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“Como não ver, nesse gosto pelo cotidiano ao passado, o 

único meio de nos restituir a lentidão dos dias e o sabor das 

coisas? E nessas biografias de anônimos, o meio de nos 

levar a apreender que as massas não se formam de maneira 

massificada. Como não ler nessas bulas do passado que nos 

fornecem tantos estudos de micro-história, a vontade de 

igualar a história que reconstruímos à história que 

vivemos? Memória-espelho, dir-se-ia, se os espelhos não 

refletissem a própria imagem, quando ao contrário é a 

diferença que procuramos aí descobrir; e no espetáculo 

dessa diferença, o brilhar repentino de uma identidade 

impossível de ser encontrada. Não mais uma gênese, mas o 

deciframento do que somos à luz do que não mais.” (NORA, 

1993, p.20) 

 



RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo, a partir de uma revisão bibliográfica, realizar um estudo teórico 

sobre a memória e sua relação com a história. Na tentativa de estabelecer um caminho 

historiográfico em direção ao tema, foram pesquisados os seguintes autores: Jacques Le Goff, 

Pierre Nora, Paul Ricoeur e Michael Pollak. O estudo apresenta a trajetória da Confederação 

Nacional das Seguradoras (CNseg) e das instituições que integram o mercado segurador 

brasileiro, tendo como instrumento responsável pelo resgate, tratamento, guarda, preservação e 

divulgação da memória do seguro no Brasil, o Centro de Documentação e Memória do Mercado 

Segurador (CEDOM). A intenção é contemplar uma breve reflexão sobre memória e história, 

memória empresarial e as diferenças e semelhanças entres instituições de guarda e preservação 

documental. A memória institucional da CNseg e do mercado segurador reúne itens textuais, 

audiovisual, peças museológicas e vasto acervo fotográfico, produzidos em quase sua totalidade 

pela Confederação, federações associadas e outras instituições do mercado, refletindo, não 

apenas a visão de seus funcionários e dirigentes, mas também a importância do seguro para o 

desenvolvimento socioeconômico do País. Assim, objetivando “guardar a memória do tempo e 

da evolução cronológica”, como sugere Le Goff, “como uma das manifestações importantes da 

memória coletiva” da Confederação, o estudo apresenta como proposta de produto a Galeria de 

Presidentes, por ocasião da comemoração dos 70 anos da CNseg. 

 

 

Palavras-chave: CEDOM, Mercado Segurador, FENASEG, CNseg, Memória, Galeria de 

Presidentes.  



ABSTRACT 

 

This work aims, based on a bibliographic review, to carry out a theoretical study on memory 

and its relationship with history. To establish a historiographical path that leads to the theme, 

the following intellectuals were researched: Jacques Le Goff, Pierre Nora, Paul Ricoeur and 

Michael Pollak. The study presents the trajectory of the National Confederation of Insurance 

Companies (CNseg) and the institutions that make up the Brazilian insurance market, with the 

Documentation and Memory Center as the instrument responsible for the rescue, treatment, 

custody, preservation, and dissemination of insurance memory in Brazil. of the Insurance 

Market (CEDOM), contemplating a brief reflection on memory and history, business memory 

and the differences and similarities between institutions of custody and document preservation. 

The institutional memory of CNseg and the insurance market brings together textual, 

audiovisual, museum pieces and a vast photographic collection, produced almost entirely by 

the Confederation, associated federations, and other market institutions, reflecting not only the 

vision of its employees and leaders, but also the importance of insurance for the country's 

socioeconomic development. Thus, aiming at “keeping the memory of time and chronological 

evolution”, as suggested by Le Goff, “as one of the important manifestations of the collective 

memory” of the Confederation, the study presents as a product proposal the Gallery of 

Presidents, when the celebration of the 70s years of CNseg. 

 

 

Keywords: CEDOM, Insurance Market, FENASEG, CNseg, Memory, President's Gallery. 
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INTRODUÇÃO 

 

O interesse pelo estudo da História, Memória e Memória Empresarial surgiu quando fui 

transferida, em julho de 2015, da Diretoria Executiva para a Superintendência de Comunicação 

(SUCOM), setores que integram a estrutura da Confederação Nacional das Empresas de 

Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg). Tal 

Superintendência apresenta como principal responsabilidade a comunicação corporativa, 

zelando, desta forma, pela imagem da associação civil que congrega as Federações1 

representantes das empresas integrantes dos segmentos mencionados anteriormente. 

Em 2014, a Confederação deu início ao projeto de implantação do Centro de 

Documentação e Memória do Mercado Segurador (CEDOM)2, demandado pelo modelo de 

governança corporativa, adotado em 2011. Embora a CNseg tivesse contratado o serviço de 

consultoria técnica, a ausência de um profissional especializado em gerenciamento de projetos 

e/ou memória empresarial dentro da equipe — formada quase que exclusivamente por 

jornalistas — impactava no acompanhamento e desenvolvimento do projeto que, em 2015, 

encontrava-se ainda em fase de implementação. Com nessa ocasião eu era analista de projetos 

especiais, com especialização em Gerenciamento de Projetos, também pela Fundação Getúlio 

Vargas, e conhecia as especificidades e demandas de todos os setores da CNseg, onde trabalho 

desde 2004, passei a integrar o Comitê do CEDOM, além do Comitê do Programa de Educação 

em Seguros. 

