dados sobre arte e cultura 

brasileira disposta em módulos e disponíveis para o acesso público em 

computadores. As informações eram dispostas em módulos voltados para a temática 

de arte e cultura brasileira. O primeiro módulo teve como tema a ‘pintura no Brasil 

nos séculos XIX e XX’, catálogo virtual que tinha sido preparado por especialistas 

por meses e já contava com o registro de 4.840 pintores em 1989.
109 Os 

consulentes, como era chamado o público, eram assistidos por orientadores 

culturais, profissionais formados em algum setor da área de cultura. Os orientadores 

eram especialmente treinados para auxiliar os consulentes no manejo de dois 

computadores: um mostrava informações acerca do artista, movimento artístico ou 

obra; o outro, logo ao lado, mostrava imagens das obras consultadas. Toda a 

consulta era gratuita e livre, cabendo ao consulente cobrir apenas o valor da 

impressão se quisesse levar consigo uma imagem das obras consultadas.  

Além da base inicial, sobre pintura no Brasil, estava prevista a agregação de dados 

e módulos e a revisão dessas informações ao longo do tempo. Dessa forma, dois 

anos depois, em 1991, é lançado o módulo ‘fotografia’ (começando pela fotografia 

histórica da cidade de São Paulo) e mais tarde, em 1993, o módulo ‘literatura 

brasileira/setor poesia’. Esses módulos foram sempre acompanhados da edição de 

material complementar, como filmes, vídeos e publicações sobre o mesmo tema. 

Exemplos disso são os Cadernos, publicação ilustrada sobre pintura brasileira, 

fotografia, etc. e a série de vídeos ‘Panorama Histórico Brasileiro’. 

Os computadores para consulta ao Banco de dados Informatizado constituíam as 

chamadas ilhas de informação. A proposta do Instituto era que as ‘ilhas’ fossem 

instaladas em espaços do Banco ou de outras instituições voltadas para arte e 

cultura. Dessa forma, nasciam os CICs (Centros de Informação e Cultura), 

programados para cidades ‘de grande porte’, em espaços do Banco, que contavam 

com as ilhas de informação e um espaço para exposições e atividades educativas; 

os NICs (Núcleos de Informática e Cultura), para cidades ‘de porte médio’, também 

em espaços do Banco, mas reduzidos em relação aos CICs; por fim, as UICs 
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  Fonte: relatório anual do Itaú Cultural de 1989. 
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(Unidades de Informática e Cultura), compostas por apenas um terminal do Banco 

de Dados, em espaços de instituições culturais e educacionais conveniadas com o 

Instituto, que podiam ser temporárias ou definitivas. 
110

 

A divulgação da cultura brasileira teria como objetivo, 

 

[...] tentar elevar o conhecimento do cidadão acerca da produção 
cultural do país, aprimorando o seu grau de reflexão histórica, 

sentimento de identidade e consciência crítica (INSTITUTO ITAÚ 
CULTURAL, 1996, p.12).  

 

Divulgando esses dados e gerando-se uma reflexão, planejava-se, 

 

[...] ampliar consideravelmente as condições e os meios de acesso da 
sociedade aos valores da cultura, favorecendo a cidadania 
(INSTITUTO ITAÚ CULTURAL, 1996, p.15). 

 

Mas essa atuação do Instituto, que pretendia alterar o nível de conhecimento do 

cidadão e, em última instância, sua relação com a cidadania, também colocava em 

pauta uma alteração no perfil de atuação do Banco Itaú na área cultural. Isso fica 

claro no discurso do Banco: 

 

As primeiras reflexões deixaram claro aquilo que a atuação cultural da 
ITAÚSA não pretendia ser: um simples balcão de patrocínio para 
projetos culturais de terceiros. Era preciso evitar também certa 
superposição ao que outras entidades há anos vinham realizando. A 
ideia era mesmo a criação de um instituto, no seu melhor sentido: 
entidade permanente, com fins, meios e atuação própria, a serviço da 
sociedade, sem vinculação com a política de marketing das empresas 

(INSTITUTO ITAÚ CULTURAL, 1996, p.11). 

 

A questão da sede do Instituto era muito importante – desde sua criação, um 

programa chamado ‘Espaço Cultural’ buscava um terreno que possibilitasse a saída 

do Edifício Sul-Americano e sua instalação definitiva em um espaço próprio. O atual 
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terreno do Instituto foi comprado em 1988, mas a dificuldade nos trâmites junto à 

Prefeitura de São Paulo impedira o início das obras, para as quais Mange havia sido 

designado arquiteto-chefe. No mesmo ano, foram realizadas obras na antiga 

agência Itaú Bela Cintra, na Avenida Paulista 2.424, para a inauguração do primeiro 

CIC.  

Em 5 de outubro de 1989,  o CIC-I e o Instituto Itaú Cultural foram oficialmente 

inaugurados numa solenidade em que estiveram presentes 700 pessoas, entre as 

quais Olavo Setubal, Ernest Mange e autoridades como o vice-governador do 

Estado de São Paulo, Almino Affonso, mas também representantes do circuito das 

artes, como o artista Wesley Duke Lee. No evento, além de ser apresentado o 

Banco de Dados, foram passados vídeos da série ‘Panorama Histórico Brasileiro’ e 

foi exposta uma maquete da futura sede do Instituto. 
111 

Em comemoração a essa solenidade, duas mostras foram realizadas com o acervo 

de arte do Itaú: uma relativa à pintura Brasileira no séc. XIX, com curadoria de Aracy 

Amaral, na Itaugaleria Av. Brasil; e outra, relativa à pintura brasileira no séc. XX, com 

curadoria de Frederico Morais, na Itaugaleria Av. Higienópolis – essas exposições 

representavam um momento de mudança das atribuições das formas primordiais de 

atuação cultural do Banco Itaú. A gestão das Itaugalerias e do acervo de arte do 

Banco passou para o Itaú Cultural em 1990. Como vimos, também foi nesta época 

que a orientação das aquisições passou para as mãos de Alfredo Setubal, cujo olhar 

privilegiava a arte contemporânea. Com isso, além de exposições de artistas 

desconhecidos, as galerias passariam a sediar também atividades pedagógicas e 

mostras temáticas com o acervo do Banco. A comissão responsável pela seleção de 

artistas para expor nos espaços culturais do Banco também passaria por uma 

especialização, contando com Aracy Amaral, Frederico Morais, e, mais adiante, 

Tadeu Chiarelli. 
112

 

Ainda em 1990, foi implantado um Núcleo de Informação e Cultura anexo à 

Itaugaleria de Belo Horizonte e foi inaugurada uma Unidade de Informação e Cultura 

                                                           
111 Fonte: relatório anual do Itaú Cultural de 1988. 
112 Aracy Amaral, crítica e curadora de arte, foi diretora da Pinacoteca do Estado de São Paulo de 1975 a 1979 

e do MAC-USP de 1982 a 1986. Frederico Morais, crítico e curador de arte desde 1956, foi titular da coluna de 
artes plásticas do Diário de Notícias (1966-1973) e O Globo (1975-1987), tendo publicado inúmeros livros e 
artigos no Brasil e no exterior. Crítico e curador de arte, Tadeu Chiarelli foi curador-chefe do MAM-SP de 1996 a 
2000 e atualmente é o diretor do MAC-USP. 
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no MAM-SP. Nesse período também ocorreu a mostra temática itinerante 

‘Figurativismo/abstracionismo – o vermelho na pintura brasileira’, que levaria obras 

de artistas tão diversos como Emiliano Di Cavalcanti, Nelson Leirner e Hélio Oiticica, 

pertencentes à coleção Itaú, ao CIC-I, ao Centro Empresarial Itaú Conceição (centro 

administrativo do Banco) e à Itaugaleria Brasília, passando, nos anos seguintes, pelo 

NIC de Belo Horizonte (1991) e pelo CIC-II (1993), que havia sido inaugurado em 

Campinas em 1992. Esta exposição seria visitada por grupos escolares, que, nos 

CICs, NICs e Itaugalerias também podiam assistir à série de vídeos ‘Panorama 

Histórico Brasileiro’. Enquanto isso, o acervo de arte e a coleção numismática do 

Itaú passavam por uma lenta e gradual restauração, além de uma nova catalogação, 

para que fosse possível elaborar um banco de dados atualizado destas peças. 
113

 

Como é possível notar, as Itaugalerias e o acervo de arte teriam seu papel revisto na 

atuação cultural do Banco após a fundação de seu instituto cultural. As galerias 

perderam sua posição central, passando a ser mais uma ferramenta em uma série 

de ações articuladas que, a partir de então, giravam em torno do Banco de Dados 

Informatizado, carro-chefe da ‘divulgação da cultura brasileira’ proposta pela gestão 

Mange. Continuariam servindo ao seu propósito inicial de promover novos artistas, 

mas cada vez mais se impunha a prática de atividades pedagógicas e um diálogo 

maior com a coleção de arte do Banco. Esta, saía da clausura: nos primeiros anos 

após a fundação do Instituto, pela primeira vez era exposta ao grande público, e não 

apenas ao corpo de funcionários do Banco ou aos clientes que frequentassem as 

agências Itaú. Estes novos expedientes são sinal da centralização da atuação 

cultural do Banco que, priorizando a política da divulgação da cultura brasileira, 

pretendia alinhar todas as iniciativas a esse propósito. 

Sousa e Silva questiona a falta de explicitação do conceito de cultura utilizado pela 

gestão Mange, afirmando que ele era baseado na noção de identidade nacional. A 

autora chega a essa conclusão a partir de um trecho retirado do livro ‘Instituto 

Cultural Itaú: Um sonho que se realiza’ (1996, p.67): 

 

                                                           
113 Fonte: relatórios anuais do Itaú Cultural de 1990. Neste ano foram redigidos três relatórios – um por 

quadrimestre.  
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Em busca de uma mais nítida e forte identidade nacional, o Instituto 
Cultural Itaú se propôs um dia a tarefa de pesquisar, informatizar e 
divulgar o vasto e efervescente mundo da cultura brasileira, 
complementando essa informatização com recursos do cinema, vídeo 
e publicações especializadas. [...] O que ele pretende com este 
delicado, paciente, quase infinito trabalho é também desenhar, ao 

longo dos anos, um rosto. O rosto do Brasil. 

 

Esse trecho do discurso institucional reitera a importância do contexto histórico na 

determinação dos projetos do Instituto. Como vimos, o debate mais amplo na 

segunda metade da década de 1980 tinha muito a ver com a construção de um 

projeto político e uma ‘nova’ identidade nacional. Logo, ao se propor ‘desenhar o 

rosto do Brasil’ através da divulgação da cultura, o Itaú Cultural se coloca como uma 

entidade cujos valores coincidem com os da sociedade em que se insere, 

colaborando no sentido de promover a cidadania. Como um braço da ITAÚSA, o 

Instituto ajuda a construir a mesma imagem em relação ao seu grupo instituidor. 

Sousa e Silva (2000, p.17) também critica o caráter meramente difusor do Banco de 

Dados, afirmando que ‘‘uma maior quantidade de informações obtidas em menor 

tempo não resulta necessariamente em melhor qualidade do processo intelectual 

envolvido’’, e que os progressos da informática no arquivamento e transmissão de 

informações ‘‘não refletem, necessariamente, uma elevação do nível cultural das 

pessoas envolvidas no processo’’. Esta crítica se volta para a explicação de Mange 

acerca do que chama de ‘ciclo da cultura’: 

 

 [...] nele se distinguem três etapas ou pólos: a criação/produção, a 
divulgação/consumo e a conservação/acumulação. O ICI optou pela 
concentração de seus esforços em atuações voltadas para o pólo 

divulgação/consumo. 
114

 

 

De acordo com Sousa e Silva, o foco do Instituto no pólo ‘divulgação/consumo’ 

pecaria por não ter aprofundado a esfera do ‘consumo’, ficando difícil imaginar de 

que forma as informações divulgadas seriam transformadas em conhecimento. Esta 

crítica, embora pertinente, merece uma ressalva. Embora a mera divulgação da 

cultura brasileira através do Banco de Dados não seja o suficiente para garantir a 

                                                           
114 Fonte: relatório anual do Itaú Cultural de 1988. 
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geração de conhecimento nos consulentes, é preciso lembrar que as ações das 

Itaugalerias, dos CICs, NICs e UICs, o uso do acervo Itaú em exposições itinerantes 

e os produtos culturais gerados pelo Instituto à época, como publicações e vídeos, 

compunham uma série de iniciativas articuladas com o Banco de Dados, que tinha a 

proposta de agir de forma complementar a ele, apresentando um caráter 

pedagógico.  Logo, embora não seja mensurável o alcance deste conjunto de ações 

no sentido de gerar conhecimento, não é possível afirmar que não tenha havido uma 

tentativa de atenção à esfera do consumo na gestão Mange.  

Em 1995, quando se comemorava o cinquentenário do Banco Itaú, o Instituto se 

mudou definitivamente para seu endereço atual, um edifício na Avenida Paulista, 

149, fechando seu outro espaço na mesma via, o CIC-I. A solenidade de 

inauguração da sede contou com a presença de figuras influentes, como o 

presidente Fernando Henrique Cardoso e a primeira-dama, D. Ruth Cardoso. O 

novo edifício contava com várias salas para conferências, um grande espaço, no 

andar térreo, com ilhas de informação; uma biblioteca que já contava com 10.000 

títulos e ocupava um andar inteiro e uma midiateca, além dos andares reservados 

para a administração. Além disso, era enfatizada a modernidade das instalações, 

não apenas no sentido arquitetônico: o prédio contava com isolamento acústico e 

térmico e um sistema predial automatizado com vigilância 24 horas (INSTITUTO 

ITAÚ CULTURAL, 1996, p.59). 

A sede do Itaú Cultural, que estava em construção desde 1992, havia sido planejada 

com a intenção de ‘’construir um espaço arquitetônico que marcasse e consolidasse 

a presença e a filosofia do Instituto na paisagem da cidade [...]’’, um espaço que 

pretendia ‘‘destacar-se com personalidade própria’’(INSTITUTO ITAÚ CULTURAL, 

1996, p.57 e p.62). Vimos que os avanços na aquisição do terreno e na construção 

do edifício são descritos desde os primeiros relatórios anuais do Instituto. Logo, é 

possível dizer que a necessidade de uma sede própria estava ligada, em primeiro 

lugar, à centralização administrativa das atividades culturais do Banco Itaú.  

Mas a mudança de endereço também tinha uma importância simbólica no que se 

refere à consolidação de uma identidade própria da empresa no setor cultural: com o 

investimento em uma construção desse porte, com traços arquitetônicos marcantes, 

voltada apenas para as atividades culturais, o Banco assume a superação do perfil 
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de mecenas e o compromisso com ações perenes, de médio e longo prazo. Não é 

de se estranhar que, nos relatórios anuais do Banco Itaú, as iniciativas na área da 

cultura só apareçam de forma sistemática a partir da inauguração da sede. 

Em 1997, Mange deixa o cargo de diretor superintendente e Ricardo Ribenboim, 

artista plástico e designer, assume seu posto. 
115 O novo gestor estabelece os eixos 

curatoriais, linhas temáticas anuais que passam a orientar as ações do Itaú Cultural; 

o primeiro seria ‘imaginário popular’. Sua gestão também foi marcada pelo advento 

da internet no país, que teve repercussões sobre a linha de atuação do Instituto, 

baseada no Banco de Dados Informatizado. A administração, que é dividida em 

núcleos, modelo que prevalece até hoje, passa a incluir o Núcleo de Mídias 

Interativas, e é lançada a primeira versão do site do Itaú Cultural. 
116

 

Neste período, o discurso do Itaú Cultural sobre o Banco Itaú é alterado, sugerindo 

uma aproximação com sua empresa instituidora. Na página de apresentação do 

Instituto em seu site à época, encontrava-se que: 

 

O Itaú Cultural é uma instituição que tem como objetivo divulgar a 
cultura brasileira com abrangência nas áreas de pesquisa, ação 
educativa, produtos culturais, entre outras, através dos meios de 
comunicação já consagrados e da alta tecnologia, o que legitima o 

compromisso com a identidade ágil e dinâmica do Grupo Itaú. 
117

 

 

Além disso, o nome da entidade muda de Instituto Cultural Itaú para Instituto Itaú 

Cultural e o seu logotipo, antes em preto e branco, passa a ter o nome em branco 

sobre o fundo laranja, sugerindo uma aproximação com a comunicação visual do 

Banco, que tem essa cor desde meados dos anos 1990. Sousa e Silva (2000, p.19) 

enxerga essa aproximação discursiva e visual com o Banco como uma tentativa da 

gestão Ribenboim de se destacar em relação à gestão anterior e reforçar a imagem 

positiva do Grupo Itaú.  

                                                           
115 Diretor do Paço das Artes, em São Paulo, entre 1996 e 1997, atualmente Ribenboim é um dos sócios da 

consultoria de empreendimentos culturais Base7. 

116
 Fonte: site do Itaú Cultural. Acesso em 25 fev. 2013. 

117 Trecho retirado de Sousa e Silva (2000, p.19). 
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A expressão ‘divulgação da cultura brasileira’ não é mais ressaltada nessa gestão, 

dando lugar à ‘‘difusão dos bens e atividades que a instituição produz, coordena ou 

articula’’. 
118 Também ocorreria uma alteração significativa em relação ao Banco de 

Dados Informatizado: ele perderia centralidade na atuação cultural do Instituto, cujas 

ações passariam a ser regidas pelo ‘tripé’ fomento, formação e difusão. O ‘fomento’ 

diria respeito aos eixos curatoriais e ao Programa Rumos; o quesito ‘formação’ seria 

representado pelo Centro de Documentação e Referência e pelas ações 

educacionais voltadas para o público; a ‘difusão’ seria a distribuição de produtos 

culturais, o estabelecimento de parcerias, o Banco de Dados e o site do Instituto.  

O programa Rumos Itaú Cultural, de fomento à produção artística e intelectual 

nacional, foi inaugurado, em 1998, na categoria cinema e vídeo. Considerado pelo 

Instituto ‘o principal meio de apoio do Itaú Cultural à cultura brasileira’, ele funciona 

da seguinte forma: 

 

São abertos editais públicos nos quais se alteram, a cada ano, as 
diversas áreas de produção artística ou reflexão sobre a cultura [...]. 

Com os editais abertos, a equipe do Rumos viaja por todo o 
Brasil divulgando a oportunidade, investigando e mapeando artistas, 
escolas e circuitos de produção cultural que podem se beneficiar com 
o programa. [...]. 

Encerradas as inscrições, uma comissão independente de 
especialistas avalia as propostas e apresenta os selecionados. [...] 
Com tudo pronto, é o momento de conhecer os resultados. A equipe 
do instituto produz shows, exposições, seminários, espetáculos e 
mostras em todo o país [...] Além disso, são publicados livros, 
catálogos, DVDs e CDs com os registros dos trabalhos, distribuídos 
gratuitamente a bibliotecas e instituições culturais para consulta 
pública. TVs e rádios parceiras também difundem o Rumos pelo Brasil. 

Depois de difundir os resultados, começa a formação, composta de 
cursos e oficinas. Essa fase ocorre nos lugares onde o circuito de 
produção foi detectado pelo mapeamento como mais frágil. Todo esse 
processo pode durar de um a três anos, quando são abertos novos 

editais e tudo recomeça. 
119

 

 

                                                           
118 Segundo Sousa e Silva (2000, p.21), que obteve o dado em um acesso à página do Instituto em outubro de 

1999.   
119

 Fonte: site do Itaú Cultural, disponível em <http://novo.itaucultural.org.br/conheca/programa-rumos/> Acesso 

em 25 fev. 2013. 

http://novo.itaucultural.org.br/conheca/programa-rumos/
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No decorrer dos anos, este programa se tornaria amplamente reconhecido no meio 

artístico, e passaria a abranger mais áreas, como artes visuais, arte e tecnologia, 

dança, música, educação, literatura, jornalismo cultural e gestão cultural. Já o Centro 

de Documentação e Referência, o CDR, central no quesito ‘formação’, também foi 

aberto ao público em 1998, disponibilizando informações, imagens e vídeos sobre 

arte e cultura brasileiras através do Banco de Dados Informatizado, de uma 

biblioteca e uma videoteca. Seu acervo teve início com a criação do Instituto, 

quando sua sede ainda se localizava no Edifício Sul-Americano. Já as ações 

educacionais, a outra vertente da ‘formação’, eram representadas por oficinas para 

professores, pelos produtos culturais, como publicações e vídeos e pela distribuição 

de caixas de cultura, conjunto de vídeos, textos e imagens ligados aos eixos 

curatoriais, distribuídos a instituições de ensino.  

Por último, a ‘difusão’ era feita por meio da distribuição de produtos culturais em 

instituições de ensino e instituições parceiras, como museus, centros culturais, 

organizações não-governamentais, entre outras. Esta iniciativa não só perdurou 

como se expandiu na administração atual. A anexação do Banco de Dados ao CDR 

e a criação do site do Instituto também promoveram uma diferença significativa no 

acesso às informações, e seriam sinais de uma crescente ausência de 

intermediação entre o consulente/visitante e as informações, que, até então, era 

realizada apenas por ‘orientadores culturais’. Portanto, a elaboração de uma série de 

novos projetos e a atualização dos antigos com base no tripé fomento, formação e 

difusão representaram um avanço em relação à primeira gestão, cuja linha de ação 

se centrava somente no Banco de Dados Informatizado e na divulgação da cultura 

brasileira sem que se delimitasse de fato uma política cultural do Itaú.  