A ausência de recursos humanos especializados em programas de memória, vivida pela 

Superintendência de Comunicação, é considerada por de 33% das empresas que responderam 

à pesquisa “A História e a Memória Empresarial nas Organizações no Brasil” — realizada pela 

Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (ABERJE), entre setembro e outubro de 

2020 — como a principal barreira e/ou desafio para a área de memória empresarial das 

organizações. Foi a partir desta vivência no CEDOM, que nasceu o desejo por uma capacitação 

 
1 Cfr. site da CNseg, são Federações associadas: Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), Federação 

Nacional de Previdência Privada Complementar Aberta e Vida (FenaPrevi)Federação Nacional de, Saúde 

Suplementar (FenaSaúde) e Federação Nacional de Capitalização (FenaCap). Disponível em: 

https://cnseg.org.br/conheca-a-cnseg/confederacao/o-que-e-a-cnseg.html. Acesso em: 26.08.2020. 
2 Cfr. Informe Anual Mercado Segurador Brasileiro 2013, p. 106. Disponível em: 

https://cnseg.org.br/publicacoes/relatorio-anual-de-atividades.html. Acesso em: 26.08.2020. 
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que permitisse a realização de trabalhos nas áreas memória e história e de gestão de acervos, 

passando, portanto, a ter uma formação multidisciplinar. 

Tomando como ponto de partida o contexto mencionado, a presente pesquisa tem como 

objetivo geral apresentar a relevância do mercado segurador brasileiro e da CNseg, destacando 

a importância da preservação de memória deste mercado, suas instituições e personagens. O 

CEDOM será a ferramenta estratégica para a construção e divulgação da história, fortalecendo 

a imagem da instituição, a noção de pertencimento de funcionários e colaboradores e, o 

relacionamento da CNseg com os diversos públicos.   

Com vistas a alcançar o objetivo geral, a pesquisa encontra-se segmentada nos seguintes 

objetivos específicos: 

— Realizar estudo sobre os conceitos de história, memória e memória empresarial. 

— Analisar as características, atribuições e definições de centro de documentação e 

memória, bem como, a importância dessa análise na construção da memória empresarial. 

— Demonstrar a importância do resgate, tratamento, preservação, guarda e 

disponibilização do acervo histórico do CEDOM, além dos produtos e serviços gerados a partir 

de tais fontes históricas. 

O estudo em tela se justifica por três perspectivas:  

a) acadêmica: o projeto vai ao encontro do CPDOC, que abriga conjuntos documentais 

relevantes para a história recente do país. Neste aspecto, o CEDOM tem como diferencial ser o 

único centro de documentação e memória especializado nos temas relacionados ao mercado 

segurador brasileiro.  

b) pessoal: a pesquisadora trabalha no CEDOM e pretende, tanto aplicar os 

conhecimentos adquiridos com a pesquisa no referido Centro, quanto o inverso. 

c) social: a pesquisa proporciona à sociedade em geral, informações relevantes sobre a 

CNseg (sua fundação e personagens importantes), as contribuições do mercado segurador para 

o desenvolvimento do país e a constituição do CEDOM. 

Para tanto, apresenta na introdução um resumo da história do mercado segurador 

brasileiro, com o propósito de oferecer ao leitor algum conhecimento sobre o contexto de 

criação da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) e da Federação Nacional das 
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Empresas de Seguros Privados, de Capitalização e de Previdência Complementar Aberta 

(Fenaseg). A intenção é explicar o surgimento — em 2008 — do modelo de representação 

institucional espelhado que se mantém até os dias atuais. 

No corpo teórico, a pesquisa aborda as relações entre História e Memória, utilizando as 

obras de Jacques Le Goff, Pierre Nora, Michel Pollak e Paul Ricouer, reunindo um conjunto de 

conceitos e reflexões, que encontram ressonância nos temas abordados pelo estudo. Apresenta 

os conceitos de memória empresarial, centro de memória, bibliotecas, arquivos e museus, 

utilizando os autores Ana Maria Camargo, Silvana Goulart, Fernanda da Costa Monteiro 

Araújo, Ariane Ducrot, Viviane Tessitore e Paulo Nassar, entre outros. E relata a história do 

CEDOM, desde a sua criação até os tempos atuais, passando pela sua estruturação, constituição 

do acervo, implantação do banco de dados, construção da identidade visual e do site e 

divulgação e acesso ao acervo. 

A discussão sobre o formato proposto no trabalho, explica a escolha da “Galeria de 

Presidentes” como produto a ser apresentado. Como hipótese, pode-se sugerir que o CEDOM 

apresenta papel estratégico para CNseg, sendo um canal de comunicação capaz de contribuir 

com a consolidação da imagem institucional da CNseg perante o público interno e a sociedade 

em geral. E aqui encontra-se a relevância de difundir a cultura do seguro, demonstrando a 

importância do mercado segurador para o desenvolvimento socioeconômico do país. 