Em relação aos espaços culturais do Itaú na gestão Ribenboim, é preciso lembrar 

que, além da sede em São Paulo, ainda existiam os CICs, NICs e UICs, assim como 

as Itaugalerias, que teriam fim em 1998. Estes espaços foram renomeados e sua 

administração também foi revista na segunda administração do Instituto. No que era 

chamado de Rede Itaú Cultural se encontravam a sede, em São Paulo, e as 

sucursais, em Belo Horizonte (antigo NIC) e Campinas (antigo CIC-II). Além disso, 

as Itaugalerias restantes, de Brasília e Penápolis (SP), tinham sido rebatizadas de 

Galerias Itaú Cultural. Já as unidades Itaú Cultural davam conta das antigas 

Unidades de Informação e Cultura, presentes em instituições parceiras nos estados 
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do Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Paraná, Minas Gerais e São Paulo (SOUSA 

E SILVA, 2000, p. 117).  

A existência de um novo e complexo expediente envolvendo exposições e a 

circulação de bens culturais na gestão Ribenboim também reitera a importância que 

as Itaugalerias tiveram na determinação do modus operandi do Itaú Cultural. 

Consideradas por Eduardo Saron o ‘‘DNA do Itaú Cultural’’, ainda que não tenham 

representado, quando de sua criação, um esforço planejado e unívoco, foram um 

esboço não apenas da forma de exposição e do colecionismo de arte do Itaú, mas 

de sua atuação na área cultural de uma forma geral. 
120 É verossímil que a noção de 

fomento à arte contemporânea e ao trabalho de artistas em ascensão, o expediente 

de ações pedagógicas e a geração de produtos culturais tenham nascido nestes 

espaços culturais. Portanto, ainda que não sejam amplamente discutidas, as 

Itaugalerias são fundamentais para a compreensão dos parâmetros da atuação 

cultural do Grupo Itaú. Suas iniciativas permitem uma experiência valiosa sem a qual 

dificilmente o Instituto teria a identidade que tem hoje. 

Já o acervo de obras de arte e de numismática cresceu nas duas primeiras gestões 

do Itaú Cultural. Vimos que entre o final da década de 1980 e início da de 1990 a 

orientação das aquisições passou das mãos de Olavo Setubal para as de seu filho, 

Alfredo, vice-presidente do Itaú Cultural, e que, além das aquisições, uma boa parte 

do esforço do Instituto foi no sentido de catalogar as obras e elaborar um banco de 

dados atualizado sobre elas. O ano 2000 foi marcado por uma série de ações 

relevantes envolvendo a coleção Itaú na segunda gestão do Instituto. A exposição 

‘Figura Humana na Coleção Itaú’ ocorreu na sede, enquanto a exposição 

‘Investigações: a Gravura Brasileira’, além de ser montada na sede do Instituto, 

circulou por Brasília e Penápolis. Além disso, parte da coleção numismática passou 

a ser exposta de forma permanente no Museu Herculano Pires, aberto no 9º andar 

da sede do Itaú Cultural.  

Portanto, as duas primeiras gestões do Itaú Cultural representaram momentos 

distintos na trajetória da atuação do Banco na área da cultura. A primeira, cuja 

política pouco definida tinha o objetivo de divulgar a cultura brasileira, era centrada 

no Banco de Dados Informatizado e gerou produtos culturais, articulando os antigos 

                                                           
120 Trecho da entrevista que Saron concedeu para essa pesquisa. 
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espaços culturais e a coleção Itaú nesse processo. Sua política de ‘divulgação da 

cultura brasileira’, essencialmente ligada à noção de identidade nacional, se inseria 

no contexto da redemocratização política do país. A segunda gestão, que relegou as 

ações da administração anterior ao segundo plano, delimitou mais explicitamente 

sua política cultural com o tripé fomento, formação e difusão, ampliando a noção de 

divulgação da cultura brasileira, reestruturando a administração interna, 

rearticulando os espaços culturais próprios e, sobretudo, criando linhas de fomento 

que alcançariam grande sucesso. Ela ocorreu em meio às inovações tecnológicas 

promovidas pelo advento da internet e procurou valorizar a produção da arte 

contemporânea.  

Sousa e Silva (2000, p.55), cujo trabalho foi elaborado durante a gestão Ribenboim, 

enxergava na segunda gestão uma ruptura em relação à primeira. Reconhecia uma 

intenção inicial do Instituto, quando de sua criação, de manter uma atuação a longo 

prazo baseada na ‘divulgação da cultura brasileira’, mas acreditava que a proposta 

tinha se perdido na segunda gestão, onde a divulgação não apenas representava 

uma dentre várias propostas, como parecia ter perdido espaço para reflexão sobre a 

produção artística contemporânea no Brasil. Dessa forma, a autora critica o que 

acredita ser a inexistência de uma diretriz básica de atuação que norteasse todas as 

gestões do Itaú Cultural, afirmando que a existência de uma política cultural ainda 

pouco clara daria margem para atuações diversas, de acordo com o que cada 

gestão julgasse conveniente. Isto seria ainda mais estimulado pelo fato de que não 

existe um tempo limitado para cada gestão, criando na autora um ‘senso de 

eternidade’, que não favoreceria o estabelecimento de uma política cultural perene.  

Mais uma vez, é necessário fazer ressalvas a este ponto de vista. Se a gestão 

Mange não explicitava claramente as diretrizes que regiam a sua atuação, 

encaixando-se, portanto, na crítica da autora, o mesmo não se pode dizer da gestão 

Ribenboim, na qual nota-se um esforço de definição da política cultural do Banco. 

Nesse sentido, ao invés de uma ‘ruptura’ entre as administrações, como quis Sousa 

e Silva, pode-se afirmar que houve um avanço no sentido da delimitação das linhas 

de atuação do Instituto. É claro, as afirmações da autora se situam em um período 

em que estes questionamentos eram viáveis, mas, conforme ficará evidente na 

próxima seção, o setor cultural do Itaú conseguiu, no decorrer dos anos e das suas 

três gestões, consolidar uma política de atuação permanente, se não inteiramente 
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independente do gestor, contínua e coerente com o que tinha sido produzido 

anteriormente.  

 

2.3 – A Gestão Saron 

 

Em 2001, Milú Villela assume a presidência do Itaú Cultural. Villela foi a responsável 

por convocar Eduardo Saron, no ano seguinte, para trabalhar no Instituto. Saron, 

que trabalhava no governo federal e na Secretaria de Comunicação de governo, 

tinha como uma das suas atribuições conduzir o comitê de patrocínio das estatais, 

sobretudo patrocínios culturais. No comitê conheceu Villela, que o convidou a voltar 

a São Paulo; passou a gerenciar a área de relações institucionais e em pouco tempo 

assumiria como diretor superintendente do Itaú Cultural. 
121

 Saron credita a Milú 

Villela uma mudança de tom na atuação do Instituto: 

 

O Itaú Cultural, antes de ela chegar, era um Itaú Cultural de poucos 
para poucos – atuava quase que exclusivamente na área de artes 
visuais, era uma instituição pouco nacionalizada, que dialogava só 
com alguns. 

 

Villela também teria, do ponto de vista de Saron, antecipado uma tendência nas 

políticas públicas: 

 

O primeiro movimento que ela antecipou foi o movimento gerado pelo 
próprio governo Lula – ela chega dois anos antes do governo Lula – foi 
o movimento da democratização do acesso. 

 

Como é possível perceber, o discurso corporativo investe na produção da diferença 

entre as gestões, alimentando a ideia da administração que inova, avança, e até se 

antecipa às políticas públicas. Também fica patente, mais uma vez, como o Instituto 

procura adotar a linguagem do contexto sócio-político em que se insere. Se o 

governo Lula tem um discurso de democratização do acesso à educação, à arte e à 

                                                           
121 Informações obtidas na entrevista que Saron concedeu para essa pesquisa.  
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cultura, essa passa a ser a tônica do discurso do Itaú Cultural, colaborando para 

criar uma imagem do Instituto e do Grupo Itaú em sintonia com o discurso público do 

momento, sensível às desigualdades sociais no país. De fato, na gestão Villela-

Saron, a expressão ‘divulgação’, tão presente nas outras gestões, parece dar lugar à 

‘democratização’ da cultura: 

 

O objetivo [do Itaú Cultural] é sempre colaborar com a democratização 
do acesso à cultura – vista pelo Instituto como um pilar central da 
sociedade contemporânea, uma forma de apreensão do mundo, de 
produção de sentidos e significados, de criação de valores, de 
estabelecimento de relacionamentos e vínculos e de participação com 

qualidade na vida pública da sociedade (INSTITUTO ITAÚ 
CULTURAL, 2007, p. 1). 

 

Ao assumir a presidência do Itaú Cultural, Villela iniciou uma grande reforma de sua 

sede, reforma em que ‘’foram ampliadas as áreas expositivas, eliminados os 

obstáculos que poluíam e limitavam as iniciativas [...] foram ampliadas e 

modernizadas as instalações de auditório’’. 
122 Mas a maior alteração é creditada à 

criação do Ponto Digital, 

 

[...] espaço idealizado por Marcello Dantas no térreo do prédio, que 
cria um ambiente nada usual, composto por nichos na parede e 
confortáveis sofás em formas orgânicas, onde os visitantes poderão 
navegar pela Internet, assistir a televisão, ouvir música, etc.  

 

A reforma teria o objetivo de: 

 

[...] adaptar a difícil organização espacial do prédio, virar a instituição 
para a Avenida Paulista tornando-a menos elitista e passar a 
oferecer uma série de atrações para conquistar parte da multidão de 
1 milhão de pessoas que transita diariamente pela mais 
movimentada avenida do País.  

 

                                                           
122 Essa citação e as seguintes foram extraídas do artigo ITAÚ Cultural reabre de olho no grande público. 

Estado de São Paulo, 10 mai. 2002. Disponível em 

<http://www.estadao.com.br/arquivo/arteelazer/2002/not20020510p7326.htm> Acesso em 24 fev. 2013. 

http://www.estadao.com.br/arquivo/arteelazer/2002/not20020510p7326.htm
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Por fim, no mesmo artigo, Villela afirmaria que: 

 

[...] pretende ampliar o papel social do instituto e, entre outras coisas, 
levar as atividades para além do prédio na Paulista, trabalhando em 
associação com escolas e organizações não governamentais de 

regiões carentes. 

 

Este artigo, que ecoa o discurso de Saron, permite perceber duas questões centrais 

para a compreensão da atuação da presente gestão do Instituto. Em primeiro lugar, 

a noção de democratização do acesso, utilizada pelo atual diretor superintendente, 

que se torna ‘deselitização’ no vocabulário utilizado por Villela. 
123

 Em segundo, a 

combinação cultura e educação, marca que essa gestão pretende inserir na 

trajetória do Instituto. 
124

 

Como pode ser visto em relação à reforma do edifício do Itaú Cultural, uma das 

preocupações da gestão Saron é o alcance de público. Em 2000, as palestras, 

oficinas, workshops, exposições e espetáculos alcançavam um total de 365 eventos 

por todo o país; em 2012, segundo o diretor, atingiram a marca de 600. Esses 

eventos, parte de projetos temáticos de cada núcleo do Instituto, são capilarizados 

pelo Brasil a partir da rede de parceiros, que em 2000 somavam 38 instituições e, 

em 2012, já chegariam a 105. Estas instituições, que são tão diversas entre si como 

o Afroreggae, o MAM-SA, a TV Cultura e a Universidade de Caxias do Sul, são a 

forma encontrada pela atual gestão de fazer circular suas exposições e seus 

produtos, tarefa relegada às Itaugalerias e aos CICs na primeira gestão e às 

unidades do Itaú Cultural e às Galerias Itaú Cultural na segunda.  

Na verdade, as parcerias com instituições da área da educação e da cultura não são 

exclusivas à gestão Saron - desde a gestão Mange, as Unidades de Informação e 

Cultura eram instaladas através de parcerias com instituições como o MAM-SP e o 

Instituto Mauá de Tecnologia, em São Caetano do Sul – a diferença é que 

atualmente elas são as principais ferramentas na pulverização das ações culturais 

do Instituto pelo país. Elas também permitem uma troca que vai além da 
                                                           
123

 Vocabulário recorrente nas falas da presidente do Instituto. Em uma entrevista à revista Istoé Gente, de 

junho de 2002, por exemplo, Villela diria que ‘falta à elite pôr a mão na massa’.  
124 Eduardo Saron afirmou, na entrevista concedida para essa pesquisa, que a combinação cultura e educação 

é ‘uma experiência, um desafio, uma provocação’ que Milú Villela traria como presidente. 



68 
  

 

organização de exposições e da distribuição de produtos. Um exemplo é o 

‘Seminário Internacional de Ações Culturais em Zonas de Conflito’, fruto da parceria 

com o Afroreggae, que incluiu apresentações musicais e que teve cinco edições, a 

partir de 2006. 
125 É nesse sentido que Saron afirma que uma das tônicas do Itaú 

Cultural tem sido o diálogo com ‘vários Brasis’. 
126

 

No entanto, é possível questionar o que o Itaú Cultural toma por ‘democratização do 

acesso’ à cultura. Teixeira Coelho (1988, p.69) aponta como esta expressão, muito 

em voga no país, na maior parte das vezes não tem qualquer sentido substantivo, 

não passando de uma figura de retórica. Segundo o autor, grande parte das vezes 

não se saberia: ‘’1. O que vai ser democratizado; 2. O que é democratizar’’. Neste 

sentido, os chavões ‘levar cultura ao povo’ e ‘levar o povo à cultura’ não ajudariam 

em nada no avanço do debate. Teixeira Coelho sugere que para que ocorra a efetiva 

democratização da cultura é necessário que ‘’todas as partes desse todo [formado 

pelos fenômenos culturais], e suas relações, [sejam] igualmente tocadas pelas 

iniciativas pertinentes’’ (1988, p. 70), para isso sendo ‘‘vital [...] romper os 

monopólios da produção e colocá-la ao alcance efetivo do maior número de 

pessoas’’(1988, p. 80).  

Tendo em vista essa discussão, sabemos que o Instituto tem concentrado seus 

esforços em organizar eventos e publicações e promover o conhecimento sobre as 

diversas manifestações da cultura nacional, visando a um público cada vez maior, 

ou seja, tem tido como um dos seus objetivos a ampliação do acesso ao seu 

conteúdo. Mas resta a questão: o Itaú sabe quais são os resultados dessa 

ampliação? Ainda que o maior alcance de público e a maior quantidade de ações 

sejam essenciais em um movimento de democratização do acesso, por si só não 

são o suficiente para determinar o sucesso das iniciativas e se realmente geram 

uma diferença significativa para aqueles que têm contato com elas. Nesse sentido, 

nossa crítica se aproxima da de Sousa e Silva em relação à gestão Mange: ainda 

que todas essas ações se articulem a atividades pedagógicas e ao lançamento de 

                                                           
125

 ONG que também possui um conjunto musical, o Afroreggae é ‘’uma organização que luta pela 

transformação social e, através da cultura e da arte, desperta potencialidades artísticas que elevam a auto-

estima de jovens das camadas populares.’’ Fonte: <http://www.afroreggae.org> Acesso em 26 fev. 2013. 
126 Expressão usada por Saron na entrevista que concedeu para essa pesquisa. 

http://www.afroreggae.org/
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produtos culturais, pouca atenção é dada à etapa do consumo, tornando a 

efetividade da ‘democratização’ questionável.  

Sobre a combinação cultura e educação, segundo ponto levantado a partir do artigo 

citado, sabe-se que Milú Villela tem um background não apenas na área social, mas 

também na pedagógica. Ao assumir presidência do MAM-SP, em 1995, declararia 

como seu objetivo principal ‘educar através da arte’. Além disso, afirmaria que: 

 

A dobradinha arte-educação é fundamental para envolver professores 
e alunos em atividades escolares, sem prejuízo algum do conteúdo 
curricular. [...] A arte funciona como estímulo para o ensino e é um 
combustível extraordinário para estimular a reflexão sobre o mundo 

que nos rodeia. 
127

 

 

Esses dados reiteram o discurso de Saron, que frisa ser essa uma marca da gestão 

de Villela como presidente. Sabe-se que o aumento de instituições parceiras, com 

atividades articuladas em torno de diversos temas, a distribuição maior de produtos 

culturais e o maior número de eventos podem ser contados como iniciativas de 

fundo educativo. É preciso lembrar, também, da criação do Observatório Itaú 

Cultural, projeto voltado para análise e reflexão sobre política, gestão, economia e 

mercado cultural que tem gerado uma série de publicações, além da edição das 

duas revistas do Instituto, a Continuum, e a do Observatório Itaú Cultural, ambas de 

2007.
128

 Além disso, em 2002 foi criado o Núcleo de Ação Educativa, e, atualmente, 

o Instituto também oferece um curso de especialização em gestão cultural.
129

 No 

entanto, essas iniciativas não chegam a representar um aumento das atividades 

educacionais em relação às iniciativas de outros tipos – pelo contrário, elas parecem 

acompanhar o aumento geral de número, frequência e alcance geográfico das 

iniciativas do Instituto. Logo, é possível que a ênfase na combinação cultura e 

educação seja mais discursiva que efetiva.  

                                                           
127 Entrevista de Villela para o site <http://www.responsabilidadesocial.com> Acesso em 10 dez. 2011. 
128 A Continuum, revista voltada para o grande público, traz ensaios fotográficos e artigos sobre arte e cultura. A 

Observatório Itaú Cultural, voltada para um público mais especializado, publica artigos de diversos autores do 
mundo da cultura e da arte sobre temas específicos.  
129

 Fonte: relatório anual do Banco Itaú de 2002 e do Itaú Cultural de 2012. 

http://www.responsabilidadesocial.com/
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Na verdade, Saron aponta como uma das questões que tem provocado reflexões no 

Instituto o que chama de ‘‘instrumentalização da arte e da cultura em nome da 

inclusão social’’: 

 

É fundamental, importantíssimo fazer inclusão, melhorar a qualidade 
do ensino – não há dúvidas sobre o mérito dessas questões num país 
com tantos gaps, com tantos problemas sociais, com tanta dificuldade 
de melhoria do ensino, e todas essas questões. Mas não podemos ser 

uma mera ferramenta dessa história. 
130

 

 

Refletindo sobre os objetivos sociais que movem as ações culturais, Teixeira Coelho 

(1988, p.43) afirma que: 

 

A exacerbação da preocupação social [...] leva a situações onde a 
ação [cultural] perde sua identidade própria. Existe uma especificidade 
do processo cultural que não pode ser atendida pelos mecanismos da 
prática política, e uma das consequências disso é que o projeto 
cultural vai sempre e necessariamente além, muito além do projeto 
político, de modo que insistir na ação cultural quando se quer uma 
ação política pode ser um equívoco tão grande quanto tentar chegar 
ao cultural via política.  

 

Portanto, o debate sobre instrumentalização da cultura é mais amplo - vai além das 

características da atual gestão do Instituto, sendo uma preocupação de virtualmente 

qualquer instituição da área de arte e cultura que leve adiante atividades 

pedagógicas.  

Outra questão levantada pelo diretor superintendente em seu depoimento para essa 

pesquisa diz respeito aos editais e sua relação com o que está sendo produzindo de 

forma experimental no universo artístico: 

 

[...] um edital, por si só, não dá conta de entender como são essas 
novas experimentações ou quem está na fronteira, porque é natural 
que o edital parta de alguns pressupostos que já estão percebidos, já 

estão enquadrados, consolidados, já estão parametrizados. 

                                                           
130 Trecho da entrevista que Saron concedeu para essa pesquisa. 
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Logo, o diretor conclui que:  

 

[...] os editais são importantes, mas [a questão é:] como a gente não 
fica refém dos editais [?], porque os editais tendem a reproduzir mais 
do mesmo. 

 

Este tipo de reflexão não é de forma alguma nova e permeou toda a história da arte 

e dos museus de arte, que, tradicionalmente encarados como lugar do ‘instituído’, 

lutam para absorver o ‘novo’. Mas, não apenas este debate tem se dado de forma 

mais fluida na contemporaneidade, como, por se tratar de um instituto cultural que 

tem como mantenedora uma empresa do setor privado, o Itaú Cultural pode alterar 

seu programas e seus editais quando lhe convier. É, inclusive, neste embate entre o 

‘novo’ e o ‘tradicional’ que sua atuação tem se ampliado, a exemplo do lançamento 

do edital do programa Rumos Arte Cibernética, em 2009.  

A relação com as novas mídias e tecnologias tem sido uma característica importante 

da atuação cultural do Instituto desde o começo da gestão de Villela como 

presidente. Como vimos, em 2001, o Banco de Dados Informatizado passa a ser 

acessível integralmente pela internet, no site do Itaú Cultural. No ano seguinte, após 

a reforma da sede, é criado o espaço interativo Ponto Digital, e ocorre a primeira 

edição do Seminário Emoção Art.ficial, tendo por tema arte e tecnologia, que junto 

ao evento Interatividades culmina na criação do Itaulab, centro de pesquisa para 

produções acadêmicas e artísticas.  

Baseado na experiência do seminário, o Itaulab organiza, ainda em 2002, a 1ª Bienal 

Brasileira de Arte e Tecnologia (Emoção Art.ficial), que perdura até hoje. Em 2003, o 

site do Instituto ganha novo layout e é lançada a revista Cibercultura. As 

Enciclopédias Itaú Cultural, que já existiam nas versões de artes visuais (2003) e 

teatro (2004), em 2007, são criadas nas versões de literatura brasileira e arte e 

tecnologia. Além disso, o Itaú Cultural mantém um acervo próprio de obras de arte 

que dialogam com a tecnologia, parcialmente expostas, de forma itinerante, entre 
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novembro de 2012 e janeiro de 2013, na mostra ‘Filmes e Vídeos de Artistas na 

Coleção Itaú Cultural’. 
131

 

A gestão da coleção do Banco Itaú também foi revista na gestão Saron. Até então, 

poucas exposições do Instituto tinham tido a coleção Itaú como foco; fora as já 

mencionadas na gestão Mange, na gestão Ribenboim, a mais simbólica foi a ‘Figura 

Humana na Coleção Itaú’, de 2000, na sede do Itaú Cultural. Também na segunda 

gestão ocorreria a inauguração do Museu Herculano Pires – Itaú Numismática, que 

atualmente se encontra fechado. A partir do início da gestão de Milú Villela, apesar 

de ocorrerem algumas exposições significativas, só o início da parceria com o Paço 

Imperial, em uma exposição chamada ‘Tudo é Brasil’, de 2004, é digna de nota. Foi 

em 2006, com a publicação do livro ‘Coleção Itaú Contemporâneo – Arte no Brasil 

1981-2006’, que teve início um movimento significativo de mudança do papel da 

coleção Itaú nas iniciativas culturais do Instituto: 

 

Em 2006, a gente se viu diante de uma coleção tão expressiva, que 
precisava ser olhada de uma maneira mais orgânica. Aí a gente 
chamou o Teixeira Coelho, que produz o primeiro livro, o Itaú 
Contemporâneo, e a gente percebe como era potente. E isso faz com 
que a gente faça uma primeira grande exposição do Itaú 

Contemporâneo, aqui, no Itaú Cultural [...]. 
132

 

 

A exposição ‘Itaú Contemporâneo – Arte no Brasil 1981-2006’, de 2007, ocorreu no 

Instituto e teve como curador o próprio Teixeira Coelho. A ela se seguiria uma 

importante mostra no MASP: ‘Estratégias para entrar e sair da modernidade – Arte 

Brasileira 1911-1980 na Coleção Itaú’, de 2008. A vertente moderna da coleção Itaú 

começaria, a partir daí, a ser exposta sistematicamente, sob diversos recortes, entre 

os quais o da reconhecida mostra ‘Moderna para sempre – Fotografia modernista 

brasileira na Coleção Itaú’, que ocorreu entre 2010 e 2011. Até hoje, as obras 

modernas do acervo já circularam em quatro exposições diferentes, itinerando por 

seis cidades diferentes. 
133

 Elas também geraram uma publicação, intitulada 

‘Coleção Itaú Moderno – Arte no Brasil 1911-1980’, de 2007, organizada por Teixeira 
                                                           
131

 Fonte: site do Itaú Cultural. Acesso em 26 fev. 2013. 
132 Trecho da entrevista que Saron concedeu para essa pesquisa.  
133 São Paulo, Brasília, Porto Alegre, Belo Horizonte, Belém e Assunção, Paraguai. Fonte: Enciclopédia Itaú 

Cultural de Artes Visuais.  
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Coelho. Mas dentre as vertentes da coleção, a Brasiliana Itaú foi, sem dúvida, a que 

gerou as exposições que tiveram mais atenção da mídia. Numa exposição 

homônima, ela circulou por seis cidades brasileiras, sendo sempre acionada a figura 

de Olavo Setubal. A exposição mais recente com o acervo do Banco, porém, foi ‘O 

Egito sob o Olhar de Napoleão’, que exibiu uma coleção de quatorze livros 

produzidos pela comitiva de Napoleão em viagem pelo Egito. Este conjunto, um dos 

cinco únicos existentes no mundo, foi comprado por Olavo Setubal, representando 

um dos poucos ‘’pontos fora da curva’’ na coleção, onde predomina a arte 

brasileira.
134

 

Saron atribui a esse aumento da circulação das obras do Itaú uma alteração também 

na relação do Instituto com elas, onde o Itaú Cultural ‘’[...] deixa de ser um mero 

gestor da compra, da manutenção, da conservação e do posicionamento [...] desse 

acervo [...]’’, passando a, 

 

[...] fazer reflexões sobre a própria arte brasileira, porque se você for 
observar, eles [os livros do Itaú sobre sua coleção] não são só livros 
bonitos para você colocar na mesa, eles todos são crivados de 

reflexões sobre essa produção.
135

 

 

Por último, em meio a esse aumento das atividades, em 2011, o Itaú Cultural foi 

escolhido pela Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo para assumir a gestão 

do Auditório Ibirapuera, construção no Parque do Ibirapuera, projetada por Oscar 

Niemeyer. Este espaço, com 7 mil m2 de área construída, foi projetado para receber 

espetáculos musicais, de artistas consagrados ou em início de carreira. Em sua 

gestão, o Itaú Cultural planeja ampliar o foco das suas atividades para formas de 

expressão como dança, teatro e cinema, sempre associadas à música. 
136

 

Portanto, a gestão Villela-Saron no Itaú Cultural tem sido caracterizada por uma 

ampliação considerável no escopo das atividades artísticas e culturais desenvolvidas 

pelo Instituto, com o estabelecimento de um número maior de parcerias 

institucionais. O tom social e educativo está presente neste conjunto de ações, mas 
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 Expressão usada por Saron na entrevista que concedeu para essa pesquisa. 
135

 Idem. 
136 Fonte: site do Itaú Cultural. Acesso em 27 fev. 2013. 
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não foi detectado um aumento especial de sua influência sobre as iniciativas do 

Instituto, e sim, um crescimento que corresponde a uma tendência geral dessa 

administração. Por outro lado, o diálogo com as novas mídias, que, como vimos, já 

ocorre desde a primeira gestão e cresceu na segunda, com o advento da internet no 

Brasil, é especialmente ressaltado por um conjunto de ações na gestão atual. 

Seguindo a tendência geral de ampliação quantitativa e do escopo das atividades, a 

coleção Itaú tem ganhado grande visibilidade, principalmente nos últimos anos, 

apontando para uma relação do Banco com seu acervo bastante diferente daquela 

que mantinha nos anos 1970, quando a coleção foi iniciada.  

A atuação do Instituto Itaú Cultural no decorrer da sua existência tem colaborado na 

constante atualização da imagem do Grupo Itaú de apreciador e estimulador das 

artes e da cultura, além de reforçar a identidade de empresa moderna, pioneira, em 

constante diálogo com as questões mais caras ao contexto sócio-político em que se 

insere, imagem que ecoa o mito de seu fundador, Olavo Setubal. A consolidação 

gradual de uma política cultural delineada, atingindo uma estabilidade e se 

ampliando principalmente na gestão Saron, ocorre no sentido inverso ao discurso 

institucional, que sempre procurou diferenciar as administrações do Instituto, 

promovendo a noção de ruptura ou de superação constante das ações e do modus 

operandi das gestões anteriores. Logo, é preciso ir além do discurso institucional e 

da análise das ações do Instituto ao longo dos anos para que se possa vislumbrar 

como esta imagem se legitima.  

Um dos pilares de legitimação da identidade cultural na qual o Itaú investe é a 

história e o recurso ao seu próprio passado. Em 2003, na esteira de um movimento 

crescente de valorização da memória, o Banco cria o seu projeto memorial, cujas 

características configuram um caso interessante no universo de centros de memória 

empresariais da atualidade. No capítulo a seguir, a partir da análise da trajetória e da 

articulação do projeto memorial do Itaú com os outros setores institucionais, ficará 

claro até que ponto suas iniciativas dialogam com aquelas propostas pelas ações do 

Instituto Itaú Cultural e de que forma elas adicionam à formação de determinada 

imagem do Banco Itaú, e do Grupo Itaú no geral.  
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CAPÍTULO 3 – O PROJETO MEMORIAL DO BANCO ITAÚ 

 

3.1 – Institucionalização e Trajetória 

 

O Memória Itaú tem a missão de documentar a evolução do Banco 
(...). 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. 
137

 

 

Mais conhecido simplesmente como ‘Espaço Memória’, se trata de um setor do 

Banco Itaú designado para a pesquisa, a conservação e a divulgação de 

documentos ‘históricos’ referentes à sua memória, e, recentemente, também à 

memória do Unibanco. Possui um espaço próprio, no Centro Empresarial Itaú 

Unibanco, composto pelo ‘arquivo histórico’, uma sala de consulta, uma sala para a 

equipe, outra com uma pequena coleção de livros e um café, e um espaço 

expositivo. 

No Espaço, como nas outras iniciativas nas áreas de memória e cultura do Itaú, a 

participação de Olavo Setubal é considerada determinante por sua equipe. A ele é 

creditada a demanda pela constituição de um lugar destinado especificamente à 

guarda da memória do Banco: 

 

O Memória 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 muito bem guardada. Ao 
contrário de algumas empresas que não dão muito valor à sua 

memória, o Dr. Olavo sempre guardou a documentação. 
138

 

 

                                                           
137 Fonte: relatório do Banco Itaú de 2003. 
138

 Esse depoimento e os seguintes, assim como parte dos dados deste capítulo, foram extraídos de uma 

entrevista com Miriam Mizuno, coordenadora do Espaço Memória Itaú Unibanco, no dia 19/11/2012. Proveniente 
da área de marketing do Banco Itaú, Miriam faz parte da equipe do Espaço Memória desde 2004. 
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Também é ressaltada a sua proximidade com o novo setor: 

 

O Dr. Olavo sempre esteve muito próximo da gente. Ele sempre 
contribuiu muito com memória – o olhar dele sempre esteve voltado 
para isso. Qualquer coisa que acontecia no Banco ele já orientava as 
pessoas, as áreas, os executivos a mandar a documentação para cá. 
Então essa área cresceu, realmente, em função dessa vontade dele, 
desse objetivo de ter a memória preservada. 

 

Fica patente, portanto, como sua influência vai além das ações culturais do Banco, 

que abordamos no capítulo anterior – ela também se faz presente, ou assim é 

percebida, no que diz respeito ao tratamento da própria história da instituição. Por 

ora, basta dizer que Olavo Setubal é lembrado como peça fundamental não apenas 

na decisão quanto à criação deste espaço dedicado à memória, mas também na sua 

gestão. Além disso, segundo foi narrado na entrevista, e verificado nos dados que 

servem de base para esta pesquisa, eram razoavelmente frequentes suas visitas a 

este setor, particularmente à área expositiva, que em várias ocasiões exibiu obras 

da coleção Brasiliana.
139

 

Segundo informações colhidas na pesquisa, antes da criação de um setor destinado 

à memória do Banco, o tratamento dos registros documentais era assistemático e, 

portanto, bastante heterogêneo. Os registros da história do Itaú se encontravam 

espalhados por vários setores, em diferentes estados de conservação e obedecendo 

a diferentes critérios de armazenamento e manutenção. Em 2002, a partir da 

orientação de Olavo Setubal, teve início um esforço em todas as áreas para reunir 

esse material e fazer o seu transporte para o novo arquivo histórico, no Espaço 

Memória. O material foi então triado e catalogado, passando a fazer parte do acervo. 

Esse esforço foi capitaneado pela Tempo & Memória, uma empresa especializada 

na execução de projetos de memória empresarial, contratada pela direção do 

Itaú.
140

 

                                                           
139

 A única exposição no Espaço Memória que contou exclusivamente com obras da coleção Brasiliana até os 

dias atuais foi a ‘Flora e Fauna – Coleção Brasiliana Itaú’, em 2012. No entanto, antes e depois dela, outras 
exposições no Espaço misturaram obras da coleção de arte moderna do Itaú com obras da coleção Brasiliana.  
140

 Fundada em 1988, a Tempo & Memória é uma das empresas mais reconhecidas nesta área no Brasil. Atua 

na organização de arquivos históricos, na publicação de livros e na curadoria de exposições comemorativas. 
Tem entre seus clientes instituições como Klabin, Bunge, Bosch, Hospital Albert Einstein, entre outras. Fonte: 
<http://www.tempoememoria.com.br/portal/> Acesso em 17 jan. 2013. 

http://www.tempoememoria.com.br/portal/
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Vários documentos relacionados à história do Banco Itaú, como publicações 

comemorativas, prêmios recebidos ao longo dos anos e objetos das antigas 

agências, entre outros, se encontravam na sede do Instituto Itaú Cultural, na 

Avenida Paulista. A outros setores do Banco cabia a guarda de registros específicos 

de suas áreas de atuação, como relatórios anuais, registros de transações 

financeiras ou de contratação, transferência e desligamento de funcionários ao longo 

dos anos, por exemplo. Quando os registros sobre o Banco Itaú foram transferidos 

para o arquivo do Espaço Memória, o Itaú Cultural seguiu com a guarda de seu 

próprio acervo histórico, e assim permanece até hoje. Isto explica o fato de o arquivo 

do Espaço contar com pouquíssimos registros sobre as atividades culturais do Itaú – 

essa não é considerada uma de suas áreas de atuação.  

Além do setor cultural, outras áreas do Banco também foram acionadas para a 

constituição do arquivo do Espaço Memória, conforme relata Miriam Mizuno: 

 

Foi feito um trabalho muito grande nas áreas, também, para buscar 
mais documentação, estudar as principais áreas que ‘produzem’, tem 
uma produção muito maior de memória – RH, marketing - essas áreas 
são praticamente responsáveis por grande parte da documentação 
que circula e que faz com que o Banco seja visto aí fora. Então esse 
trabalho, na época, não era do Espaço Memória. 

 

Entre os documentos provenientes das áreas de marketing e comunicação, 

podemos citar a coleção da revista interna Itaú Semanal e todo o restante do 

material da comunicação interna no decorrer dos anos, além das campanhas 

publicitárias e outros registros do relacionamento com o cliente, como, por exemplo, 

as capas de talões de cheque do Banco, fartamente ilustradas nas décadas de 

setenta e oitenta. Já a área de Recursos Humanos (RH) cedeu dados e registros 

sobre antigos e atuais funcionários da empresa, considerados de uma forma ou de 

outra simbólicos na sua trajetória. A Fundação Itaú Social também cedeu registros 

de sua criação e atuação no decorrer dos anos para o arquivo do Espaço, ainda que 

esse material represente um volume menor do que o que foi transferido das áreas 

de marketing e RH. Finalmente, no ‘arquivo histórico’ do Itaú também há escassos 

documentos sobre as outras empresas do Grupo.  
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Voltando ao depoimento de Miriam Mizuno, fica patente como há uma naturalização 

do predomínio dos documentos provenientes dos setores de marketing e RH no 

arquivo ‘histórico’ do Itaú – a coordenadora do Espaço chega mesmo a dizer que 

elas são as principais áreas que ‘produzem’ memória. Fica claro, ainda, que os 

documentos considerados históricos são aqueles que registram a imagem do Banco 

para ‘fora’. No caso do marketing, a história das campanhas publicitárias e da 

identidade visual da empresa é privilegiada. No caso do RH que, de maneira geral, 

produz e gerencia um vasto arquivo de natureza administrativa, são considerados 

históricos os registros que fazem referência a personalidades que marcaram a 

trajetória da empresa. Nesse último caso, ganha relevo o ‘simbólico’ ou o ‘pitoresco’. 

É importante notar, porém, que o perfil do arquivo do Espaço Memória, e, por 

consequência, do projeto memorial do Itaú, não é, de forma alguma, a regra dos 

arquivos históricos empresariais. 

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. Ou seja: o fato de que os registros provenientes dos setores de 

marketing e Recursos Humanos constituem a maior parte dos documentos do 

arquivo do Espaço Memória representa, antes, uma singularidade deste acervo.  

Castro (2008, p.29) afirma que a constituição do conjunto de documentos que 

compõe um arquivo implica diversos processos seletivos. Dessa forma, o que ‘resta’ 

desses processos seria caracterizado como o que ‘vale a pena guardar’. Assim, um 

registro só passa a ser documento histórico após ser incorporado ao arquivo, 

quando é associado a determinadas concepções de valor, memória e passado. Essa 

reflexão se apóia em Jacques Le Goff, que, analisando a relação entre documento e 

monumento, afirma:  

 

[...] 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 – voluntária ou involuntariamente – determinada imagem de 

si próprias (LE GOFF, 1990, p.547). 
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Nesse sentido, o perfil do arquivo do Espaço Memória é o reflexo daquilo que foi 

selecionado a partir do corpo de registros reunidos no momento de sua constituição, 

no qual se decidiu o que poderia ser descartado e o que tinha ‘valor histórico’. As 

inúmeras imagens das campanhas publicitárias, os detalhes das trajetórias de ex-

funcionários, as capas de talões de cheque, não contêm características que os 

definam a priori como documentos históricos. Se nenhum registro ‘nasce’ histórico, 

mas deve ser considerado como tal a partir de uma gama de valores e concepções, 

então sua dimensão de monumento só se manifesta com a sua incorporação ao 

arquivo. Um documento é monumento porque pertence ao arquivo, e não o 

contrário.  

Essas considerações nos levam a algumas perguntas: que tipo de documento está 

sendo monumentalizado pelo arquivo histórico do Itaú? E que tipo de memória se 

produz a partir destes documentos? Devido ao predomínio do material das áreas de 

marketing, RH e social – material composto, em grande parte, por impressos e 

registros de campanhas institucionais, comerciais antigos, edições da revista interna 

do Banco, vinhetas, fotos e depoimentos de funcionários da instituição, além de 

objetos antigos (como a primeira máquina registradora a ser usada em uma agência 

Itaú, as chapas de metal usadas para ordenar o atendimento dos clientes, etc) - 

podemos afirmar que registros que reiterem os valores e/ou as causas defendidas 

pela instituição predominam entre aqueles considerados ‘valiosos’ ou ‘históricos’ 

pelo Itaú.  

A memória preservada por esse conjunto de documentos enfatiza, prioritariamente, 

o relacionamento com o cliente (material do marketing e comunicação), a 

transparência, ética e responsabilidade social e ambiental da empresa (relatórios 

anuais, ‘balanços sociais’ e prêmios) e a importância dos ‘colaboradores’ (revista 

interna, depoimentos e registros de funcionários antigos e atuais). Mas há ainda 

aspectos secundários que são ressaltados nestes registros: o caráter de 

‘curiosidade’ dos objetos históricos do acervo, a arquitetura das agências, o aspecto 

visual/estético presente no material publicitário e no design de produtos do Banco, 

como talões de cheque; e, por fim, o investimento na área cultural.  
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O caráter de ‘curiosidade’ dos objetos do arquivo se revela pela ausência de uma 

articulação com o restante do acervo, assim como pela inexistência de uma 

sistemática de conservação de objetos por parte do Banco. Por isso, as chapas de 

metal ou a máquina registradora parecem estar ali mais por ‘acidente’, ou como 

‘vestígio’ da ação de algum funcionário antigo, que decidiu guardá-las, do que como 

resultado de uma linha de acervo definida pelo arquivo. A importância dada à 

arquitetura e ao aspecto estético é patente principalmente pelo já mencionado 

predomínio de registros advindos das áreas de marketing e comunicação, que sob 

inúmeras formas, com frequência valoriza a ambiência das agências e edifícios-

sedes do Grupo. Por último, o investimento na área cultural, uma das ‘causas’ 

mestras do Itaú, é ressaltado pelo arquivo do Espaço Memória principalmente nos 

documentos do Banco, como relatórios e encartes comemorativos. Neste caso, 

como o Itaú Cultural mantém seu próprio arquivo, a representatividade dos 

documentos da atuação cultural no arquivo histórico do Banco não corresponde à 

importância do Instituto.  

No site do Itaú são descritos os valores e causas que norteiam a atuação da 

instituição. É importante que nos detenhamos brevemente neles, para que 

possamos contrastar estes parâmetros com aqueles que, segundo nossa hipótese, 

delineiam o perfil do arquivo ‘histórico’ do Itaú, pois os ‘valores’ de uma empresa são 

um dos componentes fundamentais da sua cultura organizacional. Os valores do 

Itaú, assim como sua ‘visão’, são expressos em seu site: 

 

Visão Itaú Unibanco 

Ser o banco líder em performance sustentável e em satisfação dos 
clientes. 

Nossos valores 

Nossa ética corporativa está também refletida nos nossos 
comportamentos, nossas práticas, crenças e valores. É no exercício 
diário das nossas atividades que demonstramos de fato quem somos e 
como somos. Por isso, para o Itaú Unibanco, tão importante quanto a 
ética é a nossa visão e a nossa cultura corporativa. 

Revisitados à luz da união de Itaú e Unibanco, Visão e Cultura 
ganharam força com a diversidade das nossas origens, formações, 
experiências. E foi possível identificar valores em comum que serão o 
grande diferencial dessa organização nos próximos anos. 
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No Itaú Unibanco, as pessoas estão em primeiro lugar. Sejam elas 
colaboradores, fornecedores, clientes ou a sociedade em geral. 
Ambicionamos a construção de equipes de alta performance, cujos 
talentos individuais só fazem sentido se forem capazes de formar 
times vencedores. Valorizamos pessoas que sentem prazer em 
trabalhar na organização, em servir o cliente, em resolver os 
problemas de forma ágil e competente. 