A conclusão refletirá a síntese da pesquisa — a partir do estudo e debate de conceitos e 

situações práticas —, que não demonstra a pretensão de esgotar o assunto, mas sim de fomentar 

o diálogo e a discussão por meio da apresentação do produto proposto: “Galeria de Presidentes”. 

 

1.1 A importância histórica do mercado segurador brasileiro 

A promulgação do Decreto de Abertura dos Portos às Nações Amigas, em 28 de janeiro 

de 1808, em Salvador, mudou a história do Brasil, marcando uma nova era. Encerrava-se ali o 

pacto colonial, dando início à caminhada até a emancipação política do país. No mesmo ano, 

foi autorizada, por decreto, a fundação de duas companhias de seguros e a criação da Provedoria 

de Seguros da Cidade da Bahia, que segundo Cavicchini (2008, p, 59) “era uma antiga 

necessidade dos comerciantes de Salvador”. Assim, era dado o primeiro passo para a construção 

da indústria brasileira do seguro.  



14 

 

Ainda, tomando como base o pensamento de Cavicchini, “A razão da demanda era 

simples: um dos principais negócios de Salvador era o tráfico de escravos, que exigia o seguro 

de vida dos mesmos e a cobertura dos navios”. (2008, p. 59). O escravo era considerado como 

“coisa segurada” ou até mesmo como “animal”, enquanto para os homens livres, fazer seguro 

era algo imoral. Diante dessa “necessidade”, em 1808, foram instituídas na Bahia, centro de 

navegação marítima, a Companhia de Seguros Boa Fé3, primeira seguradora do país; e a 

Companhia de Seguros Conceito Público.4 Na cidade do Rio de Janeiro, somente em 1810, foi 

fundada a Companhia de Seguros Indemnidade5 e a Real Provedoria de Seguros do Rio de 

Janeiro. Mesmo ano em que foi assinado o tratado de Aliança e Amizade, acordo diplomático 

firmado entre Brasil e Inglaterra, que levou a Companhia de Seguros Boa Fé à falência, por 

limitar o tráfico de escravos às possessões portuguesas. 

Embora o período de  normatização do seguro seja marcado pela criação do Mongeral 

(Montepio Geral de Economia dos Estados Servidores do Estado), em 1835; pela promulgação 

do Código Comercial Brasileiro, em 1850; pela fundação da Companhia de Seguros 

Tranquilidade, em 1855 — primeira seguradora do segmento vida para pessoas livres —, e pela 

instalação da primeira empresa privada a operar resseguros no Brasil6 (a resseguradora 

Schweizerischen Lloyd), cuja sede era na Suíça; foi somente no período Republicano (1889 – 

1930), que o governo assumiu o papel regulador e fiscalizador do mercado segurador brasileiro. 

Assim, com o objetivo de evitar a evasão de divisas e criar reservas técnicas no país, 

Prudente de Morais, primeiro presidente civil do Brasil, assina, em 05 de setembro de 1895, o 

Decreto nº 294. O mesmo ano marca a fundação da SulAmérica Companhia Nacional de 

Seguros. 

O século XX chega e com ele uma das principais intervenções do governo Campos 

Salles na atividade seguradora: a publicação do Decreto nº 4.270, de 10 de dezembro de 1901. 

Também conhecido como Regulamento Murtinho, tal decreto previa a criação da 

Superintendência Geral de Seguros, subordinada ao Ministério da Fazenda, “que deveria 

fiscalizar o cumprimento da lei pelas sociedades de seguros terrestres, marítimos e de vida”. 

 
3 CAVICCHINI, Alexis. A História dos Seguros no Brasil. Rio de Janeiro. Cop Editora Ltda. 2008. 
4 CNseg. Centro de Documentação e Memória do Mercado Segurador, 2021. Disponível em:  

https://cedom.cnseg.org.br/linha-do-tempo/. Acesso em: 25 fev. 2021. 
5 CAPÍTULO XV - DO SEGURO - Seção I -Disposições Gerais. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#capituloxvseguro. Acesso em: 28 fev. 2021. 
6Decreto Nº 3.724, de 15 de janeiro de 1919. Regula as obrigações resultantes dos acidentes no trabalho. 

Disponível em https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-3724-15-janeiro-1919-571001-

publicacaooriginal-94096-pl.html. Acesso em 03.09.2020. 
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(RIBEIRO, 2006, p. 23). No entanto, a legislação foi revogada pelo presidente Rodrigues Alves, 

com a publicação do Decreto nº 5.072, de 12 de dezembro de 1903, criando a Inspetoria de 

Seguros, que funcionou até 1934. 

Na década seguinte, marcada pela 1ª Guerra Mundial, foi sancionado em 1º de janeiro 

de 1916, o primeiro Código Civil Brasileiro (Lei 3.071), dedicando um capítulo especial7 à 

regulamentação dos contratos de seguros, com destaque para os seguros terrestres. O período 

marca a nacionalização do setor segurador. Três anos depois, o presidente Delfim Moreira, 

publicou o Decreto nº 3.7248 regulando as obrigações resultantes dos acidentes de trabalho — 

primeira lei brasileira em favor do trabalhador, que mais de 100 anos depois, tem seus direitos 

trabalhistas reduzidos pelo atual Presidente da República, Jair Bolsonaro, com a edição da 

Medida Provisória (MP) 905. Direitos esses que vinham sendo assegurados na Consolidação 

das Leis do Trabalho e em acordos internacionais. 