Queremos construir um ambiente informal, sem espaço para a rigidez 
ou burocracia desnecessária, mesmo sabendo que acima de tudo está 
o respeito às leis e aos valores éticos, a busca constante pela 
transparência e o sigilo das informações dos nossos clientes 

Buscamos a inovação que facilite a vida de todos e que nos permita 
construir um banco cada vez melhor. O progresso, o crescimento 
sustentável, a performance são metas permanentes. O Itaú Unibanco 
se orgulha de ser um banco sólido, contemporâneo, presente na vida 
das pessoas. Um banco que busca construir relacionamentos 
saudáveis com todos à sua volta, consciente do seu papel na 
sociedade e do seu impacto no meio ambiente. 

O mundo mudou muito nos últimos anos. O Itaú Unibanco também. 
Mas o que não muda são nossos valores e ética. Neles reside a nossa 
força. É o que nos fará, a cada dia, ser um banco cada vez melhor. 
Evoluindo sempre. Como nossos colaboradores, fornecedores e 

clientes. Como nosso país. 
141

 

 

O primeiro dos ‘valores’ proclamados pelo Banco afirma justamente que ‘’as pessoas 

estão em primeiro lugar. Sejam elas colaboradores, fornecedores, clientes ou a 

sociedade em geral’’. Pois bem, se o material de Recursos Humanos representa 

uma parte considerável do arquivo do Espaço – material esse que tem especial 

enfoque na trajetória dos indivíduos na empresa – pode-se dizer que, nesse sentido, 

o acervo reflete um valor fundamental do Itaú Unibanco. Além disso, conforme 

vimos, boa parte do material da área de marketing e comunicação também se refere 

ao relacionamento com o cliente. Ou seja, a ‘valorização das pessoas’ é expressa, 

no arquivo do Espaço, de duas formas: com relação a ‘colaboradores’ ou 

funcionários, através da manutenção de registros da atuação do RH e da trajetória 

de indivíduos exemplares; e com relação aos clientes, por meio do registro do 

relacionamento do Banco com eles, reiterando sua centralidade na trajetória da 

instituição.  
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 Disponível em <http://ww2.itau.com.br/carreira/geral/visao_valores_itau.asp> Acesso em 27 jan. 2013. 

http://ww2.itau.com.br/carreira/geral/visao_valores_itau.asp
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Os outros valores residem no ‘’respeito às leis e aos valores éticos, a busca 

constante pela transparência e o sigilo das informações dos nossos clientes’’ e na 

busca por ‘’construir relacionamentos saudáveis com todos à sua volta, consciente 

do seu papel na sociedade e do seu impacto no meio ambiente’’. Estes coincidem 

com a definição de responsabilidade social empresarial. 
142

 Como vimos, eles são 

expressos nos relatórios anuais do Banco, com suas prestações de conta e 

balanços sociais, em todo o material do Itaú Social e nos registros do marketing e da 

comunicação interna que reiteram esses valores. Assim, da mesma forma como 

ocorre com a ‘valorização das pessoas’, aqui o acervo serve não apenas ao 

propósito de demarcar e reiterar esses compromissos, mas ao de ‘provar’ (afinal, 

documentos provam) como eles sempre existiram na trajetória do Banco, sendo 

visíveis em diversos setores ao longo dos anos.  

Agora passemos para a análise das ‘causas’ do Itaú. Elas também podem ser 

encontradas em uma página do site do Banco:  

 
Nossas causas 
 

Uso consciente do dinheiro: quando você usa bem o seu dinheiro, 
você faz mais e melhores escolhas 
Usar o dinheiro com consciência ajuda a manter as contas 
equilibradas, além de aumentar a sua capacidade de realizar sonhos – 
casa, carro, viagem, estudos etc. – e levar uma vida melhor. 

Pensando nisso, preparamos uma série de orientações para diferentes 
objetivos: dicas para sair do vermelho, economizar sem abrir mão do 
consumo, falar sobre dinheiro em família, a escolha do melhor crédito 
e o que fazer quando sobrar dinheiro no fim do mês. 

 

Educação: motor para a transformação da sociedade 

Educação básica de qualidade para crianças e jovens em todo Brasil. 
Esta meta, para lá de ambiciosa, é o foco da atuação social do Itaú 
Unibanco. 
A Fundação Itaú Social desenvolve metodologias voltadas à melhoria 
de políticas públicas na área de educação. As propostas 
desenvolvidas em todo território nacional têm como foco a Educação 
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 Segundo o Instituto Ethos, organização não-governamental, parceira do Banco Itaú,  especializada em 

orientar empresas a conduzirem seus negócios de forma responsável, a responsabilidade social empresarial é ‘’a 
forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da empresa com todos os públicos com os quais 
ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas empresariais que impulsionem o desenvolvimento sustentável 
da sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para as gerações futuras, respeitando a diversidade e 
promovendo a redução das desigualdades sociais.’’ Disponível em  
<http://www1.ethos.org.br/EthosWeb/pt/29/o_que_e_rse/o_que_e_rse.aspx> Acesso em 04 fev. 2013. 

http://www1.ethos.org.br/EthosWeb/pt/29/o_que_e_rse/o_que_e_rse.aspx
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Integral, a Gestão Educacional, a Avaliação de Projetos Sociais e a 
Mobilização Social. 
Já o Instituto Unibanco concentra sua atuação no Ensino Médio. Por 
meio do projeto Jovem do Futuro, o instituto orienta professores para 
que eles tornem o ensino mais atraente. 

 

Arte e cultura para todos 

 

A arte transforma as pessoas. Ela é capaz de ajuda a formar cidadãos 
capazes de pensar de forma crítica sobre a realidade em que vivem. 
É porque acreditamos nisso que, há 25 anos, criamos o Itaú Cultural. 
Nesse tempo, ele promoveu eventos gratuitos e reforçou seu 
compromisso com a produção artística por meio de programas como o 
Rumos, que divulga projetos culturais em outras cidades. 
Nosso compromisso com a democratização da cultura também está 
refletido no Espaço Itaú de Cinema, que está em seis cidades 
brasileiras. Desde quando surgiu, em 1995, como Espaço Unibanco, 
tem se dedicado a exibir filmes que têm pouco espaço no circuito 

comercial. 
143

 

 

 

As seções ‘educação’ e ‘arte e cultura para todos’ indicam, claramente, temas que 

são foco de atenção por parte do arquivo do Espaço. A preocupação com a memória 

do investimento em educação é afirmada por meio da valorização dos documentos 

do Itaú Social e do Instituto Unibanco, além dos ‘balanços sociais’ dos relatórios 

anuais do Banco. O fato de que esses registros são vistos como ‘históricos’ revela a 

intenção de valorizar essa vertente da trajetória do Banco, além de reafirmar a 

importância que esse setor tem dentre as iniciativas do Itaú Unibanco. A 

preocupação com a arte e a cultura, elemento importante da identidade e da imagem 

pública do Banco, é expressa em seu arquivo por meio do cuidado com as 

‘prestações de contas’ da área cultural, nos relatórios anuais do Itaú e em todo o 

material de comunicação visual e marketing que faz uso de imagens e referências 

do acervo de arte Itaú.   

Em 2003, cerca de um ano depois do início do trabalho de reunião de toda a 

documentação, seu transporte e triagem, o Memória Itaú – como era chamado o 

Espaço Memória Itaú Unibanco até a ocasião da fusão do Itaú com o Unibanco – foi 

inaugurado, no dia 23 de dezembro de 2003. Uma exposição no espaço anexo ao 
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 Disponível em <http://www.itau.com.br/sobre/nossas-causas/> Acesso em 27 jan. 2013. 

http://www.itaucultural.org.br/
http://www.itaucinemas.com.br/home/
http://www.itau.com.br/sobre/nossas-causas/
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arquivo, chamada ‘Pode entrar que a casa é sua’, marcaria a ocasião. Segundo 

Miriam Mizuno: 

 

A exposição inaugurou o Espaço Memória Itaú e mostrou a trajetória 
do Banco nas décadas anteriores. Um recorte especial destacou as 
mudanças ocorridas na arquitetura das agências e a evolução da 
comunicação do Itaú, desde a década de 70.  

 

Essa mostra é significativa na trajetória do Espaço Memória, e não apenas por ser a 

inaugural – ela parece dar o tom do projeto de memória do Itaú. ‘Pode entrar que a 

casa é sua’ foi o nome de uma campanha publicitária do Banco Itaú do ano de 1979. 

Ela foi uma dentre várias produzidas pela agência DPZ, em uma parceria com o Itaú 

que começou no início dos anos 1970. Um dos anúncios da campanha mostra um 

cliente em potencial entrando em uma agência do Banco; a voz do narrador 

incentiva o telespectador a procurar a empresa para o financiamento de casas ou 

apartamentos, ressaltando que no Itaú ‘’você se sente em casa’’; em seguida, o 

cenário da agência se transforma pouco a pouco em uma residência – o anúncio se 

encerra com a narração de que o Banco Itaú é ‘’o banco em que você pode se sentir 

em casa, mesmo’’. 
144

 Em outro anúncio, de tom lúdico, um funcionário do Itaú 

acompanha um cliente que pretende lhe mostrar sua casa, só que a casa é 

imaginária; o vídeo termina com a mensagem ‘‘Itaú, pode entrar que a casa é sua. E 

o apartamento também’’. 
145

 

Os anúncios narrados têm uma dupla função: o de comunicar o serviço de 

financiamento do Banco, mas também o de reforçar o cuidado e a proximidade do 

Itaú com o cliente. Afinal, nos dois anúncios o cliente não apenas se depara, 

surpreendido, com a agência-casa, mas cria intimidade com o funcionário do Banco, 

apresentando-o a sua família, permitindo-o que circule pelo seu lar. Além disso, nos 

anúncios é destacado o aspecto da arquitetura das agências, parte da estratégia do 

Banco no relacionamento com os clientes, como fica claro em um artigo da seção 

‘memória’ no site do Itaú: 

                                                           
144 O anúncio se encontra disponível em 

<http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eoe1oGnSHEQ> Acesso em 16 jan. 2013. 
145   O anúncio se encontra disponível em   

<http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tKf9E3nh0x4> Acesso em 16 jan. 2013. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eoe1oGnSHEQ
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tKf9E3nh0x4
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A arquitetura das agências bancárias reflete basicamente a 
experiência das pessoas com os bancos. Na década de 1950, os 
bancos eram vistos como o lugar em que se guardava fisicamente o 
dinheiro. Para reforçar esse atributo de segurança, as agências 
lembravam pequenas fortalezas, com grades pesadas de ferro, móveis 
sólidos e cofres enormes. 

Nas décadas de 1960 e 1970, o desenvolvimento da tecnologia mudou 
esse conceito. Surgiram centrais de processamento de dados e, com 
elas, mais serviços e produtos. O ambiente das agências foi revisto e 
passou a lembrar o de uma residência, com telhados, tijolos à mostra 
e uma atmosfera mais leve e funcional. 

Nos anos 80, as agências foram modificadas mais uma vez para 
receberem os caixas eletrônicos. Eles inauguraram uma era de mais 
conveniência e praticidade – e por isso ficavam logo na entrada das 
agências. Era uma forma de ajudar as pessoas a resolverem seus 

problemas com agilidade. 
146

 

 

O uso do nome desta famosa campanha para a exposição inaugural do Espaço 

Memória tem mais de um sentido. Em primeiro lugar, o de atrair o visitante para a 

mostra e para o Espaço, convidando-o a se apropriar daquele ambiente. Em 

segundo, o de estimular que o indivíduo se aproprie da narrativa que se produz ali, 

que se sinta parte dela. Por último, remete à história do Banco, mas uma história 

que privilegia temas específicos – marketing e comunicação, arquitetura, e, como 

consequência dos anteriores, estética – todos parâmetros ligados ao relacionamento 

com o cliente. 

O fato de terem sido destacadas nesta exposição a arquitetura das agências e a 

evolução da comunicação na trajetória do Banco reflete o acervo ‘histórico’ do 

Banco. Além disso, podemos ver aí um exemplo da forma como o Espaço transmite 

os valores da empresa: ao buscar em uma campanha publicitária de 1979 o eixo 

narrativo de sua exposição inaugural, o Espaço afirma que a trajetória do Banco é 

orientada pelo relacionamento com o cliente.  

Como ficará ainda mais claro na próxima seção, as exposições do Espaço são 

essenciais no projeto memorial do Banco Itaú, no sentido de reiterar e consolidar 

sua identidade e seus valores para os visitantes. Seu público é representado por um 

                                                           
146  A RELAÇÃO do cliente com o banco muda, e a arquitetura das agências também. Banco Itaú, 07 mai. 

2012. Disponível em <http://www.itau.com.br/sobre/memoria/a-relacao-do-cliente-com-o-banco-muda-e-a-
arquitetura-das-agencias-tambem.html> Acesso em 21 jan. 2013. 

http://www.itau.com.br/sobre/memoria/a-relacao-do-cliente-com-o-banco-muda-e-a-arquitetura-das-agencias-tambem.html
http://www.itau.com.br/sobre/memoria/a-relacao-do-cliente-com-o-banco-muda-e-a-arquitetura-das-agencias-tambem.html
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grupo específico: os funcionários e visitantes autorizados do Centro Empresarial do 

Itaú. A inviabilidade de acesso do público externo ao setor de memória do Itaú 

representa uma particularidade desse espaço, e revela o tom das ações do Espaço 

Memória Itaú.  

Como vimos no primeiro capítulo, em 2008 foi anunciada a fusão do Unibanco com o 

Itaú, fusão essa que alteraria consideravelmente o cotidiano de clientes e acionistas 

e o expediente da própria empresa. Mas este acordo provocaria mudanças além da 

esfera dos negócios, conforme fica claro com o depoimento de Miriam Mizuno: 

 

[...] o Unibanco não tinha memória. A documentação estava toda 
dispersa pelas áreas, e o Pedro Moreira Salles nos ajudou bastante 
nisso. Quando ele soube que nós tínhamos essa área, ele veio visitar 
e falou ‘nossa, nós precisamos resgatar essa memória do Unibanco’. 

 

A primeira frase desse trecho é particularmente interessante, pois remete a uma 

falsa impressão típica de senso comum: a de que não há discurso de memória fora 

do espaço ‘legítimo’ das instituições de guarda – arquivos, bibliotecas e museus. No 

caso do Unibanco, o fato de não possuir, antes da fusão com o Itaú, um arquivo que 

convencionasse chamar de ‘histórico’, não resulta em uma ‘ausência de memória’, e 

sim na ausência de um projeto institucionalizado de memória. De fato, práticas 

memorialistas podem ser encontradas no ambiente empresarial de diversas formas, 

seja em eventos comemorativos, exposições temporárias, publicação de livros sobre 

a história da instituição, placas comemorativas ou retratos dos fundadores no 

espaço administrativo, etc. Portanto, empresas que levam a cabo estas ações 

pontuais promovem discursos sobre sua história, mas não têm necessariamente a 

intenção de constituir um processo de trabalho ou um conjunto sistemático de 

iniciativas em torno de suas trajetórias. É claro, isso pode se modificar com o tempo 

– afinal, a maior parte dos projetos de memória institucionalizados teve origem em 

ações comemorativas pontuais.  

No caso do Unibanco, especificamente, sabemos que há uma tradição muito forte 

relacionada ao seu patrono, Walther Moreira Salles, ressaltada pelo Instituto Moreira 

Salles. O IMS mantém quatro unidades: em Poços de Caldas, Belo Horizonte, Rio 

de Janeiro e São Paulo. A unidade do Rio de Janeiro, a maior das quatro, é 
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instalada no bairro da Gávea, em uma construção de 1951, que serviu como 

residência da família. 
147

 Ao percorrer seu jardim e seus cômodos, utilizados como 

espaço expositivo para a extensa programação do instituto, o visitante pode 

testemunhar a passagem do tempo. Dessa forma, pode-se dizer que a unidade do 

IMS no Rio é um lugar de memória, no sentido da expressão cunhada por Nora 

(1981, p.13) - é um resto, um marco, testemunha de outra era, ‘‘não mais 

inteiramente a vida, nem mais inteiramente a morte, como conchas na praia quando 

o mar se retira da memória viva’’. O IMS e suas unidades remetem a uma tradição 

familiar que, desde a fusão com o Itaú, não imprime mais uma marca própria e 

singular ao setor financeiro, onde a família iniciou seus negócios. A área cultural do 

Unibanco é uma parte desta identidade que resiste, tendo como um dos seus 

símbolos a antiga residência da família Moreira Salles no Rio de Janeiro.  

Além disso, ainda que o Unibanco nunca tenha constituído um arquivo a que tenha 

convencionado chamar de ‘histórico’, isso não significa que não mantivesse 

documentos que registrassem sua trajetória no decorrer dos anos. Afinal, toda 

empresa produz e mantém um arquivo. O que podemos afirmar é que não houve, 

antes da fusão com o Itaú, uma definição do que era ‘valioso’ ou ‘histórico’, com 

vistas à organização e manutenção dos registros em um espaço destinado 

especificamente para esse fim. Como no caso do Itaú e de todas as empresas que 

eventualmente optam pela constituição de um arquivo ‘histórico’, os registros do 

Unibanco estavam espalhados por diversos setores da empresa. 

O que se seguiu à fusão foi um esforço nos moldes daquele realizado pelo Banco 

Itaú, de ‘resgate’ da memória: em 2009 foi contratada 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. A primeira diz respeito à representatividade ‘equilibrada’ de 

cada empresa no arquivo – as duas empresas tinham uma atuação e tradição 

consideráveis no setor financeiro, e das duas nasceu uma nova empresa, cujo 

arquivo ‘histórico’ não poderia ignorar o legado de cada uma delas. O Itaú ‘abrigou’ o 

Unibanco em suas instalações – os funcionários do centro administrativo do 

Unibanco foram transferidos para o do Itaú; por outro lado, o ‘estilo’ administrativo e 

                                                           
147 Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural de Artes Visuais. Disponível no site 

<http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/> Acesso em 07 jan. 2013. 

http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/
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as normas de conduta do Unibanco influenciaram o Itaú 
148

 – portanto, investir na 

entrada dos registros do outro banco significava, entre outras coisas, reconhecer 

simbolicamente sua colaboração na criação da nova empresa. E, de fato, a 

incorporação dos documentos do Unibanco pelo Espaço resultou em um aumento 

de cerca de cinquenta por cento do acervo original do arquivo. 
149

 

A partir deste ponto de vista, também se pode afirmar que a entrada dos registros do 

Unibanco e o nascimento do ‘novo’ arquivo histórico podem ser encarados como um 

símbolo da fusão – assim como ocorreu em outros setores da empresa nascente, os 

legados dos dois bancos foram ‘unidos’ no arquivo do Espaço Memória. Mas é 

importante ressaltar que o fato do Unibanco não possuir um projeto de resgate do 

seu passado, enquanto o Itaú havia institucionalizado sua iniciativa cinco anos antes 

da fusão, fez com que o levantamento e a seleção dos registros do primeiro tenham 

sido realizados de forma a se encaixar em um expediente previamente estabelecido 

pelo arquivo do Espaço. Em outras palavras, o acervo ‘histórico’ do Unibanco foi 

instituído a partir dos parâmetros do Banco Itaú.  

Outra dimensão da incorporação dos registros diz respeito ao uso dos documentos 

como fonte. O arquivo do Espaço é usado rotineiramente como fonte de consulta 

para ações das áreas de marketing e comunicação, para exposições e eventos 

comemorativos, além de ser alvo de consulta para pesquisas acadêmicas. Se a 

‘nova’ empresa, o Itaú Unibanco, é fruto de uma fusão, então as informações sobre 

as duas trajetórias devem ser disponibilizadas.  

Por fim, a última característica importante deste ‘novo’ arquivo é a sua colaboração 

no sentido da criação de uma identidade comum à empresa.  Nas últimas décadas 

as empresas vêm investindo maciçamente em ações que têm como objetivo 

solidificar determinada imagem de si perante seus funcionários e o público – a 

manutenção de projetos memoriais colabora ativamente nesse sentido. Portanto, ao 

manter documentos das duas empresas e promover exposições que divulgam suas 

trajetórias, o arquivo do Espaço Memória, e o Espaço de uma forma geral, ajuda a 

gerar um discurso identitário que ‘naturaliza’ a fusão através dos registros. Ao 
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 Segundo o artigo ‘Um Casamento Bem Planejado’, da Revista ÉPOCA, de 19 ago. 2009, a fusão trouxe o 

sistema ‘mais informal’ que existia no Unibanco, fato que é confirmado por Miriam Mizuno, que, em seu 
depoimento, disse que a tomada de decisão ficara mais ‘light’. 
149 Segundo Miriam Mizuno. 
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‘provar’, através dos dados e documentos históricos no arquivo ou em exposição, 

que a fusão entre os dois bancos é ‘compreensível’ já que eles teriam trajetórias 

similares, o Espaço atua estrategicamente no sentido de firmar a identidade do Itaú 

Unibanco.  

A identidade de uma instituição se encontra, em larga medida, articulada com os 

valores e causas de uma empresa, mas também com sua cultura organizacional. 

Sousa (2010, p.51) afirma que, atualmente, em um cenário empresarial marcado 

pela competitividade e estratégias gerenciais, a cultura organizacional é um ‘ativo 

intangível’ que pode gerar rentabilidade. Esse ‘ativo’ não seria mensurável, mas não 

haveria dúvidas de que constituiria um elemento valioso na estratégia empresarial, já 

que seria responsável por condicionar e direcionar o comportamento de pessoas e 

grupos, que, por sua vez, compartilhariam e transmitiriam a cultura de geração em 

geração. 

Processos de fusão de empresas são caracterizados pela instabilidade - há a 

necessidade de adaptação a um novo modus operandi, setores são dissolvidos 

enquanto outros são criados, há um grande remanejamento de funcionários, 

gerando, com frequência, a demissão de um número considerável de pessoas. 

Neste momento, em geral, ocorre um grande esforço para conformar uma cultura 

organizacional nova, que apresente características das empresas que se uniram, e 

que sirva, fundamentalmente, para situar não apenas os funcionários, como o 

público externo. A consolidação da nova cultura organizacional também tem a 

função de informar funcionários, clientes e acionistas da empresa quanto ao futuro 

da instituição, promovendo uma visão de estabilidade dos negócios. 

De fato, este expediente de geração de uma nova cultura organizacional foi uma 

iniciativa vultosa no Itaú Unibanco naquele momento. A fusão dos valores dos dois 

bancos gerou uma cultura corporativa intitulada ‘Nosso jeito de fazer’: 

 

As 10 atitudes do Nosso Jeito de Fazer 

Todos pelo Cliente 

Acreditamos que a liderança de mercado é consequência de um 
processo de melhoria contínua dos serviços prestados aos clientes. 
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Qualquer crescimento obtido sem ter cada cliente como foco não será 
sustentável. 

Paixão pela Performance 

A paixão pela performance trouxe o Itaú Unibanco ao lugar de 
destaque que ocupa hoje. E só essa paixão nos permitirá atingir os 
ambiciosos objetivos que temos pela frente. Renovar essa paixão na 
hora de planejar e executar cada novo projeto deve ser um objetivo 
permanente de todos e de cada um de nós. 

Liderança Ética e Responsável 

O Itaú Unibanco é líder em vários dos mercados em que atua. E 
considera fundamental que essa liderança seja exercida com 
responsabilidade. Somos uma liderança positiva, ética, transparente e 
comprometida com a sociedade e com as melhores práticas de 
gestão. Acima de tudo, queremos líderes que pensem – e ajam – 
como donos. 

Craques que Jogam para o Time 

O Itaú Unibanco tem a meritocracia e o trabalho em equipe como base 
de seu sistema de gestão de pessoas. Temos obsessão pela atração 
de talentos e reconhecemos performances diferenciadas de forma 
diferenciada. Valorizamos as individualidades, mas não o 
individualismo. Um craque só é craque de fato se souber jogar para o 
time e se cercar de outros craques. Porque gente boa forma e atrai 
gente boa. 

Foco na Inovação e Inovação com Foco 

Inovação é uma questão permanente de atitude. Queremos 
estabelecer um ambiente que estimule a criatividade, o 
empreendedorismo, o debate de ideias e a procura de novas 
respostas, sempre com o objetivo de criar vantagens competitivas para 
a organização. 

Processos Servindo Pessoas 

Processos existem para servir às pessoas, e não o contrário. Não 
devemos nos apaixonar por eles mais do que pelos benefícios que 
eles nos trazem. Somos uma empresa de pessoas que melhoram 
processos – e de processos que melhoram a vida das pessoas. 

Ágil e Descomplicado 

O tempo do cliente é valioso. O nosso também. Não perdemos tempo 
complicando as coisas – e não complicamos as coisas porque 
sabemos que isso nos faz perder tempo. Somos objetivos e 
combatemos a burocracia, a excessiva hierarquização e a 
complexidade pela complexidade. 
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Carteirada não Vale 

A liderança aqui é compartilhada, desapegada de símbolos de status e 
conquistada com talento e competência – e não pela patente. 
Consideramos fundamental criticar sem ser destrutivo e aceitar críticas 
sem ser defensivo. O tratamento educado e atencioso que queremos 
oferecer sempre aos nossos clientes começa dentro de casa. 

Brilho nos Olhos 

Sabemos que as empresas mais competitivas são aquelas em que os 
colaboradores têm espaço para expressar opiniões, participar 
ativamente da gestão e celebrar suas conquistas. O Itaú Unibanco 
estimula suas equipes a trabalhar com atitude descontraída. Afinal, 
divertido não é o contrário de sério, mas o contrário de chato. 
Trabalho, para nós, é algo para ser feito com brilho nos olhos. 

Sonho Grande 

Aqui no Itaú Unibanco sabemos que é importante sonhar grande e 
fazer cada vez mais e melhor, porque essa é a essência da 
superação. Sem tirar os pés do chão, pensamos grande e 
estabelecemos desafios ambiciosos, do tamanho do nosso sonho. 
Agindo assim, nós nos tornamos um dos maiores bancos do mundo. 
Agindo assim – e engajados com nossos valores e Jeito de Fazer – 

nós nos tornaremos o melhor banco do mundo. 
150

 

 

Em setembro de 2009, ao fim do processo de incorporação dos documentos do 

Unibanco ao arquivo histórico do Itaú, o Espaço Memória promoveu uma exposição 

chamada ‘Unindo histórias, construindo um futuro’. Com curadoria da Tempo & 

Memória, a exposição ficaria em torno de dois anos aberta para a visitação dos 

funcionários e visitantes. Segundo uma breve descrição, cedida por Miriam Mizuno, 

‘Unindo histórias, construindo o futuro’, 

 

[...] apresentou ao público um pouco mais sobre esses dois bancos, a 
evolução do sistema financeiro nacional, os bastidores da fusão que 
marcou a história do Brasil, as campanhas publicitárias, os produtos e 
serviços que mudaram o relacionamento com os clientes, e muito 
mais.  

 

Esta exposição teve propósitos muito diferentes dos da mostra inaugural do Espaço 

Memória, ‘Pode entrar que a casa é sua’. Se essa última pretendia exprimir os 
                                                           
150 Disponível em <http://www.itau.com.br/sobre/quem-somos/cultura-corporativa/> Acesso em 07 jan. 2013. 

http://www.itau.com.br/sobre/quem-somos/cultura-corporativa/
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valores do Banco Itaú, mostrando como eles permearam a trajetória da instituição ao 

longo dos anos, a exposição sobre a história dos dois bancos procurava demonstrar, 

como vimos em relação ao arquivo do Espaço, que, apesar de pertencerem a 

tradições familiares diferentes, seu encontro era ‘provável’, ou, nas palavras de 

Pedro Moreira Salles: ‘’quem disse que duas paralelas não se encontram?’’.
151 Esta 

visão também é verificada no depoimento da coordenadora do Espaço Memória: 

 

Eles não queriam que a gente tirasse a exposição, porque era uma 
exposição que apresentava o Itaú ao Unibanco e vice-versa. E a gente 
pode ver que a história de cada banco era muito similar, porque são 
bancos que têm uma estrutura familiar por trás de tudo, e que foram 
crescendo, foram tendo suas demandas de acordo com a história do 
país, muito paralelas.  

 

‘Unindo histórias, construindo um futuro’ expressava os valores da nova empresa 

que, de acordo com o discurso institucional, já estariam presentes tanto no Itaú 

quanto no Unibanco individualmente. Aqui, além dos marcos históricos de cada 

instituição e de detalhes sobre a fusão, encontramos, mais uma vez, a ênfase nas 

‘’campanhas publicitárias, os produtos e serviços que mudaram o relacionamento 

com os clientes [...]’’. Estes são os valores que vimos presentes desde a exposição 

inaugural, e que deram o tom do arquivo ‘histórico’. Assim, a mensagem está dada 

pela mostra de 2009: o banco nascido da fusão será uma empresa que seguirá 

dando ênfase ao relacionamento com o cliente, temática que embute valores como 

responsabilidade social, ética, transparência, etc.  

Nesse sentido, o verdadeiro objetivo desta exposição se encontra em um discurso 

sobre o futuro da instituição, sugerido em seu título. Vimos em Nassar (2004) como 

essa é uma dimensão central dos projetos memoriais de empresas.  Esta também é 

a conclusão de Karen Worcman, historiadora e fundadora do Museu da Pessoa. 
152 

A autora afirma que: 

  

                                                           
151

 Fonte: EM TEMPO. São Paulo: Tempo & Memória, n
o 

7, jul/ago/set 2009. 
152 

O Museu da Pessoa é um museu virtual e colaborativo de relatos de vida. O Museu também presta serviço 

de consultoria e assessoria em projetos de memória para empresas. Fonte: <http://www.museudapessoa.net> 
Acesso em 21 jan. 2013. 

 

http://www.museudapessoa.net/
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A história de uma empresa 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 
presentes, criam empatia com a trajetória da organização e podem 

refletir sobre as expectativas do futuro (WORCMAN, 2004, p.23). 

 

Portanto, através do discurso de que as trajetórias dos dois bancos seriam paralelas 

e similares e expressariam valores parecidos, ‘Unindo histórias, construindo um 

futuro’ colabora com um movimento institucional amplo de conformação de uma 

nova identidade empresarial, além de reiterar a estabilidade e continuidade da 

instituição no futuro, através da legitimação histórica dessa identidade 

compartilhada.  

Por último, vale a pena frisar a importância dada à arquitetura e ao design na nova 

instituição, que é expressa em um artigo do site do Espaço Memória:  

 
 

Na era do Itaú Unibanco, as agências proporcionam mais 
transparência nas relações. Com a fusão do Itaú e do Unibanco, em 
2008, surgiu a necessidade de adaptarmos todas as agências a um 
mesmo estilo. Naquele momento, quisemos reforçar a transparência 
na sua relação com os clientes. Assim, nos municípios em que a 
legislação permitia, foram retiradas as portas giratórias e implantadas 

novas soluções de segurança para as agências. 
153

 

 

Neste trecho, não apenas é ressaltada a importância da arquitetura das agências 

como estratégia de relacionamento com o cliente, dado que já mencionamos, como 

o fato de que esta preocupação, já presente dentre os valores do Banco Itaú, é 

transmitida para o ‘novo’ banco. 

 

3.2 – O Processo de Trabalho do Espaço Memória Itaú  

 

Para a manutenção de um projeto memorial institucionalizado, que implica a 

manutenção de arquivos ‘históricos’, a implementação de projetos, a produção de 

                                                           
153 A RELAÇÃO do cliente com o banco muda, e a arquitetura das agências também. Banco Itaú, 07 mai. 2012. 

Disponível em <http://www.itau.com.br/sobre/memoria/a-relacao-do-cliente-com-o-banco-muda-e-a-arquitetura-
das-agencias-tambem.html> Acesso em 21 jan. 2013. 

http://www.itau.com.br/sobre/memoria/a-relacao-do-cliente-com-o-banco-muda-e-a-arquitetura-das-agencias-tambem.html
http://www.itau.com.br/sobre/memoria/a-relacao-do-cliente-com-o-banco-muda-e-a-arquitetura-das-agencias-tambem.html
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eventos e produtos comemorativos, é imprescindível a existência de um quadro fixo 

de funcionários capacitados, que obedeçam a um expediente pré-estabelecido de 

atividades. Sem o estabelecimento de rotinas profissionais tecnicamente 

embasadas, as iniciativas voltadas para a memória de uma empresa correm o risco 

de se tornarem efêmeras e pontuais. 

Sousa (2010, p.89) afirma que definir o processo de trabalho de um centro de 

documentação e memória representa a primeira etapa de sua criação. A autora cita 

o artigo de Cristina Borrego, de 2009, onde esta diz que muitas vezes os CDMs 

empresariais são criados sem uma normatização prévia, como consequência de 

projetos de memória que acumularam muito material, sem a definição de uma 

política de gestão. Sousa conclui, então, que o conhecimento do processo de 

trabalho em um CDM conduz à melhoria da qualidade na prestação de serviços, no 

relacionamento com os usuários e na otimização das atividades desenvolvidas.  

Setor relativamente recente dentro do conglomerado, pode-se dizer que o Espaço 

Memória Itaú tende a uma ‘especialização’ ao longo dos anos no que tange a seu 

quadro de funcionários. Dentre os três primeiros a serem convocados a trabalhar no 

Espaço Memória, dois são provenientes da área de marketing (Fernando Araújo 

Júnior, o gerente do Espaço Memória, entrou em 2008, e Miriam Mizuno, a 

coordenadora, entrou em 2004), e o terceiro, Beijair Bueno, de perfil administrativo, 

foi assessor de Olavo Setubal até sua morte, quando seu cargo foi dissolvido. Esses 

três funcionários têm em comum quase três décadas de atuação no Banco Itaú, 

tendo vivenciado muitos dos acontecimentos registrados nos documentos.  

Além destes, há três outros funcionários fixos no Espaço Memória, todos 

contratados recentemente. Os três são graduados em história, e neles parece se 

apoiar toda espécie de trabalho mais técnico e especializado. Miriam Mizuno explica 

a dinâmica por trás das contratações: 

 

É importante que você tenha uma área em que haja historiadores, que 
saibam cuidar da documentação, que tenham conhecimentos de 
arquivologia, mas que tenha também pessoas na área administrativa 
com um pouco de memória, com uma vivência da história do Banco. 
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Portanto, a partir do depoimento da coordenadora do Espaço, é possível depreender 

que a proveniência dos dois tipos de funcionários se complementa: aos funcionários 

mais antigos, da área de marketing, cabe grande parte da comunicação com o Itaú 

Cultural e com o público, sendo valorizada sua vivência na trajetória do Banco; aos 

historiadores cabe um contato mais técnico com o arquivo – o que não significa que 

essas tarefas sejam mutuamente exclusivas para os dois lados. 
154 O que queremos 

dizer é que a recente contratação de funcionários com o perfil mais técnico, com 

conhecimentos em história e arquivologia, indica que houve uma percepção da 

necessidade de especialização, ou ‘profissionalização’ do tratamento do acervo Itaú 

Unibanco. 

Em relação ao trabalho de localização e triagem dos documentos do arquivo 

‘histórico’, tanto na constituição do acervo do Itaú quanto na incorporação do acervo 

do Unibanco, o Espaço contou com a consultoria de empresas especializadas em 

projetos de memória empresarial, como já dissemos. Mas, atualmente, já há uma 

sistemática de envio dos documentos pelas áreas para o arquivo do Espaço 

Memória: no início de cada ano essas áreas são ‘lembradas’ de mandar os 

documentos produzidos no ano anterior, com a identificação do setor que os envia e 

do material que está enviando. As áreas que têm mandado mais material têm sido a 

de marketing e a de RH, seguidas por uma parcela menor, representada pelos 

documentos da Fundação Itaú Social. 
155

 

Todo documento que é enviado ao Espaço passa por um registro de entrada e, em 

seguida, por uma triagem. Sendo considerado apto a ser incorporado ao acervo, ele 

é catalogado, recebendo um código e uma numeração, que são inseridos no Banco 

de Dados, e, finalmente, o documento é agregado ao arquivo. As áreas também têm 

sido estimuladas a produzir menos papel – diretriz que visa estimular o uso das 

ferramentas digitais e equacionar o problema da limitação física dos espaços de 

guarda. Por isso, atualmente, grande parte do material enviado pelo marketing se 

encontra no formato digital – desde suas campanhas institucionais e comerciais, até 

os jingles, vinhetas, folders, folhetos, etc.  

                                                           
154 Fernando e Miriam aparecem, por exemplo, apresentando o arquivo no vídeo institucional do Espaço, 

disponível no site do Banco Itaú. Já os historiadores são responsáveis pela triagem dos documentos enviados 
para o Espaço. 
155 Dados fornecidos à pesquisa por Miriam Mizuno. 
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Outra questão importante, que já mencionamos, é que o Espaço Memória não é 

aberto indiscriminadamente à visitação pública. Seu público é composto por 

funcionários da empresa, visitantes credenciados e pesquisadores autorizados. Isso 

certamente denota uma relação especial entre o Espaço e seus visitantes, e tem 

consequências sobre o tipo de material que é produzido ali, e de que forma é 

exposto. A documentação histórica do Itaú é acessível a pesquisadores e a 

funcionários – o material deve ser consultado no setor de memória, e se forem 

necessárias cópias, elas são fornecidas, respeitando os direitos autorais. No caso de 

pesquisas internas de outros setores da empresa, para que seja mantido o controle 

dos atendimentos, a área solicitante deve preencher um formulário.
156

 No caso de 

pesquisas externas, a autorização deve ser obtida através do contato com o Instituto 

Itaú Cultural. 
157

 

O acesso físico ao arquivo do Espaço Memória ocorre de uma forma particular. O 

expediente rotineiro, em arquivos públicos e em determinados arquivos privados, 

passa pela disponibilização de um catálogo ou inventário ao consulente que, ao 

fazer seu pedido ao arquivista ou atendente, deve aguardar que este busque o 

material original. Segundo Castro (2008, p.38), essa rotina é essencial para a 

preservação física do acervo e para a manutenção da ordem do arquivamento. Esta, 

no entanto, não é uma regra em arquivos privados empresariais.  

Os arquivos históricos de empresas, em geral, não são submetidos às demandas de 

acesso público, adotando políticas de conservação e divulgação dos documentos 

que se articulam com uma série de propósitos das instituições. Estes propósitos não 

se referem, somente, à pesquisa histórica, mas visam a atender, sobretudo, os 

interesses comerciais da empresa. Além disso, arquivos históricos empresariais 

também são fruto de demandas internas por informação, e, sendo concernentes à 

história de uma empresa em particular, não sendo considerados patrimônio público, 

adotam políticas de acesso à documentação que se adéquam às suas linhas de 

ação.  

A maior parte da pesquisa aos documentos guardados no Espaço Memória é 

realizada por sua equipe. É ela que atende e gera conteúdo para as pesquisas 
                                                           
156 Dados fornecidos à pesquisa por Miriam Mizuno. 
157 No caso da minha pesquisa, foi Selma Cristina da Silva, do Centro de Documentação e Referência (CDR) do 

Itaú Cultural, que entrou em contato com Miriam Mizuno, permitindo as visitas ao Espaço Memória Itaú.  
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internas, e, nesse sentido, todos os funcionários do Espaço têm acesso ao arquivo. 

Não há um atendente ou arquivista encarregado especificamente dessa tarefa. Além 

disso, no momento da realização dessa pesquisa, não existia um inventário ou 

catálogo do acervo do Espaço Memória.  

Os direitos autorais sobre os documentos do arquivo também são encarados, no 

Itaú, sob uma ótica particular. De uma forma geral, estes direitos podem provocar 

restrições de citações, cópias ou publicações dos registros, que são submetidos às 

regras de copyright. No caso do Espaço Memória, o fato de a maior parte do acervo 

definido como ‘histórico’ ser ‘divulgável’, conforme verificamos na análise de sua 

composição, leva a crer que problemas com a reprodução desse material só 

ocorram no que tange a alguns usos do material de marketing e comunicação. Afinal 

de contas, a maior parte das demandas de conteúdo é interna, e mesmo as 

pesquisas acadêmicas externas passam antes pelo crivo do Itaú Cultural.  

Na verdade, a divulgação deste material, legitimado por pesquisas acadêmicas, 

tende a favorecer o Banco, já que, como vimos, o acervo é um espelho dos valores 

que a instituição pretende passar para o público. Castro (2008; p.30) afirma que os 

arquivistas orientam seu trabalho tendo em vista o que imaginam ser importante 

para os pesquisadores que consultam o arquivo. Pois bem, sabemos que o Itaú 

contratou uma empresa para levar a cabo a constituição de seu arquivo ‘histórico’, e 

que, desde o início, o acervo foi ‘direcionado’ no sentido do marketing, RH e atuação 

social. Este dado informa o que a direção do Banco imagina ser importante para as 

pesquisas internas (por exemplo, biografias de personagens importantes, as ações 

do Itaú Social, campanhas publicitárias antigas) e o que pretendem mostrar como 

‘histórico’ para os pesquisadores externos.  

Um dado central sobre o setor de memória do Itaú é que ele não é alvo de 

divulgações ou releases na imprensa; seu acervo gera um conteúdo que é 

divulgado, mas sua existência é virtualmente desconhecida pela maior parte do 

público externo. 
158

 Isto não é equivalente a dizer que sua atuação seja omitida de 

alguma forma – há mesmo um vídeo institucional, disponível no site do Banco Itaú, 

em que Miriam Mizuno e Fernando Araújo Júnior falam sobre o trabalho do setor, 

                                                           
158 Informação fornecida à pesquisa por Miriam.  
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mostrando documentos considerados emblemáticos do acervo. 
159

 Mas o fato de 

que seu contato com o público mais amplo seja ‘indireto’ reitera sua vocação para 

atuar dentro dos limites da empresa.  

Ainda que centros de documentação e memória empresariais sempre atuem 

internamente no sentido de promover os valores e causas das instituições entre seu 

corpo de funcionários, não é regra que, como setor, permaneçam fora do alcance do 

público. Muito pelo contrário, uma grande parte, senão a maioria dos CDMs de 

empresas busca a interação com o público, mantendo sites próprios, onde parte do 

acervo histórico é disponibilizada online, levando a cabo projetos educativos, 

organizando exposições in situ ou disponíveis nas respectivas homepages. Dentre 

estas empresas, um exemplo interessante é o do Grupo Votorantim, que atua em 

diversos setores, como cimento, mineração, metalurgia, entre outros. A empresa 

organiza, através do seu setor de memória, o Espaço Votorantim, ações educativas, 

exposições que podem ser visitadas na sede do Espaço ou são acessíveis 

virtualmente, além de visitas agendadas ao acervo. 
160

 A inexistência da 

possibilidade de uma interação direta entre o Espaço Memória Itaú e o público 

externo, evidenciada de forma clara na ausência de um site próprio, aponta, 

portanto, para uma característica particular desse projeto memorial.  