Segundo Amador, os anos 1920 foram de intensa atividade e luta no mercado segurador. 

Em 1921 foi fundada a Associação das Companhias de Seguros que, objetivando derrubar a 

proposta de cobrança de um novo “imposto de selo”, enviou, no ano seguinte, representantes 

ao Congresso Nacional. Um ano depois já eram 41 empresas filiadas. Desejando “expandir sua 

influência”, a Associação propôs a criação de subcomitês regionais e, em julho do mesmo ano, 

nasceu o Comitê de São Paulo. E 1925, o do Paraná-Santa Catarina e em 1928, o Comitê Misto 

Paranaense. Num período de estímulo à criação de sindicatos de empresas e trabalhos, visto que 

ambos “precisavam de mobilização política e reivindicatória, no dia 16 de maio de 1933 a 

Associação constituiu o Sindicato dos Seguradores do Rio de Janeiro, aprovou seu estatuto e 

elegeu sua primeira diretoria (AMADOR, 2010, p. 24). Outra entidade de classe criada na 

mesma década foi o Syndicato Profissional dos Corretores de Seguros, instituído em 5 de 

dezembro de 1932. 

Durante a fase Constitucional do Governo (1937 - 1946), Vargas promulgou a nova 

Constituição, criando o Estado Novo e instituiu, por meio do Decreto-Lei nº 1.186, de 03 de 

abril de 1939, o Instituto de Resseguros do Brasil (IRB), criado para ser instrumento estatal de 

 
7CAPUTO, Ana Cláudia; MELO, Hildete Pereira de. A industrialização brasileira nos anos de 1950: uma análise 

da instrução 113 da SUMOC. Estud. Econ., São Paulo, v. 39, n. 3, p. 513-538, Sept. 2009. Available from 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-41612009000300003&lng=en&nrm=iso>. 

access on 04 Mar. 2021. https://doi.org/10.1590/S0101-41612009000300003. 
8 Decreto Nº 3.724, de 15 de janeiro de 1919. Regula as obrigações resultantes dos acidentes no trabalho. 

Disponível em https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-3724-15-janeiro-1919-571001-

publicacaooriginal-94096-pl.html. Acesso em 03.09.2020. 
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ordenação econômica e para defender as empresas nacionais da concorrência externa. O 

governo pretendia a nacionalização das seguradoras estrangeiras e exigia prazo para venda do 

capital a acionistas brasileiros. E esta política intervencionista de Getúlio, contestada por 

aqueles que acreditavam que a nacionalização do seguro — preconizada pelo Decreto-Lei nº 

5.901, de 1940 — daria poderes ilimitados ao Estado, resultou anos depois na criação da 

Federação dos Seguradores. 

A criação da FENASEG e a evolução do mercado segurador 

Como resultado da luta, em 25 de junho de 1951, foi constituída a Federação Nacional 

das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização (FNESPC), entidade de representação 

sindical do mercado segurador, que em abril de 1969, passou a ser denominada Fenaseg, sigla 

adotada no presente trabalho deste ponto em diante, de forma a facilitar a compreensão do texto. 

A diretoria provisória elegeu como presidente da Fenaseg o representante da Companhia 

de Seguros Minas-Brasil, Carlos Coimbra da Luz. Sua missão foi tornar a recém-criada Fenaseg 

conhecida e reconhecida quanto a sua importância e utilidade. Segundo Paulo Amador, 

conforme entrevista à “Revista de Seguros”, Luz “demonstrava um conhecimento muito 

racional em relação à atividade das companhias e aos produtos que ofereciam à população 

brasileira.” (AMADOR, 2010, p. 55 e p. 56). 

“Esta Federação” - diria Luz - “é uma entidade de grau superior, criada com o 

importante objetivo de coordenar a atividade sindical do seguro, de recolher e 

representar a opinião dominante do meio segurador nacional, a respeito dos 

problemas que afetam os superiores e legítimos interesses da classe. É, não há 

dúvida, um órgão que tem sobre si uma tarefa que tem tanto de espinhosa e 

difícil, quanto de importante e benéfica para o seguro nacional.” 

Trata-se de uma década marcada por importantes transformações, como a publicação, 

em 1951, da Lei Afonso Arinos, pioneira contra o racismo. A fundação do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico (atual BNDES) em 1952. A instituição da Petrobras em 1953. E 

a atuação do setor segurador no meio rural se destacou com a criação, em 1954, da Companhia 

Nacional de Seguro Agrícola (CNSA). Mas o Brasil, também foi marcado pelo agravamento da 

crise política, pelo suicídio de Vargas e o afastamento de Café Filho. Atravessando um vazio 

de poder, Carlos Luz, que na ocasião presidia a Câmara dos Deputados, assumiu interinamente 

a presidência da República, entre os dias 9 e 11 de novembro de 1955. Mas o “Golpe Preventivo 

do Marechal Lott”, também conhecido como “Movimento de 11 de novembro”, que objetivou 
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garantir a posse do presidente eleito Juscelino Kubitschek, o obrigou a abandonar o Palácio do 

Catete e fugir para Santos a bordo do cruzador Almirante Tamandaré. 