O último fator que merece ser analisado em relação ao funcionamento do Espaço 

Memória diz respeito à sua gestão. Ela passou por três momentos: no primeiro, que 

vai de sua criação, em 2003, até 2008, o Espaço respondia somente a um comitê 

temporário, composto por funcionários do Banco, sem pertencer a nenhum setor 

específico, mas sendo orientado, primordialmente, pela presidência, representada, à 

época, pela figura de Olavo Setubal. Após a morte de Setubal, em 2008, as 

diretrizes do Espaço passaram a ser ditadas por seu filho, Alfredo. Finalmente, em 

2010, o Espaço seria abrigado definitivamente sob a gestão do Instituto Itaú Cultural. 

Para a equipe, a vinculação inicial do Espaço Memória à presidência lhe emprestou 

um caráter especial, como fica patente no discurso de Miriam Mizuno: 

 

                                                           
159 Disponível em <http://www.youtube.com/watch?v=wFoLdEcIR5U&feature=vmdshb> Acesso em 08 fev. 

2013. 
160 Para mais informações, acessar <http://www.memoriavotorantim.com.br> Acesso em 08 fev. 2013. 

http://www.youtube.com/watch?v=wFoLdEcIR5U&feature=vmdshb
http://www.memoriavotorantim.com.br/
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Nós poderíamos pertencer a alguma área do Banco, diversas áreas, 
como em diversas empresas a memória está ligada ao marketing, ao 
RH. Não, ele quis pra si, então nós [estávamos] diretamente com o Dr. 
Olavo, na presidência. 

 

Como vimos, a Olavo Setubal é creditada tanto a criação do Itaú Cultural, como a 

idealização e orientação do projeto memorial do Itaú. É possível, portanto, que esse 

dado empreste um tom de ‘importância’ ao Espaço Memória, dentre as iniciativas do 

Banco, aos olhos de seus funcionários.  

Sousa (2010, p.80) afirma que o nascimento de projetos de memória empresarial 

frequentemente se dá quando a instituição decide comemorar uma data especial, 

como o aniversário da fundação, o nascimento de seu patrono, etc., sublinhando que 

as primeiras menções à memória da empresa geralmente ocorrem em datas 

‘redondas’, como os 50 anos de fundação da empresa, ou os 100 anos do 

nascimento do fundador, por exemplo. Este não é o caso do Itaú - a criação do seu 

setor de memória não está ligada a nenhuma data comemorativa do Banco. 

É possível que, na gestão do Espaço Memória, esteja em jogo certa dose da 

influência familiar sobre a empresa, como discutimos no primeiro capítulo. Afinal, 

Alfredo Setubal tomou a frente da orientação do projeto memorial depois da morte 

de seu pai, e, mesmo sob a gestão do Itaú Cultural, a partir de 2010, sua influência 

ainda é grande, já que ele é vice-presidente executivo do Instituto. Miriam Mizuno 

declarou:  

 

Nós sempre temos uma ligação com ele. [...] as definições, as 
diretrizes, são com ele. 

 

Já sobre a influência que a gestão do Itaú Cultural possa ter tido sobre o arquivo 

‘histórico’ e a atuação do setor de memória do Itaú de uma forma geral, a 

coordenadora do Espaço Memória é clara: 

 

O nosso dia-a-dia continua sendo o mesmo, não houve nenhuma 
mudança. Mas, é claro que as ideias são compartilhadas com o Itaú 
Cultural, e o Itaú Cultural tem uma dinâmica muito grande, de ideias 
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modernas. E isso, realmente, vai penetrando no nosso dia-a-dia. 
Grandes mudanças não houve, não. Nós continuamos respeitando 
nosso escopo de trabalho, que é fazer a memória do Banco, mas 
entremeando com a arte, a cultura, que existe, tanto lá, como cá. 

 

Vimos que o Instituto ainda mantém seu arquivo e que os documentos sobre a 

atuação cultural do Itaú são raros no arquivo histórico do Banco, portanto, é de se 

imaginar que a passagem da gestão administrativa do Espaço para o Itaú Cultural 

não tenha provocado uma grande mudança, corroborando o depoimento de Miriam. 

Além disso, o cotidiano de exposições do Espaço Memória também parece ter sido 

pouco alterado pela influência do Itaú Cultural.  

De 2003 a 2010 ocorreram dez exposições no Espaço Memória. Dentre elas sete 

ocorreram apenas no Espaço Memória, e três ocorreram tanto no Espaço Memória 

quanto na sede do Itaú Cultural (‘São Paulo feita por você’, 2004; ‘A figura humana 

na coleção Itaú’, 2007; e ‘Itaú Cultural 20 anos’, 2007). De 2010 a 2012 ocorreram 

quatro exposições no Espaço. Dentre elas somente uma (‘O Egito sob o olhar de 

Napoleão’, 2011) foi sediada não apenas no Espaço Memória e no Itaú Cultural, mas 

também no Museu Nacional do Conjunto Cultural da República (Brasília, DF) e no 

Espaço Cultural Unifor (Fortaleza, CE). 
161 Não houve, portanto, um aumento de 

exposições ‘compartilhadas’ entre o Espaço Memória e o Itaú Cultural desde a 

mudança de gestão, ou seja, não houve uma maior ‘inclusão’ do Espaço no 

cronograma de exposições do Instituto – pelo contrário, as exposições permanecem, 

em sua maioria, independentes. Da mesma forma, não é possível afirmar que o 

Instituto tenha produzido um aumento ou o predomínio de exposições artísticas no 

Espaço Memória – elas já existiam desde a sua criação, e continuaram acontecendo 

entremeadas a exposições comemorativas/históricas.  

Talvez a única indicação da influência do Itaú Cultural sobre o Espaço Memória que 

diz respeito às exposições seja o fato de que as três exposições artísticas que 

ocorreram desde 2010 fizeram uso do acervo da Brasiliana Itaú, subgrupo da 

coleção Itaú, sobre o qual discorremos no capítulo anterior. Como também vimos, 

uma parte considerável da coleção Brasiliana foi exposta sistematicamente pelo país 

                                                           
161 Informações cedidas por Miriam. Também foi usada como fonte a Enciclopédia Itaú de Artes Visuais, base 

de ‘eventos’, disponível em 
<http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=base> Acesso em 07 jan. 
2013. 

http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=base


101 
  

 

a partir de 2010. Esta é uma iniciativa do núcleo de exposições do Itaú Cultural - 

portanto, o predomínio de exposições de recortes do acervo Brasiliana no Espaço, 

nos últimos anos, possivelmente representa uma política mais ampla do Itaú Cultural 

de dar visibilidade à Brasiliana Itaú.  

Se, através desta coleção, o Itaú pretende fazer uma referência à história do Brasil e 

a Olavo Setubal, isso quer dizer que, no que tange às exposições artísticas de 

recortes da Brasiliana, o Espaço Memória e o Itaú Cultural trabalham conjuntamente 

no sentido de promover o enraizamento da trajetória do Banco na história do país e 

de propagar o mito de seu patrono. Mas essa colaboração parece ter mais um 

objetivo: reafirmar o perfil ‘artístico’ do Banco.  

Apesar de, no caso da Brasiliana, a atuação conjunta do Espaço e do Itaú Cultural 

no sentido da reiteração do perfil artístico do Banco e de seu patrono ficar mais 

explícita, ela pode ser encontrada, em certa medida, em todas as exposições 

artísticas que passaram pelo Espaço Memória, e que sempre fizeram uso de obras 

da coleção Itaú. 
162

 No entanto, o Espaço não tem a mesma estatura que o Instituto 

dentro do Grupo, nem perante o público. Nesse sentido, não é comparável o peso 

que os dois setores têm na determinação da ‘vocação’ para as artes do Banco – a 

atuação do Itaú Cultural, sem dúvida, é preponderante.   

Na verdade, os dois setores atuam de maneiras diferentes na construção de um 

perfil artístico para o Itaú. No Itaú Cultural, braço cultural do Grupo, as ações, 

grandiosas e voltadas para o grande público, explicitam e divulgam o valor que o 

Banco dá para a arte e a cultura nacionais. Por serem voltados para fora, os 

programas, publicações e eventos comunicam diretamente para a sociedade a 

imagem que o Itaú pretende fazer de si. No Espaço Memória, o perfil artístico e 

cultural é frisado nos registros em seu arquivo e em seus projetos. Por ser um lugar 

de memória, o Espaço dá a legitimidade ‘histórica’ à vocação do Banco para as artes 

e cultura, demonstrando como esse tipo de iniciativa sempre esteve presente na 

trajetória da empresa, precedendo até mesmo a fundação do Itaú Cultural. Como 

vimos, no entanto, a atuação do Espaço Memória nesse sentido é voltada para 

dentro, ou seja, para as pessoas que frequentam o Centro Empresarial Itaú 

Unibanco, não sendo objeto de ampla divulgação. Na seção a seguir, em que 

                                                           
162 Segundo dados fornecidos por Miriam Mizuno.  
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falaremos das atividades do Espaço, nos aprofundaremos nessa forma de atuação 

específica ao projeto memorial do Itaú. 

 

3.3 – As Linhas de Ação do Espaço Memória Itaú 

 

O Espaço Memória Itaú possui duas linhas de ação: a organização de conteúdo para 

pesquisas internas de outros setores do Banco e para o site do Itaú, e os seus 

projetos próprios, que incluem exposições e atividades voltadas para a comunidade 

de funcionários. 
163

 

A organização de conteúdo está relacionada ao caráter de fonte de pesquisa que 

assume o acervo do Espaço Memória. O arquivo histórico do Itaú foi constituído, 

entre outras coisas, para suprir uma demanda interna por informação. Dados e 

registros sobre a sua trajetória são importantes para projetos de outros setores, e 

encontrá-los unidos e organizados em um mesmo espaço representa uma 

comodidade para quem pesquisa.  

Por pesquisas internas compreendemos a busca por dados e/ou registros que 

colaborem na realização de iniciativas como campanhas publicitárias, veículos de 

comunicação interna, publicações e eventos. De acordo com o perfil do acervo, é 

possível depreender que a maior parte das demandas por material vêm dos setores 

de marketing e comunicação, RH e social. Portanto, nesse caso, o trabalho da 

equipe do Espaço Memória em atender essas demandas gera um conteúdo que é 

divulgado externamente, para o público em geral, e internamente, para o corpo de 

funcionários da empresa.  

Já o site do Banco Itaú possui uma página intitulada ‘memória’, cujo conteúdo é 

gerado pelo Espaço Memória. 
164 Nesta página não se encontrará nenhuma 

referência ao setor de memória do Banco, além de um artigo, dentre vários de outros 

                                                           
163 Naturalmente, as exposições também são atividades voltadas para os funcionários, já que são o seu público. 

A decisão de chamar os outros projetos de ‘atividades voltadas para funcionários’ foi tomada apenas para que 
pudessem ser diferenciados.   
164

 Disponível em <http://www.itau.com.br/sobre/memoria/> Acesso em 27 jan. 2013. 

http://www.itau.com.br/sobre/memoria/
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temas, que o descreve superficialmente.
165

 Se trata, basicamente, de uma série de 

links para um mesmo conjunto de artigos que cobrem alguns temas, um histórico 

bastante reduzido do Itaú e do Unibanco, no canto à direita, e uma linha do tempo 

do Itaú e do Unibanco guiada por fotos antigas. 

Já explicitamos, anteriormente, o que emerge como histórico do arquivo do Itaú, e 

que discurso de memória é produzido em consequência. Pois, o site do Banco Itaú 

introduz um novo fator nesse panorama:  

 

A história do Itaú não é feita só de grandes acontecimentos, mas 
também de fatos cotidianos que fizeram parte da vida de nossos 
colaboradores e clientes. Tudo isso é registrado em documentos que 

ficam no Espaço Memória. 
166

 

 

O destaque para os ‘fatos cotidianos’ é uma característica central da página 

‘memória’ do site do Itaú. Os fatos não são mais do que desdobramentos do aspecto 

de ‘curiosidade’ de parte do acervo histórico Itaú, mencionado ao descrevermos o 

arquivo. Para vislumbrarmos melhor este aspecto, é necessária uma análise do 

conteúdo dos artigos encontrados na página.  

Até o período em que foi realizada essa pesquisa, os artigos eram: ‘Itaú guarda 

obras de arte que revelam cinco séculos de história brasileira’, de 13/09/2011, ‘A 

relação do cliente com o banco muda, e a arquitetura das agências também’, de 

07/05/2012, ‘Sem tecnologia, funcionários do banco levavam correspondência de 

bicicleta’, de 11/05/2012, ‘O ano em que os talões de cheque do Itaú viraram galeria 

de arte’, 14/05/2012, ‘’Causos’ do Itaú: a gerente e um presente surpreendente e 

para lá de penoso’, de14/05/2012, ‘Uma visita ao espaço que guarda as histórias do 

Itaú’, de 16/05/2012, ‘As peças metálicas que foram fundamentais no dia a dia das 

                                                           
165

 UMA VISITA ao espaço que guarda as histórias do Itaú. Banco Itaú, 16 mai. 2012. Disponível em 

<http://www.itau.com.br/sobre/memoria/uma-visita-ao-espaco-que-guarda-as-historias-do-itau.html> Acesso em 
21 jan. 2013. 
166 Esse texto é encontrado no link para o vídeo institucional do Espaço, no item ‘quem somos’, na página do 

Itaú. Acesso em 21 jan. 2013. 

http://www.itau.com.br/sobre/memoria/uma-visita-ao-espaco-que-guarda-as-historias-do-itau.html
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agências’, de 03/01/2013 e ‘Conheça o Itaúchek, avô dos caixas eletrônicos’, de 

18/01/2013. 
167

 

 

No artigo ‘Itaú guarda obras de arte que revelam cinco séculos de história brasileira’ 

encontramos uma breve descrição da atuação cultural do Banco, com ênfase na 

coleção Brasiliana Itaú. Em ‘A relação do cliente com o banco muda, e a arquitetura 

das agências também’, que já esmiuçamos nesse capítulo, há uma descrição da 

arquitetura das agências no decorrer dos anos, destacando como ela sempre foi 

baseada na relação com o cliente, visando à praticidade e ao conforto. No artigo 

‘Sem tecnologia, funcionários do banco levavam correspondência de bicicleta’, 

representante dos textos relatando ‘causos’ do Itaú, se relata como, na década de 

50, os funcionários do Banco tinham que fazer contas e registros dos clientes a mão, 

frequentemente fazendo uso de bicicletas para levar a eles a correspondência do 

Banco – é ressaltado o ‘esforço’ dos funcionários em satisfazer o cliente. Em ‘O ano 

em que os talões de cheque do Itaú viraram galeria de arte’ é descrita a atenção à 

estética e à arte e o apelo visual das capas de cheque do Banco dos anos 70 e 80. 

Já em ’Causos’ do Itaú: a gerente e um presente surpreendente e para lá de 

penoso’, outro representante dos ‘causos’, é contada a história de uma gerente do 

Banco em 1976, que como forma de agradecimento de um cliente pelos serviços 

prestados, recebe uma galinha viva. ‘Uma visita ao espaço que guarda as histórias 

do Itaú’ , como vimos, é o único texto descritivo sobre o setor de memória do Banco 

– a memória da instituição é destacada como uma ‘riqueza’, é ressaltada a 

participação de Olavo Setubal em sua criação e a atuação dos ‘guardiões da 

memória’, Miriam Mizuno e Fernando Araújo Júnior. ‘As peças metálicas que foram 

fundamentais no dia a dia das agências’ ressalta o aspecto de ‘curiosidade’, aliando-

a à dos ‘causos’, das chapas de metal, que ordenavam as filas de clientes nas 

antigas agências do Banco – estes objetos são referidos como ‘relíquias’ de outros 

tempos, e é relatado o ‘causo’ de uma chapinha perdida, transformada em chaveiro 

por um cliente. Finalmente, em ‘Conheça o Itaúchek, avô dos caixas eletrônicos’, é 

descrita a trajetória dos caixas eletrônicos Itaú, ressaltando-se a atuação tecnológica 

de ponta do Itaú ao longo dos anos.  

                                                           
167 Acesso em 21 jan. 2013. 
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Os artigos refletem, portanto, os aspectos destacados em nossa análise sobre o 

acervo histórico Itaú: tratam da arte, do relacionamento com o cliente, da arquitetura 

e do aspecto de curiosidade dos objetos ‘históricos’. Mas não apenas isso: revestem 

estes temas de ‘leveza’ por meio de uma descrição sucinta e recheada de ‘causos’, 

que humanizam a trajetória do Banco. Esta ‘leveza’ se justifica pelo fato de que, 

afinal, o site tem como público o cliente do Itaú que porventura queira saber um 

pouco mais da história do Banco – e também é sinal de que, mesmo não 

explicitamente, a memória funciona como uma dimensão do marketing.  

É importante notar que a maioria dos sites ou seções de sites de empresas que 

apresentam projetos de memória institucionalizados não foca somente os ‘causos’ 

ou curiosidades como o do Itaú. A maior parte das páginas institucionais destas 

entidades foca nas ‘linhas do tempo’, e, se fazem menção aos centros de memória, 

documentação e museus, se detém em descrevê-los. Alguns destes sites vão ainda 

além, disponibilizando imagens digitalizadas de seus acervos, além de vídeos e 

depoimentos de funcionários. Vejamos alguns exemplos.  

A página Memória Gerdau, da empresa gaúcha produtora de aços longos, possui 

linha do tempo, uma descrição do Centro de documentação e informação Memória 

Gerdau, com disponibilização de imagens digitais de parte do acervo (divididas nas 

categorias ‘peças históricas’, ‘acervo textual’, ‘acervo iconográfico’ e ‘acervo 

audiovisual’), uma linha do tempo especificamente dedicada à evolução da sua 

logomarca, além de uma seção chamada ‘empreendedores’, onde é descrita a 

trajetória dos três fundadores da empresa.  

A Odebrecht, empresa que atua nos ramos da construção civil, infraestrutura e 

energia, possui duas páginas dedicadas à sua memória. No site principal da 

instituição, no link ‘história’, se encontra uma descrição da sua atuação nacional e 

sua expansão internacional no decorrer dos anos, contando também com uma linha 

do tempo. 
168 Já no site do Núcleo da Cultura Odebrecht, espaço expositivo aberto 

em 1984, na sede da organização, em Salvador, o visitante tem acesso a uma vista 

de 360º da exposição sobre a história institucional, além de uma série de imagens 

                                                           
168 Disponível em <http://www.odebrecht.com.br/organizacao-odebrecht/historia> Acesso em 17 fev. 2013. 

http://www.odebrecht.com.br/organizacao-odebrecht/historia


106 
  

 

digitais do acervo ‘histórico’, separadas nas categorias ‘prêmios’, ‘medalhas’, 

‘placas’, ‘condecorações’, ‘diversos’ e ‘diplomas’. 
169

 

A Petrobrás possui um site dedicado à memória da empresa, o Memória Petrobrás, 

onde se encontra uma linha do tempo interativa, exposições virtuais e uma grande 

quantidade de depoimentos de funcionários e ex-funcionários, considerados ‘a 

principal fonte histórica’ do projeto – há mesmo um formulário online para os ex-

funcionários que desejem agregar suas memórias ao programa. Ainda na página da 

Petrobrás, no item ‘curiosidades’, encontram-se ‘causos’ ocorridos ao longo dos 

anos, reunidos sob o título ‘só rindo’. 
170

 

Entre os sites estrangeiros podemos destacar, por exemplo, o da Coca-Cola. A 

empresa possui três páginas diferentes dedicadas à sua memória – o link ‘heritage’, 

ou ‘herança’, no site principal da empresa, que apresenta uma miríade de ‘causos’ e 

curiosidades ligadas aos produtos; um site dedicado à linha do tempo e, finalmente o 

site ‘The very best of Coca-Cola’, ou ‘O melhor da Coca-Cola’, onde é possível fazer 

um tour virtual no arquivo ‘histórico’ da empresa. 
171

 A empresa de aviação civil 

francesa Air France também possui um site dedicado inteiramente a sua memória, 

com fotos, vídeos e artigos sobre sua história, além de uma linha do tempo e uma 

página com um vídeo e um histórico do Boeing 707, lançado em 1958. 
172

 

Estes exemplos referem-se a sites de empresas com projetos extensos de memória, 

o que não é sempre o caso. Na verdade, a maior parte das empresas na atualidade 

dispõe, no mínimo, de uma linha do tempo em seus sites, relatando os marcos de 

sua trajetória ao longo dos anos. O que queremos sinalizar é que o Itaú não possui 

um site significativo sobre seu projeto de memória, e que, ao menos até então, as 

poucas menções ao Espaço Memória vão na contracorrente dos projetos memoriais 

de outras empresas, que procuram valorizar esse tipo de iniciativa, divulgando-a e 

estimulando a interação com o público. Sabemos que a página intitulada ‘memória’, 

no site do Banco Itaú, foi ao ar apenas no ano passado, quando todo o site foi 

atualizado. Segundo Miriam Mizuno, a página ainda não se encontra totalmente 
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 Disponível em <http://www.odebrecht.com/culturaodebrecht/> Acesso em 17 fev. 2013. 
170

 Disponível em <http://memoria.petrobras.com.br/> Acesso em 09 fev. 2013. 
171

 Disponíveis respectivamente em <http://www.coca-colacompany.com/topics/heritage>, <http://heritage.coca-

cola.com/> e <http://www.theverybestofcocacola.com/home/> Acesso em 21 jan. 2013. 
172

 Disponível em <http://corporate.airfrance.com/airfrancelasaga/> Acesso em 21 jan. 2013. 

http://www.odebrecht.com/culturaodebrecht/
http://memoria.petrobras.com.br/
http://www.coca-colacompany.com/topics/heritage
http://heritage.coca-cola.com/
http://heritage.coca-cola.com/
http://www.theverybestofcocacola.com/home/
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desenvolvida. Ainda assim, na forma em que se encontra agora, a página de 

memória do Banco reitera a pouca visibilidade dada ao seu projeto memorial.  