Garantida a posse, Juscelino Kubitschek assumiu a presidência do Brasil e colocou em 

prática o Plano de Metas (sua plataforma de campanha), que teve como base o binômio Energia 

e Transportes, além da construção de Brasília. Era possível dizer que a “modernidade” havia 

chegado. O país cresceu e o avanço da industrialização marcou para sempre o período nacional-

desenvolvimentista que, de acordo com Ana Caputo e Hildete Melo (2009), sofreu forte 

influência do “vigoroso investimento público”9. 

De acordo com o Sindicato dos Corretores, o “bolo formado” pelo “recolhimento 

compulsório das seguradoras e empresas de capitalização ao Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico (atual BNDES)10, quase triplicou, tendo chegado a Cr$ 500 

milhões em 1956” e o governo, em conjunto com as companhias seguradoras decidiu o 

“direcionamento dos recursos” (SINCOR-RJ, 2012, p. 39). 

Para o mercado segurador, os “anos dourados” terminaram com alta da inflação; perda 

de confiança no setor por conta da redução do valor das apólices e queda na venda de seguros. 

Mas, a ditadura “gestada” no governo Vargas, que se instalou com o golpe militar de 1964, 

promoveu alterações positivas no setor, como a regulamentação da profissão do corretor de 

seguros, por meio da Lei 9.594, de 29 de dezembro, que também estabeleceu a intermediação 

da venda de seguros de vida pelo corretor e tornou obrigatória a comissão de corretagem 

(CEDOM)11.  

O mais importante marco para o setor foi a publicação do Decreto-Lei nº 7312, de 21 de 

dezembro de 1966, que instituiu o Sistema Nacional de Seguros Privados (SNSP), constituído 

pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), pela Superintendência de Seguros 

Privados (SUSEP), pelo Instituto de Resseguro do Brasil (IRB), pelas seguradoras. Empresas 

estas autorizadas a operar em capitalização e em entidades de previdência privada e por 

corretores de seguros habilitados. “Na prática, pela primeira vez no Brasil a Susep assumiu a 

 
9 Cfr. Linha do Tempo do site do CEDOM. Disponível em: 

http://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=1WQVXZnr_trOZcLuyHYVgCqNY2X

hFS2Lqj66eZMOk8OM&font=Default&lang=pt-br&initial_zoom=2&height=650. 
10 Decreto alterado pela Lei nº 9.656/98 e pela Lei nº 10.190/2001. 
11 Cfr. Linha do Tempo do site do CEDOM. Disponível em: 

http://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=1WQVXZnr_trOZcLuyHYVgCqNY2X

hFS2Lqj66eZMOk8OM&font=Default&lang=pt-br&initial_zoom=2&height=650. 
12 Decreto alterado pela Lei nº 9.656/98 e pela Lei nº 10.190/2001. 
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tutela direta dos interesses dos consumidores de seguros, dividindo com o IRB algumas funções 

na definição dos modos de operação de seguros no País.”13. 

No ano de 1967, o seguro de Acidentes de Trabalho foi estatizado pela Lei 5.316, 

sancionada em 14 de setembro, e incorporado à Previdência Social, tornando-se obrigatório. 

No mesmo ano, o governo regulamentou, por meio do Decreto nº 61.867, os Seguros 

Obrigatórios Previstos no artigo 20 do Decreto-Lei nº 73 — chamado de Responsabilidade Civil 

Obrigatória de Veículos Automotores Terrestres (RECOVAT) —, extinto em 1974, com a 

edição da Lei 6.194/74, que criava o seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores de Via Terrestre (DPVAT). Em 1968, foi criada a Federação Nacional dos 

Corretores de Seguros e de Capitalização (Fenacor)14, reconhecida pelo Ministério do Trabalho 

e Emprego, como entidade coordenadora dos interesses da categoria econômica dos Corretores 

de Seguros e de Capitalização, conforme Carta Sindical de 21 de março de 1975. 

Um marco da década de 1970 que merece destaque é a criação da Funenseg - Fundação 

Escola Nacional de Seguros15, em julho de 1971, por iniciativa de José Lopes de Oliveira, 

Presidente do IRB. Tal criação foi apoiada pelo então presidente da Fenaseg, o advogado e 

político Raphael Hermeto de Almeida Magalhães, que tinha entre suas preocupações, a 

profissionalização do mercado segurador (AMADOR, 2010, p. 128). 

Se o lado bom dos anos 1980 foi marcado pelo fim da ditadura militar (1985), o mesmo 

não pode ser dito da economia. A chamada “década perdida” foi marcada pela inflação, baixo 

crescimento do PIB — de 7% dos anos 70, para cerca de 2% nos anos 80 — ou seja, vivia-se 

uma profunda crise na economia e o mercado segurador sofria com os impactos, tanto da 

estagnação dos negócios, quanto das constantes mudanças nas regras financeiras. Foi somente 

em 1988, com a publicação da nova Constituição, que permitiu a abertura do mercado de 

seguros às empresas estrangeiras e vedou aos bancos a venda de seguros, que o mercado 

começou a se recuperar. 

A partir dos anos 90, o processo de desregulamentação do setor e a estabilidade 

monetária advinda do Plano Real, criaram as condições favoráveis para o desenvolvimento do 

mercado segurador, como a publicação da Lei Complementar 126, de 16 de janeiro de 2007, 

 
13 Em 2006 alterou sua denominação para Escola Nacional de Seguros, mantendo a sigla Funenseg e, em 2019 

passou a se chamar Escola de Negócios e Seguros (ENS).  
14 Cfr. Site da CNseg. Disponível em: https://cnseg.org.br/conheca-a-cnseg/confederacao/o-que-e-a-cnseg.html  
15 Cfr. Site da CNseg. Disponível em: https://cnseg.org.br/conheca-a-cnseg/confederacao/o-que-e-a-fenaseg.html. 
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marco da abertura do mercado de resseguros, que proporcionou enorme mudança no mercado 

segurador brasileiro. 

A criação da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) 

Na esteira das mudanças no mercado segurador, em 07 de fevereiro de 2007, entrou em 

vigor a nova estrutura de representação do mercado, resultado de estudos iniciados dois anos 

antes. Segundo Amador, “em maio, foi decidido pela diretoria da Fenaseg que o projeto deveria 

contemplar um modelo unificado para a interlocução política (Confederação) e um modelo de 

representação institucional legal, com representatividade sindical e associativa, estruturado em 

federações.” (AMADOR, 2011, p. 319). 

Assim, nasceram as quatro federações associativas, que em 7 de agosto de 2008, 

fundaram a CNseg: Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), Federação Nacional de 

Previdência Privada e Vida (FenaPrevi), Federação Nacional de Saúde Suplementar 

(FenaSaúde) e Federação Nacional de Capitalização (FenaCap).  Suas representações podem 

ser observadas na Figura 1. 

Figura 1 - Estrutura representativa da CNseg 

 

Fonte: www.cnseg.org.br 

Como a CNseg foi criada com o propósito de representar o braço associativo, coube à 

Fenaseg a representação sindical do mercado segurador. A primeira assume o papel de atuar 

em todo o território nacional em defesa dos interesses das Federações associadas (FenSeg, 

FenaPrevi, FenaCap e FenaSaúde), tendo como missão “contribuir para o desenvolvimento do 

sistema de seguros privados, representar suas associadas e disseminar a cultura do seguro, 
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concorrendo para o progresso do País”.16 Já a segunda, enquanto associação sindical de grau 

superior, filiada à Confederação Nacional do Sistema Financeiro (CONSIF), também com 

atuação e abrangência nacional, cumpre a missão de “coordenar, proteger, congregar e 

representar os nove Sindicatos regionais filiados e as categorias econômicas do seguro privado, 

da capitalização e da previdência complementar aberta”17, conforme listados a seguir:  

• Sindicato das Empresas de Seguros Privados, de Resseguros e de Capitalização nos 

Estados de MG, GO, MT e DF; 

• Sindicato das Empresas de Seguros Privados, de Resseguros e de Capitalização no 

Estado do Rio Grande do Sul – SINDSEG RS; 

• Sindicato das Empresas de Seguros Privados, de Resseguros e de Capitalização nos 

Estados do Paraná e Mato Grosso do Sul – SINDSEG PR/MS; 

• Sindicato das Empresas de Seguros Privados, de Resseguros e de Capitalização dos 

Estados da Bahia, de Sergipe e Tocantins - SINDSEG BA/SE/TO; 

• Sindicato das Empresas de Seguros Privados, de Resseguros e de Capitalização do 

Estado de São Paulo – SINDSEG SP; 

• Sindicato das Empresas de Seguros Privados, de Resseguros e de Capitalização do 

Norte/Nordeste – SINDSEG N/NE; 

• Sindicato das Empresas de Seguros Privados, de Resseguros e de Capitalização do 

Estado de Santa Catarina – SINDSEG SC; e 

• Sindicato das Empresas de Seguros Privados, de Resseguros e de Capitalização dos 

Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo – SINDSEG RJ/ES; e 

• Sindicato Nacional das Entidades Abertas de Previdência Complementar – SINAPP. 

 

Foi por meio desse modelo de representação espelhada, que a CNseg — ao herdar o 

papel de representante institucional exercido pela Fenaseg por quase 60 anos — se apropriou 

também de sua data de fundação (25 de junho de 1951), conforme pode ser visto na figura 2, 

 
16 Movimento historiográfico responsável por transformar a maneira de se pensar e de se discutir a História nos 

anos 30 e que influencia o discurso historiográfico até hoje, tendo como principais precursores Marc Bloch e 

Lucien Febvre. IN: BURKE, Peter. A Escola dos Annales (1929-1989): a Revolução Francesa da historiografia. 