Os projetos do Espaço Memória são representados por exposições, sejam elas 

artísticas ou históricas/comemorativas e por atividades voltadas para funcionários. 

Vimos anteriormente que os valores expressos nas exposições do Espaço Memória 

andam em consonância com os valores comunicados através do conteúdo gerado 

para outros setores da empresa e para a página de memória do Itaú, além de 

pautarem a seleção dos documentos que devem integrar o arquivo histórico do Itaú. 

As mostras representam uma das principais fontes de informação sobre a história do 

Banco para os funcionários, e, por tematizarem os valores da empresa, que são 

legitimados pela descrição de sua atuação no decorrer dos anos, revelam seu 

caráter pedagógico.  

É claro, todo conteúdo gerado pelo Espaço Memória tem, de uma forma geral, um 

aspecto pedagógico, no sentido de que informa quem tem contato com ele sobre 

dados e fatos que possivelmente eram desconhecidos. Mas, se os valores da 

empresa, quando passados para o público em geral, ajudam a situá-la entre as 

concorrentes, passam as noções de tradição e legado, e, portanto, pretendem 

assegurar sua estabilidade no presente e sua continuidade no futuro, quando são 

passados para o público interno vão além: ajudam a gerar a identificação do 

funcionário com a empresa, trabalhando a noção de colaboração e o sentimento de 

importância do patrimônio da instituição, comunicando os tipos de valores e 

condutas que são esperadas deles.  

Worcman (2004, p.25) afirma que ‘’as celebrações que resgatam a trajetória da 

empresa, as datas redondas (20,50,80 anos), as publicações e mesmo os projetos 

de memória são momentos em que, em geral, a narrativa histórica se torna 

explícita’’. Logo, a narrativa histórica empresarial seria essencial, pois ‘’em geral a 

história da empresa não está necessariamente escrita e nem absorvida pelas 

pessoas’’. Todas as iniciativas de projetos de memória são momentos em que, como 

disse a autora, a narrativa histórica se torna explícita. Mas, no que tange às 

exposições e ao restante das atividades do Espaço Memória, outro fator também é 

colocado em questão: a dimensão de ritual.  
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Sousa (2010, p.71) analisou os ritos empresariais, chegando à conclusão de que 

consistem em um conjunto de atividades planejadas que estão diretamente 

relacionadas às crenças e metas projetadas no dia-a-dia das organizações, 

integrando funcionários e tornando a cultura mais tangível e coesa. Neste contexto, 

eles apresentariam três funções: o desenvolvimento do sentimento de pertencimento 

nos funcionários, a atribuição de importância aos eventos que veiculam valores 

fundamentais e a fixação da cultura organizacional. 

No caso das exposições do Espaço Memória e de outras atividades voltadas para 

funcionários, o que se pretende é criar um ritual de frequência àquele ambiente, que 

exibe obras de arte, registros históricos, mas, fundamentalmente, colabora na 

consolidação do mito de Olavo Setubal, dos valores e do perfil ‘artístico’ do Banco. 

Recentemente, foi aberto um pequeno café, anexo à sala expositiva, onde os 

funcionários podem tomar a bebida gratuitamente. Os tipos de café, cujos nomes 

remetem a Portinari e Di Cavalcanti, entram em diálogo com a exposição em cartaz, 

‘O Modernismo de Portinari e Di Cavalcanti’, de 2012. Segundo Miriam Mizuno, o 

espaço vem recebendo um grande número de funcionários, que socializam na hora 

do cafezinho. Esse novo espaço de convivência é um exemplo interessante de como 

a instituição angaria a simpatia do funcionário, enquanto o familiariza com a história 

e os valores do Itaú.  

Já as outras atividades do Espaço Memória voltadas para a comunidade de 

funcionários são representadas por dois projetos principais: o ‘Caminhando com 

Arte’, circuito de visita guiada pelas obras de arte do Centro Empresarial, e o projeto 

de memória oral dos funcionários e ex-funcionários do Banco Itaú, e recentemente, 

também do Unibanco. 

O ‘Caminhando com arte’ é um programa que ocorre desde 2011, no qual 

educadores de arte fazem visitas guiadas com funcionários pelas obras de arte do 

acervo Itaú em exposição no Espaço e espalhadas pelo complexo empresarial Itaú 

Unibanco. Estas visitas, que duram em torno de uma hora, podem ser agendadas 

pelos funcionários, mas também são rotineiramente utilizadas com o propósito de 

integrar grupos de novos funcionários do Banco, ao apresentá-los à coleção. Essa 

‘educação por meio do olhar’, segundo Miriam Mizuno, já seria uma ideia desenhada 

por Olavo Setubal, ao dispor as obras pelos edifícios do complexo empresarial: 
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Ele sempre falava: ‘eu coloco obras de arte aqui para educar o olhar 
dos funcionários’, porque trabalhar num ambiente ‘duro’ é difícil. Você 
já tem o seu dia-a-dia; se você conseguir amenizar isso com arte, é o 
melhor dos mundos, ter a arte fazendo parte do seu dia-a-dia. Então, 
esse nosso trabalho é mostrar para as pessoas que elas têm a 
oportunidade de conhecer um pouquinho mais do que está sendo 
mostrado aqui. 

 

É difícil chegar a uma conclusão sobre a efetividade deste programa no sentido 

educativo a que se propõe – apenas uma avaliação direta junto aos funcionários nos 

permitiria conhecer seus resultados. Ficam evidentes, porém, sua intenção 

pedagógica e seu caráter de ritual. Ao fazerem o percurso da visita às obras do 

complexo empresarial, os funcionários não apenas são introduzidos à arte, mas à 

grandiosidade do patrimônio do Itaú, à atuação decisiva do seu patrono nessa 

esfera, e finalmente, ao perfil do Banco como de uma instituição historicamente 

ligada às artes e à cultura. Logo, esse projeto colabora ativamente com a 

manutenção e a propagação da cultura organizacional, dos valores e causas do Itaú, 

além de reforçar a imagem que a empresa pretende fazer de si perante a sociedade.   

A outra atividade do Espaço voltada para o público do centro empresarial é o projeto 

de memória oral dos funcionários e ex-funcionários do Banco Itaú e, recentemente 

também do Unibanco. Ele teve início com a criação do Espaço, quando foram 

procurados aposentados para darem depoimento sobre suas experiências durante o 

tempo em que trabalharam no Banco. À época, foram enviados convites, em 

parceria com a Fundação Itaú Clube, com um roteiro, onde se pedia que eles 

contassem sua trajetória no Itaú, que diferenças viam entre o Banco de então e o 

atual, etc. 
173

 A colaboração foi alta: entre seiscentos e setecentos ex-funcionários 

deram seus depoimentos, alguns escritos à mão. Miriam, que já era funcionária do 

Espaço, descreve a riqueza e a importância destes relatos: 

 

Porque não basta você ter a documentação fria, ali, bonitinha. É 
interessante você ver o que as pessoas contavam sobre esse período. 
Por exemplo, uma memória que a gente tem, dos grandes planos 
econômicos, Collor, Bresser. O que isso mudou na rotina das pessoas, 

                                                           
173 A Fundação Itaú Clube é dedicada aos funcionários aposentados. 
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principalmente quem trabalhava em agência. Era uma loucura, o 
Banco se adaptando às mudanças impostas pelo governo, e as 
pessoas tendo que dar o máximo delas para que o público pudesse 
ser esclarecido e bem atendido. Então, todo mundo conta isso – esses 
foram os grandes desafios das pessoas que viveram esses períodos. 

 

Em 2009, o projeto tomou corpo quando o Museu da Pessoa foi contratado, ficando 

responsável pelo recolhimento dos relatos, que foram realizados ali mesmo, no 

Espaço, nas salas dos executivos cuja agenda não permitia outra locação, ou na 

residência daqueles ex-funcionários incapacitados de se locomover. Esses 

depoimentos, agora filmados, são gravados em DVD e entregues ao acervo do 

Espaço Memória. Este projeto, sem data prevista para conclusão, não apenas 

disponibiliza os depoimentos como fonte, como possibilita que eles sejam usados 

posteriormente como material para as exposições. 
174

 

Além do caráter de modelo de conduta, já mencionado, há outra dimensão presente 

nesse projeto que deve ser aprofundada: a da colaboração dos funcionários. Vimos 

anteriormente como, na linguagem do Banco, os funcionários são chamados de 

colaboradores. Sua participação nos rumos da empresa e na manutenção de seus 

valores e normas de conduta é valorizada para a continuidade do Itaú. Neste 

sentido, a atuação do setor de memória do Itaú, através dos registros do RH, de 

indivíduos simbólicos e/ou exemplares, da geração de conteúdo sobre esse material 

para a revista interna e para o site do Itaú, das exposições que abordem essa 

temática e, finalmente, da manutenção do seu projeto de memória oral é 

considerado fundamental. O setor de memória não apenas reitera a valorização da 

participação dos funcionários nos rumos da empresa, como busca legitimá-la por 

meio de narrativas históricas que destacam essa dimensão.  

Seja através da manutenção de um arquivo histórico, da produção de conteúdo ou 

de projetos como exposições e atividades voltadas para os funcionários, fica claro 

que o papel do Espaço Memória no ambiente em que se insere é duplo: o de ‘provar’ 

(através de seu arquivo) e consolidar a imagem que o Banco pretende fazer de si 

perante o público externo e interno, e, através de ações de caráter pedagógico, 

comunicar os valores e normas de conduta que se espera de seus funcionários. 

                                                           
174

 Segundo dados fornecidos à pesquisa por Miriam Mizuno. 
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Todos estes dados colaboram no sentido da formação de uma identidade 

institucional coesa, que gera lealdade e sentimento de pertencimento nos 

funcionários, e simpatia e preferência por seus produtos nos clientes e no público 

externo.  

A existência e a atuação do Espaço Memória não seriam possíveis sem uma 

extensa articulação com outros setores do Itaú, como o marketing, a comunicação 

interna e o RH. Dois momentos importantes foram a fusão do Itaú com o Unibanco e 

a passagem da gestão do Espaço para o Itaú Cultural. O primeiro alterou o volume 

de registros do arquivo histórico e inseriu o Espaço Memória em um esforço geral no 

sentido de promover uma identidade comum, que remetia ao paralelismo e às 

afinidades entre as duas empresas, que deveriam ser embasados nos registros 

documentais. O segundo, ainda que não tenha representado alterações 

significativas no expediente do Espaço, permite uma reflexão mais ampla sobre a 

tentativa de consolidação da imagem ‘artística’ do Banco, espelho da personalidade 

de Olavo Setubal – só que, enquanto o Instituto atua externalizando essa imagem, o 

Espaço Memória a internaliza, conferindo legitimidade histórica ao discurso 

institucional.  

Além disso, vimos que o projeto memorial do Itaú não tem visibilidade perante o 

público externo, o que reforça a sua vocação de atuação dentro dos muros do 

Centro Empresarial Itaú Unibanco. A ampliação do acervo histórico, assim como o 

estabelecimento de novos projetos do Espaço Memória também não teria sido 

possível sem um movimento de especialização de sua equipe e o diálogo com a 

ABERJE, que permite a troca de experiências e uma visão mais ampla do campo da 

memória empresarial brasileiro.  
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Considerações Finais 

 

Conforme vimos ao longo desse estudo, tradição, arte e cultura são parâmetros que 

se cruzam na construção da imagem do Banco Itaú: a imagem de uma empresa com 

uma vocação ‘histórica’ para as artes e a cultura, além de moderna e conectada com 

o seu tempo. Ela tem como ponto de partida a figura de Olavo Setubal, 

personalidade que ao longo de sua vida investiu em diversos setores: na ciência, 

nos negócios, na arte, na cultura e na política. Dessa forma, o patrono personificaria 

as características que o Banco pretende afirmar como suas. 

O investimento do Banco Itaú no setor cultural, ligado a Setubal, se modificou no 

decorrer dos anos. Teve início sem planejamento, através de exposições e da 

aquisição de obras para o acervo do Banco, delineando um perfil de mecenato, mas 

deu um importante passo no estabelecimento de uma política cultural de médio e 

longo prazo com a criação do Instituto Itaú Cultural, possibilitado pela Lei Sarney e 

pelo investimento prévio do Grupo no setor de tecnologia informática. Ainda assim, 

na sua primeira década, o Itaú Cultural careceria de uma orientação mais definida, 

expandindo suas atividades sem que fosse possível mensurar o alcance de suas 

ações. É a partir do final da década de 1990, já em sua segunda administração, que 

o Instituto sinaliza a formulação de uma política e um conjunto de projetos coesos, 

que reiterariam sua ênfase na tecnologia e na arte contemporânea. A terceira 

gestão, ainda vigente, que teve início no começo da década de 2000, dá 

continuidade à política cultural da administração anterior, expandido seu escopo de 

atuação e seu público, mas mantendo a ênfase na tecnologia e no incentivo à 

produção artística contemporânea.  

No entanto, as ações do Itaú Cultural nem sempre correspondem ao discurso 

institucional. Este procura situar as atividades no contexto sócio-político de cada 

época: na gestão Mange, surge a questão da identidade nacional; na Ribenboim, a 

questão da arte contemporânea e o advento da internet; na Saron, a continuidade da 

ênfase na arte contemporânea e na tecnologia, mas trazendo à tona noções da área 

social, como a democratização do acesso à cultura, muito presentes no debate 

político nacional. Além disso, o discurso institucional promove a ideia de uma ruptura 

entre cada gestão, dado que não foi comprovado por essa pesquisa.  
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É possível concluir que, através de suas ações, que permitem um contato direto com 

o grande público, o Itaú Cultural atualiza cotidianamente a imagem do Banco como o 

de uma empresa com vocação artística e cultural, e a de Olavo Setubal como uma 

personalidade pioneira e com uma sensibilidade que ia além do pragmatismo 

empresarial. Os projetos e produtos do Instituto geram um retorno quase imediato, 

valorizando a marca Itaú e possivelmente revertendo a fidelização e a simpatia do 

público consumidor de arte e cultura para as empresas do Grupo Itaú.  

No começo da década de 2000, na esteira da valorização da memória no âmbito 

empresarial, o Banco Itaú dá início a um projeto memorial institucionalizado. Este 

projeto tem um perfil peculiar: é composto por um arquivo ‘histórico’, mas também 

por um espaço expositivo, que frequentemente exibe obras de arte, além de 

organizar atividades de natureza artística para os funcionários do Banco. Dessa 

forma, o Espaço Memória tem colaborado na consolidação da imagem do Itaú, 

emprestando legitimidade ‘histórica’ à noção de que, para o Banco, a importância do 

investimento cultural é um valor antigo. Isto não fica patente apenas pelas 

exposições, mas também pelo arquivo ‘histórico’, que tem como uma de suas 

funções provar, através da documentação, o ponto de vista em questão.  

Além disso, o Espaço Memória Itaú possui duas características importantes, que o 

diferenciam da maior parte dos projetos memoriais de outras empresas: é fechado 

para o grande público e não é divulgado na imprensa. Vimos que a maior parte das 

empresas que investe em memória busca dar visibilidade aos seus projetos, seja 

permitindo visitas aos seus arquivos ‘históricos’, seja mantendo exposições abertas 

ao público e/ou websites com um amplo conteúdo. O fato de que o setor de memória 

do Itaú ainda se mantenha em larga medida recluso indica que suas atribuições têm 

por objetivo maior engajar o público interno, de funcionários do centro administrativo 

do Itaú, articulando-se fortemente, portanto, com outros setores do Banco, como o 

marketing, a comunicação interna e o RH.  

É claro que estas características não são imutáveis. Mostramos como o Espaço 

Memória vem se modificando no decorrer dos seus dez anos de existência, 

aumentando o escopo de suas atividades, passando a abrigar também a memória 

do Unibanco, mudando de gestão e especializando sua equipe. No entanto, como se 

apresenta até agora, o projeto memorial do Itaú atualiza a imagem que o Banco 
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pretende construir de si internamente, ressaltando sua vocação artística, ligando-a a 

Olavo Setubal.  

Sousa encerra sua pesquisa sobre o fenômeno da memória empresarial afirmando 

que: 

 

[...] o substancial crescimento e valorização da memória empresarial 
precisa ser acompanhado com cautela, exigindo atenção em relação 
aos reais objetivos dos projetos de memória desenvolvidos pelas 

organizações (SOUSA, 2010, p.118). 

 

O enfoque nos ‘reais objetivos’ dos projetos memoriais, muito presente no universo 

da Comunicação, não foi o foco dessa pesquisa. Não há nenhum parâmetro seguro 

que permita detectar o nível de ‘seriedade’ ou ‘superficialidade’ da atuação de 

setores de memória empresariais e, mesmo se houvesse, representaria uma grande 

simplificação de seus expedientes. Pode-se afirmar, com segurança, que todos 

estes projetos de memória têm uma relação estreita com o marketing das empresas, 

mas só isso. Na verdade, a análise dos centros de memória empresarial enquanto 

fenômeno social eximiu esse estudo de julgamentos de valor como o proposto por 

Sousa. 
175

 

Mais interessante do que classificar esses projetos de memória como ‘sérios’ ou 

‘superficiais’ é enxergá-los enquanto fenômenos sociais que se mantêm enquanto 

fazem sentido e agregam algo ao panorama em que se inserem. Eles não são 

estáticos; na mesma medida em que as instituições se modificam, se alteram as 

atribuições, as linhas de ação e até mesmo os responsáveis pela gestão desses 

projetos. Não parece ser de muita utilidade analisar o aumento na constituição de 

centros de memória empresariais de um ponto de vista valorativo, que os classifica 

como ‘honestos’ ou ‘desonestos’.  Mais interessante é pensar nas demandas sociais 

que eles atendem, nas condições sociais que permitem o sucesso desses 

empreendimentos.  

                                                           
175 Nem Sousa, que parece propor uma distinção entre projetos ‘verdadeiros’ e ‘falsos’, consegue chegar a uma 

conclusão viável à questão que coloca, terminando por enfatizar a necessidade dos projetos serem 
desenvolvidos com ‘’[...] rigor científico, compromisso social e responsabilidade histórica’’ (SOUSA, 2010, p.118). 
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Essa reflexão não representa uma crítica ao trabalho de Sousa, bem como às 

‘fórmulas’ de projetos memoriais de empresas, como as elaboradas por Nassar e 

Worcman. O estudo da memória não é exclusivo ao meio científico e nem às 

ciências sociais, podendo ser realizado segundo diversos pontos de vista. A 

intenção dessa pesquisa é colaborar com o panorama de estudos realizados na área 

de memória empresarial, valorizando um outro olhar sobre a questão. Esse olhar 

parte da noção de que projetos de memória empresarial, embora frequentemente 

gerem discursos institucionais semelhantes e mesmo produtos parecidos, não 

devem ser analisados a partir de pontos de vista pré-estabelecidos, que procurem 

encaixá-los em modelos reprodutíveis.  

De uma instituição para outra, não apenas as trajetórias são diferentes, mas 

diversas são as formas de organização desses projetos, diferentes são os objetivos 

e a maneira como estabelecem uma relação com seu público e com as outras áreas 

internas da empresa. Modelos fechados, seja de concepção ou de avaliação desses 

projetos, terminam por esvaziá-los e limitar o horizonte da reflexão.  

Para essa pesquisa, analisar a relação do Banco Itaú com a arte e a cultura, 

incluindo o envolvimento de Olavo Setubal nesse âmbito, e promover uma discussão 

sobre a forma como o Espaço Memória se articula nesse panorama e como ele se 

insere no universo de setores de memória empresarial, pareceu mais válido. Para 

isso, foi imprescindível uma análise aprofundada do material institucional, o que 

gerou um desafio: a necessidade de distanciamento do discurso produzido pelo 

Banco Itaú e pelo Itaú Cultural, gestor do Espaço Memória.  

Essa foi uma questão importante, tendo em vista que a escassez de resenhas na 

imprensa e estudos acadêmicos sobre o Itaú e seu setor cultural contrasta com a 

abundância da produção de material institucional. 
176

 Como se torna uma das 

principais fontes para as pesquisas acadêmicas, o material institucional 

frequentemente serve como mais do que uma base de dados históricos, 

influenciando as reflexões geradas a partir dele ao priorizar determinados eventos e 

determinados pontos de vista em detrimento de outros. Esse risco se fez 

especialmente presente, por exemplo, na análise da atuação cultural do Itaú anterior 

                                                           
176

 Na verdade, há muitos releases e artigos na imprensa sobre as ações culturais do Instituto, mas elas são 

predominantemente descritivas, tornando-se úteis apenas como fontes de dados.  
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à criação do Instituto, sobre a qual há pouquíssimo material institucional e nenhum 

estudo mais consistente.  