São Paulo: UNESP, 1997.  
17 Cfr. Registro no Arquivo Nacional: “O acervo arquivístico do Centro da Memória da Eletricidade no Brasil 

possui 9 coleções pessoais, 37 fundos pessoais, 6 fundos institucionais e 25 conjuntos de documentos avulsos, que 

representam em meio físico mais de 90 metros lineares com conteúdo relacionado à história do desenvolvimento 

do setor elétrico no Brasil, divididos entre os gêneros iconográfico, textual, sonoro, filmográfico.” Disponível em: 

http://dibrarq.arquivonacional.gov.br/index.php/centro-da-memoria-da-eletricidade-no-brasil. Acesso em 

07.05.2021.  



21 

 

que reproduz a publicação do lançamento do selo comemorativo pelo aniversário de “70 anos 

da CNseg”. 

Figura 2 – CNseg lança selo comemorativo de 70 anos 

 

Fonte: www.cnseg.org.br 

As duas últimas décadas foram marcadas por grandes desafios para o mercado segurador 

brasileiro, como a proposta de criação da Empresa Brasileira de Seguros (EBS), pelo Governo 

Federal, em 2010, primeiro por Medida Provisória, e posteriormente, por Projeto de Lei. A 

proposta era de que EBS garantiria o seguro para operações de comércio exterior, grandes obras 

de infraestrutura e habitação popular, gerando, naturalmente, uma enorme resistência por parte 

dos seguradores e resseguradores brasileiros. A proposta representava uma tentativa de 

intervenção estatal no mercado.  

Segundo Jorge Hilário (CNseg, 2010 p. 5), presidente da CNseg à época: 

Em 2010, a força da união entre os principais agentes do setor foi determinante 

para impedir que prosperasse a ideia de criação de uma seguradora estatal. A 

CNseg atuou com firmeza e demonstrou a sua importância como referência 

na interlocução com o mercado, a sociedade e o Governo, na defesa dos 

interesses do setor e associadas. 

De acordo com o relatório da CNseg (2010, p.71), o impacto causado com a “nova” 

versão do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS — a definição de novas regras 

de planos coletivos, a portabilidade dos planos de saúde, a ampliação da cobertura obrigatória 
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para os beneficiários de planos de saúde, a remuneração dos médicos, entre outros 

acontecimentos — movimentou não só o mercado, mas também as mídias.  

Em 2013 ocorreu a privatização do Instituto de Resseguro do Brasil (IRB-Brasil). 

Criticada por alguns e elogiada por outros, o fato é que a empresa deixou de ser uma sociedade 

de economia mista e o mercado brasileiro foi aberto a grupos resseguradores nacionais e 

internacionais. 

Ao longo desses vinte anos, a CNseg não só passou por profundas transformações, como 

também sugeriu inúmeras agendas positivas e propositivas. Como não é possível que todas 

sejam destacadas, selecionamos as citadas pelo então presidente da Confederação, Marco 

Antonio Rossi, no relatório de atividades de 2014 (CNseg, 2014 p. 280): 

(...) o aprimoramento do marco normativo do microsseguro; a implementação 

da norma de venda de seguros por meios remotos e por representantes; a 

aprovação da Lei para regulamentar a atividade de desmontagem de veículos; 

a criação do Programa de Certificação Profissional; a Estratégia Nacional de 

Desjudicialização; a regulamentação da venda de seguros por redes varejistas 

e as ações relacionadas ao Seguro Habitacional. Além disso, a CNseg reforçou 

sua atuação como parceira do Governo Federal na Estratégia Nacional de 

Educação Financeira – ENEF, interagindo, de forma ainda mais dinâmica, 

com a Superintendência de Seguros Privados – Susep, a Agência Nacional de 

Saúde Suplementar – ANS, o Ministério da Fazenda e o Ministério do Meio 

Ambiente.  

Outras importantes ações, programas, projetos e eventos, realizados pela CNseg, foram: 

a efetivação do projeto “Estou Seguro”; a instituição do “Programa de Educação em Seguros”; 

a criação do Prêmio Antonio Carlos de Almeida Braga de Inovação em Seguros; a criação do 

CEDOM e da Rádio CNseg; a estreia nas redes sociais (Facebook, LinkedIn e Instagram); e a 

reformulação dos canais de comunicação (site, intranet e Canal CNseg / Youtube). E ainda, a 

ampliação da interlocução com os órgãos de defesa do consumidor, com os poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário; a assinatura da Declaração Unidos pela Resiliência a Catástrofes, 

proferida na 3ª Conferência Mundial de Redução do Risco de Desastres da ONU, realizada no 

Japão; e o apoio ao Acordo de Paris — assinado por 195 países — para redução do aquecimento 

global. 

A adoção de novos modelos de governança, as reformas estatutárias e a criação de uma 

nova identidade visual, que demonstrou uma maior sinergia entre a Confederação e as 

Federações — cada “pétala” da “rosa” representa uma associada (FenSeg, FenaPrevi, 
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FenaSaúde e FenaCap), conforme explicitado na figura 3 — foram importantes para a 

consolidação da imagem da Confederação perante seus públicos interno e externo. 