Em ‘Vender história? A Posição do CPDOC no mercado das memórias’, Verena 

Alberti analisa o fenômeno de demanda por memórias como membro de uma 

instituição que, ao se inserir no mercado da memória como prestadora de serviços 

de pesquisa e de arquivo, se defrontou com o dilema do limite entre a ‘história 

acadêmica’ e a ‘história para o mercado’, questão muito presente no debate sobre 

os projetos de memória empresarial. Alberti, baseando-se nas reflexões de Henri 

Rousso, afirma que a memória produzida pelo historiador é só mais uma dentre as 

que são oferecidas nesse mercado: 

 

Entre as formas de resgate do passado, não há preeminência de uma 
sobre as demais, todas são perfeitamente legítimas, pois todos têm o 

direito de construir suas memórias. (ALBERTI, 1996, p.3) 

 

Entretanto, isso não indica que se devesse abrir mão daquilo que torna específica a 

memória produzida pelos historiadores: o universo de regras acadêmicas segundo o 

qual ela se baliza, como a crítica às fontes e o domínio da literatura analítica 

reconhecida pela área. Sobre o crescimento do mercado de memórias, Alberti 

conclui que ‘’tomadas as devidas precauções’’, ele tenderia a ser positivo. Em 

primeiro lugar porque mesmo os projetos encomendados trariam contribuições 

importantes para a pesquisa nas ciências humanas, seja através de novas 

descobertas ou através da disponibilização de novas fontes para pesquisadores. Em 

segundo lugar, a produção de histórias para o mercado traria a vantagem de uma 

divulgação muito mais ampla; por fim, as pesquisas por encomenda, por terem 

prazos mais curtos, tornariam mais ágeis as pesquisas históricas e a produção de 

resultados (ALBERTI, 1996, p.6) 

Nesse sentido, os projetos de memória empresarial não podem ser analisados 

somente pelo viés comercial, mas tampouco como geradores de produtos baseados 

no rigor científico. Eles nasceram vinculados a propósitos de marketing, mas basta 

um olhar para o panorama atual de instituições brasileiras com setores de memória 

para que se chegue à conclusão de que eles vêm se tornando mais complexos e 
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mais profissionalizados no decorrer dos anos. É possível dizer que, ainda que 

estejam muito distantes de produzir uma história ‘científica’, muitos destes setores 

apresentam iniciativas que têm o potencial de gerar reflexões sobre as práticas 

memoriais da nossa sociedade.  Esta é a contribuição que projetos como o do 

Banco Itaú podem dar. 

Por último, é necessário abordar uma noção muito em voga dentre os atuais estudos 

sobre o fenômeno da memória empresarial: a de que estes projetos são constituídos 

tendo em vista uma demanda da sociedade por significado, na qual a empresa é 

incentivada a se colocar como ator social, e não apenas como uma máquina 

geradora de lucros. Vimos como as práticas rememorativas têm como um dos seus 

principais objetivos gerar um sentimento de continuidade em um mundo 

caracterizado pelo efêmero e pela rapidez das relações e da circulação de 

informação. Nesse sentido, o Espaço Memória Itaú busca ‘costurar’ a trajetória do 

Banco, que não é unívoca e coerente, agregando-lhe sentido, continuidade e 

coerência, dando-lhe, portanto, significado.  Esta é mais uma dimensão da 

colaboração dos projetos memoriais na consolidação da imagem institucional das 

empresas.  
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Anexo I - Itaugalerias177 

 

Itaugalerias: 

 

Araraquara, SP ................................................................................... 1982-1986 

Belo Horizonte, MG ............................................................................ 1990-1998 

Belo Horizonte, MG, Bairro Mangabeiras ..................................................... 1981-1990 

Belo Horizonte, MG, Rua Goitacazes ........................................................... 1990-1991 

Brasília, DF ................................................................................................... 1977-1993 

Campo Grande, MS ..................................................................................... 1982-1993 

Catanduva, SP ............................................................................................. 1982-1986 

Fortaleza, CE ............................................................................................... 1991-1991 

Goiânia, GO ................................................................................................. 1993-1997 

Londrina, PR ................................................................................................ 1980-1983 

Ourinhos, SP ................................................................................................ 1983-1989 

Penápolis, SP ............................................................................................... 1983-1998 

Porto Alegre, RS .......................................................................................... 1980-1991 

Ribeirão Preto, SP ........................................................................................ 1979-1990 

Rio de Janeiro, RJ ........................................................................................ 1991-1991 

São Carlos, SP ............................................................................................. 1981-1986 

São Paulo, SP, Agência ‘Jardim América’, Rua Augusta, 2575 ................... 1971-1975 

São Paulo, SP, Praça Panamericana ........................................................... 1972-1974 

                                                           
177 Essa tabela é baseada em dados cedidos à pesquisa por Selma Cristina da Silva, do Itaú Cultural. 
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São Paulo, SP, Av. Brasil ............................................................................. 1975-1991 

São Paulo, SP, Av. Higienópolis .................................................................  1979-1993                                                                        

Uberaba, MG ................................................................................................ 1985-1986 

Vitória, ES .................................................................................................... 1984-1995                                                                                                                                                                                                                          

                      

Por Ano de Inauguração: 

 

São Paulo, SP, Agência ‘Jardim América’, Rua Augusta, 2575 ............................ 1971 

São Paulo, SP, Praça Panamericana .................................................................... 1972 

São Paulo, SP, Av. Brasil ...................................................................................... 1975 

Brasília, DF ............................................................................................................ 1977 

São Paulo, SP, Av. Higienópolis ........................................................................... 1979 

Ribeirão Preto, SP ................................................................................................. 1979 

Londrina, PR ......................................................................................................... 1980                                                                      

Porto Alegre, RS ..................................................................................................  1980                                                                                       

Belo Horizonte, MG, Bairro Mangabeiras .............................................................  1981                                                                                                             

São Carlos, SP .....................................................................................................  1981                                                                            

Araraquara, SP .....................................................................................................  1982                                                                                                  

Campo Grande, MS .............................................................................................  1982 

Catanduva, SP ...................................................................................................... 1982                                                                                                           

Ourinhos, SP ......................................................................................................... 1983                                                                                                                                                                        

Penápolis, SP .......................................................................................................  1983                                                                                                           
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Vitória, ES ............................................................................................................. 1984 

Uberaba, MG ......................................................................................................... 1985 

Belo Horizonte, MG ..............................................................................................  1990                                                                                                              

Belo Horizonte, MG, Rua Goitacazes .................................................................... 1990                                                                                                           

Fortaleza, CE ........................................................................................................ 1991                                             

Rio de Janeiro, RJ ...............................................................................................   1991                                                                    

Goiânia, GO .........................................................................................................  1993                                                                                                         

 

Por Ano de Encerramento das Atividades: 

 

São Paulo, SP, Praça Panamericana .................................................................... 1974 

São Paulo, SP, Agência ‘Jardim América’, Rua Augusta, 2575 ............................ 1975 

Londrina, PR ......................................................................................................... 1983 

Araraquara, SP ...................................................................................................... 1986 

Catanduva, SP ...................................................................................................... 1986                                                                      

São Carlos, SP ...................................................................................................... 1986                            

Uberaba, MG ......................................................................................................... 1986                                                                                                           

Ourinhos, SP ......................................................................................................... 1989                                                                                                        

Belo Horizonte, MG, Bairro Mangabeiras .............................................................. 1990                                                                                                        

Ribeirão Preto, SP ................................................................................................. 1990                                                                                                        

Fortaleza, CE ........................................................................................................ 1991                                                                                                           

Belo Horizonte, MG, Rua Goitacazes .................................................................... 1991                                                                                                           

Porto Alegre, RS ..................................................................................................  1991                                                              
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Rio de Janeiro, RJ ................................................................................................. 1991                                                                     

São Paulo, SP, Av. Brasil  ..................................................................................... 1991                                                                                                    

Brasília, DF ............................................................................................................ 1993                                                                                                   

Campo Grande, MS .............................................................................................  1993                                                                                      

São Paulo, SP, Av. Higienópolis .......................................................................... 1993                                                                                                             

Vitória, ES ............................................................................................................. 1995                                                                                                 

Goiânia, GO .......................................................................................................... 1997                                                                           

Belo Horizonte, MG ............................................................................................... 1998                                                                                                               

Penápolis, SP ........................................................................................................ 1998                                                                                                           

                               

Por Anos de Atividade: 

 

São Paulo, SP, Av. Brasil .......................................................................................... 16 

Brasília, DF ................................................................................................................ 16 

Penápolis, SP ...........................................................................................................  15                                                                                           

São Paulo, SP, Av. Higienópolis ..............................................................................  14                                                                                                                 

Ribeirão Preto, SP ..................................................................................................... 11                                                                                                             

Porto Alegre, RS ....................................................................................................... 11                                                                                 

Campo Grande, MS .................................................................................................  11                                                                                                     

Vitória, ES ................................................................................................................. 11                                                                                                         

Belo Horizonte, MG, Bairro Mangabeiras .................................................................... 9                                                                                                     

Belo Horizonte, MG ....................................................................................................  8                                                                                                                  

Ourinhos, SP ............................................................................................................... 6                                                                      
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São Carlos, SP ...........................................................................................................  5                                                                                                      

São Paulo, SP, Agência ‘Jardim América’, Rua Augusta, 2575 .................................  4                                                                                                                 

Araraquara, SP ...........................................................................................................  4                                                                                                             

Catanduva, SP ...........................................................................................................  4                                  

Goiânia, GO ................................................................................................................ 4                                                                                                              

Londrina, PR ............................................................................................................... 3                                                                                                              

São Paulo, SP, Praça Panamericana ........................................................................   2                                                                                                                 

Uberaba, MG ..............................................................................................................  1                                                                                                                 

Belo Horizonte, MG, Rua Goitacazes .........................................................................  1                                                                           

Fortaleza, CE ............................................................................................. Menos de 1                                                                                                                 

Rio de Janeiro, RJ .....................................................................................  Menos de 1                                                                         

                           

Números por ano 

 

- Inaugurações: 

 

1971: 1 1978: - 1985: 1 1992: - 

1972: 1 1979: 2 1986: - 1993: 1 

1973: - 1980: 2 1987: - 1994: -                                         

1974: -  1981: 2                      1988: -                      1995: - 

1975: 1     1982: 3 1989: - 1996: -                                       

1976: - 1983: 2 1990: 2 1997: -                                             

1977: 1  1984: 1 1991: 2 1998: -                                           
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- Encerramentos: 

 

1971: - 1978: - 1985: - 1992: - 

1972: - 1979: - 1986: 4 1993: 4 

1973: - 1980: -  1987: - 1994: -                                           

1974: 1                      1981: - 1988: - 1995: 1                     

1975: 1 1982: - 1989: 1 1996: -                                              

1976: -  1983: 1 1990: 2 1997: -                                            

1977: - 1984: - 1991: 5 1998: 2                                            

                                            

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 
  

 

Anexo II - Cronologia do Banco Itaú  

 

1943 – Alfredo Egydio de Souza Aranha, político e grande proprietário de terras, 

funda, em São Paulo, o Banco Central de Crédito S.A., que viria a se tornar o Banco 

Itaú S.A. 

1952 – A razão social do Banco é alterada para Banco Federal de Crédito S.A., após 

pedido do Governo Federal, que visava preservar o termo exclusivamente para o 

que viria a se chamar Banco Central do Brasil. 

1959 – Alfredo Egydio, até então diretor-presidente do Banco Federal de Crédito, 

chama seu genro, Eudoro Villela, para assumir a presidência do Banco e seu 

sobrinho, Olavo Setubal, para assumir a direção do banco. Ao final da década, o 

Banco já ocupava a 52ª posição entre os bancos privados do país. 

1961 – Morre Souza Aranha.  

1962 – O Banco abre sua primeira agência fora do estado, na Rua do Ouvidor, Rio 

de Janeiro. 

1964 – É adquirido o primeiro computador IBM, usado no desenvolvimento dos 

sistemas de processamento. É também nesse ano que é realizada a primeira fusão 

do Banco Federal de Crédito, com o Banco Itaú S.A., de um grupo de empresários 

mineiros. A fusão gera o Banco Federal Itaú S.A. 

1966 – Nova fusão, com o Banco Sul-Americano do Brasil S.A., leva à alteração do 

nome do banco para Banco Federal Itaú Sul Americano S.A. Na mesma data, o 

banco cria seu representante na área de investimentos, o Banco Federal Itaú de 

Investimentos. 

1969 – Fusão com o Banco da América S.A., gerando o Banco Itaú América S.A. 

1970 – Ocorre a Incorporação do Banco Aliança S.A. 

1973 – Ocorre a incorporação do Banco Português do Brasil S.A., sendo adotada de 

forma definitiva o nome Banco Itaú S.A. Sua logomarca também é alterada para a 

forma atual, nas cores preta e branca. 
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1974 – O banco assume o controle acionário do Banco União Comercial S.A. Além 

disso, é criada a ITAÚSA – Investimentos Itaú S.A., para o controle do 

Conglomerado Itaú no mercado de ações. 

1975 – Olavo Setubal se licencia do cargo de diretor geral do banco para assumir 

seu mandato de prefeito da cidade de São Paulo, cargo que exerceria até 1979. 

José Carlos Moraes Abreu assume temporariamente a diretoria geral. Eudoro Villela 

se afasta do Banco por problemas de saúde.  

1979 – Fim do mandato de Setubal. É criada a Itautec, braço do Grupo na área de 

informática. 

1980 – O Banco abre sua primeira agência fora do Brasil, em Nova York. 

1982 – Compra de ações da Elekeiroz lança o Grupo na indústria química. 

1985 – O Itaú incorpora o Banco Pinto de Magalhães, do grupo português Sonae. 

Com a ampliação da atuação na informática, são espalhados em alguns pontos da 

cidade de São Paulo os primeiros caixas eletrônicos, que permitiam aos clientes 

realizar operações fora do horário comercial das agências. Chamado para assumir o 

Ministério das Relações Exteriores do governo Sarney, Setubal se afasta 

definitivamente do cargo de diretor-geral, passando-o para Moraes Abreu. 

1987 – É criado o Instituto Cultural Itaú, braço do Banco de atuação na área cultural.  

1990 – José Carlos Moraes Abreu se afasta da diretoria: Carlos da Câmara Pestana 

se torna presidente do banco e Roberto Egydio Setubal, filho de Olavo Setubal, se 

torna diretor geral do Banco Itaú S.A. 

1992 – A logomarca do banco é alterada para a sua aparência atual. 

1993 – O Banco cria o PROAC - Programa de Apoio Comunitário, voltado para 

projetos na área de educação e saúde. 

1994 – Roberto Egydio Setubal assume a presidência do banco no lugar de Carlos 

da Câmara Pestana. 

1995 – Aquisição do Banco Francês e Brasileiro e criação do Itaú Personnalité. 

Ocorrem comemorações pelos 50 anos do Banco. 
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1997 - É adquirido em leilão o Banco BANERJ S.A. 

2000 – É inaugurada a Fundação Itaú Social, braço social do Grupo Itaú, baseado 

nas experiências do PROAC. 

2002 – O Banco Itaú compra o BBA Creditanstalt e cria o Itaú BBA. Início das 

operações do Banco na Bolsa de Nova York. 

2004 - É criada pelo Grupo Itaú uma empresa voltada para o setor de empréstimos 

pessoais – a Taií (Trishop Promoções e Serviços). 

2006 – O Grupo adquire o Bank Boston no Brasil. 

2008 – Fusão do Banco Itaú com o Unibanco, levando à formação do maior 

conglomerado financeiro privado do Hemisfério Sul. Roberto Setubal é mantido 

como presidente. 
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Anexo III - Cronologia da atuação cultural do Banco Itaú  

 

1971 – O Banco Itaú abre a sua primeira galeria de arte em um espaço desocupado 

em uma agência.  As Itaugalerias, como seriam chamados estes espaços, tinham 

por foco artistas ainda desconhecidos no mercado de arte. No mesmo ano, o Itaú dá 

início a uma coleção própria, com a aquisição, por Olavo Setubal, de uma pintura a 

óleo do artista Frans Post. O patrono seria o responsável pelas aquisições da 

coleção nos anos seguintes, passando a atribuição para seu filho, Alfredo, no final 

da década de 1980. 

1986 – Em 2 de julho é promulgada a Lei Sarney, primeira lei de incentivo fiscal à 

cultura no país, que serviu de estímulo a criação de instituições culturais por parte 

de grandes empresas.  

1987 – É fundado por Olavo Setubal, em São Paulo, o Instituto Cultural Itaú, braço 

de atuação do Grupo Itaú no setor cultural, tendo por objetivo a ‘divulgação da 

cultura brasileira’. É criado o sistema de Banco de Dados Informatizado, carro-chefe 

da 1ª gestão. Seu primeiro tema, ou ‘módulo’ seria ‘Pintura no Brasil nos séculos XIX 

e XX’. Ernest Mange assume o cargo de diretor superintendente, delineando o perfil 

da política cultural do Instituto. A essa altura, ainda sem sede própria, o quadro 

administrativo do Instituto se instala em um andar do Edifício Sul-Americano. 

1989 – São inaugurados o Instituto e o primeiro Centro de Informática e Cultura (CIC 

I)na Avenida Paulista no 2424,. Dessa forma, se disponibilizava para o público o 

Banco de Dados Informatizado criado dois anos antes. No mesmo ano, é comprado 

um terreno na Avenida Paulista, que abrigaria futuramente a sede do instituto. 

1990 – Abertura do primeiro Núcleo de Informática e Cultura (NIC), em Belo 

Horizonte. As Itaugalerias e a coleção do Banco passam a ser administradas pelo 

Instituto. Tem início a prática de mostras itinerantes do ICI, tendo por base as 

informações contidas no Banco de Dados e as obras do acervo Itaú de arte.  

1992 – Início da construção da sede do então ICI, na Avenida Paulista 149. 
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1995 – São encerradas as atividades do CIC I e é inaugurada a nova sede, na 

Avenida Paulista 149. As ilhas de informação do CIC I são transferidas para o novo 

prédio. 

1997 – Ricardo Ribenboim assume o cargo de diretor superintendente, no lugar de 

Ernest Mange. São lançados os eixos curatoriais, temáticas anuais que passariam a 

nortear as ações culturais do Instituto. A administração passa a ser dividida em 

núcleos; é criado o Núcleo de Mídias Interativas. É disponibilizado o primeiro formato 

do website do ICI. 

1998 – O nome do Instituto é alterado para o atual Instituto Itaú Cultural, assumindo 

também um novo logotipo. Essas foram iniciativas que visavam aproximar o Instituto 

da marca do Banco Itaú, gerando uma maior associação a seu nome. É inaugurado 

o CDR (Centro de Documentação e Referência). É lançado o primeiro edital do 

programa Rumos Itaú Cultural, na área de cinema e vídeo. As últimas Itaugalerias, 

chamadas, na gestão Ribenboim, de Galerias Itaú Cultural, encerram suas 

atividades. 

2000 – Primeira edição do Rumos Artes Visuais. O Museu Herculano Pires, que 

expunha permanentemente 2 mil peças da coleção Itaú Numismática, é inaugurado 

no 9º andar do edifício do Instituto. Ocorre a exposição ‘A figura humana na Coleção 

Itaú’, com obras do acervo do Banco. 

2001 - Milú Villela assume a presidência do Instituto. As informações contidas no 

Banco de Dados Informatizado são compiladas e transformadas na Enciclopédia Itaú 

Cultural de Artes Visuais. Primeira edição do Rumos Música. No final do ano, a sede 

do Instituto entra em reformas. 

2002 – Eduardo Saron assume o cargo de diretor superintendente no lugar de 

Ricardo Ribenboim. O Instituto é reaberto para o público em maio, tendo passado 

por uma ampla reestruturação espacial interna e alterações na fachada do prédio, 

visando torná-lo mais acessível. É criado o Itaulab, laboratório de mídias interativas 

do Itaú Cultural e ocorre a primeira edição da Bienal de Arte e Tecnologia Itaú 

Cultural, a Emoção Art.ficial. É criado o Núcleo de Ação Educativa. 
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2003 – O website do IC é relançado, com uma nova configuração. Nele, é 

disponibilizada para o público a Enciclopédia Itaú Cultural de Artes Visuais. 

Lançamento da revista Cibercultura. 

2006 – É criado o Observatório Itaú Cultural, centro de estudos e pesquisa sobre 

gestão e política cultural. O Instituto publica o livro ‘Coleção Itaú Contemporâneo – 

Arte no Brasil 1981-2006’, sobre o acervo do Banco. 

2007 – É publicado o livro ‘Coleção Itaú Moderno – Arte no Brasil 1911-1980’. 

Comemoração dos 20 anos do Itaú Cultural. São realizadas duas exposições 

centrais: ‘Itaú Cultural 20 anos’, tendo por tema a memória do Instituto, e ‘Itaú 

Contemporâneo’, que exibia uma seleção de obras do acervo Itaú. São lançadas 

duas revistas: Continuum e Observatório Itaú Cultural, e abrem os editais do 

programa Rumos nas áreas de pesquisa - gestão cultural, literatura e música. 

2009 – É publicado o livro ‘Brasiliana Itaú’. Tem início o projeto Ocupação, que tem 

por tema atividades em torno do trabalho de artistas consagrados. São lançados os 

editais do Rumos Arte Cibernética, dança e jornalismo cultural.  

2010 – A exposição ‘Brasiliana Itaú’ começa a ser exposta de forma itinerante. 

Ocorre a exposição ‘Hélio Oiticica – Museu é o mundo’, em parceria com instituições 

como o Paço Imperial, RJ. São lançados os editais do programa Rumos nas áreas 

de literatura, música, pesquisa e teatro. 

2011 – Ocorre a exposição ‘Leonilson – Sob o peso dos meus amores’. O Itaú 

Cultural foi escolhido pela Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo para 

assumir a gestão do Auditório Ibirapuera. 

 

 