Figura 3: Identidade visual da CNseg 

 

Fonte: Informe Anual Balanço Social 2011 

Apesar do cenário desfavorável pelo qual o Brasil vem passando, com o avanço da 

pandemia da Covid-19 e o agravamento da crise política, o mercado segurador vem se 

mantendo resiliente, conforme dados constantes da Conjuntura CNseg, de abril de 2021. 

Segundo assinala Marcio Coriolano, presidente da CNseg, no editorial da publicação, o 

crescimento de 4,5% no primeiro bimestre de 2021 contra o mesmo período de 2020 (quando 

ainda não havia pandemia) foi liderado pelo segmento de “Danos e Responsabilidade, com 

avanço de 12,6%. O segmento de Pessoas sobe pouco, 1,5%, influenciado por virtual 

estabilidade de planos de acumulação". E a CNseg vem cumprindo sua missão primordial de 

contribuir para o desenvolvimento do sistema de seguros privados, representar suas associadas 

e disseminar a cultura do seguro, contribuindo para o progresso do País. 

Entendemos que, após o relato apresentado, foi possível mostrar tanto a relevância do 

mercado segurador brasileiro, como a importância da CNseg e de suas associadas. Desta forma, 

propusemos resgatar, por meio da materialidade da “Galeria de Presidentes”, uma narrativa 

exclusiva daqueles que contribuíram para construção de uma instituição historicamente 

comprometida com o desenvolvimento econômico e social do País, dispondo as minibiografias 

e fatos, numa sequência temporal. Uma narrativa que unifica o tempo, dando-lhe forma e 

sentido diante do tema apresentado.  
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2. DISCUSSÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA  

O presente capítulo não apresenta a intenção de aprofundar um debate extenso sobre 

História e Memória. Tal função cabe a intelectuais como Marc Bloch e Lucien Febvre, 

historiadores que, em conjunto, fundaram a revista Annales d"histoire économique et sociale 

(Anais de história econômica e social), em 1929, dando origem à corrente historiográfica 

conhecida como Escola dos Annales18 e inauguraram o conceito de história-problema; bem 

como a Fernand Braudel, que inovou o conceito de tempo, para quem “a história é filha do seu 

tempo”, entre outros intelectuais das ciências Humanas que pertencem as quatro gerações da 

Escola dos Annales. Pretendemos aqui apenas refletir sobre a relação entre história e memória, 

a fim de compreender o objeto de pesquisa proposto.  

 

2.1 Metodologia e fontes 

Quanto ao método empregado para a realização da investigação, foi eleita a pesquisa 

essencialmente qualitativa e seu processo de realização deu-se por meio de levantamento 

bibliográfico, com o objetivo de refletir sobre os conceitos de Memória, História, memória 

empresarial, centros de documentação e memória, museus, arquivos e bibliotecas. 

A pesquisa documental foi realizada, visando compreender a estrutura e os objetivos 

institucionais da CNseg e do CEDOM, além da observação participativa, uma vez que, a 

pesquisadora atua na realidade estudada, tendo como fontes o acervo histórico do CEDOM, 

matérias publicadas nas mídias sobre o setor segurador, dissertações, artigos científicos e outros 

materiais que surgiram ao longo do estudo. 

O desenvolvimento do presente estudo está ancorado nos conceitos apresentados por Le 

Goff, em História e Memória (2019) — obra de referência, não linear, que traz importantes 

conceitos de História, abordados na forma de verbetes — e em A História deve ser dividida em 

pedaços? (2015), último livro do autor, escrito em 2013. Ambos relacionados à teoria e 

metodologia da história.  

 
18 Cfr. Registro no Arquivo Nacional: “O acervo arquivístico do Centro da Memória da Eletricidade no Brasil 

possui 9 coleções pessoais, 37 fundos pessoais, 6 fundos institucionais e 25 conjuntos de documentos avulsos, que 

representam em meio físico mais de 90 metros lineares com conteúdo relacionado à história do desenvolvimento 

do setor elétrico no Brasil, divididos entre os gêneros iconográfico, textual, sonoro, filmográfico.” Disponível em: 

http://dibrarq.arquivonacional.gov.br/index.php/centro-da-memoria-da-eletricidade-no-brasil. Acesso em 

07.05.2021. 



25 

 

Com base em Pierre Nora — editor da maison Gallimard, editora francesa, fundador da 

"Bibliothèque des sciences humaines", e coordenador da obra Les lieux de mémoire, coleção de 

textos publicada em 1984, 1986, 1992 —, apresentamos as diferenças dos conceitos de memória 

e história, assim como o conceito de “lugares de memória”, por ele idealizado. Sua análise, 

parte do pressuposto de que há uma dissociação entre memória e história.  

Tomando como inspiração Michel Pollak — sociólogo e historiador austríaco, radicado 

na França e autor de “Memória Identidade Social” (1992) e de “Memória, Esquecimento e 

Silêncio” (1989), entre outras publicações — veremos que a memória é uma construção social 

e que tem papel fundamental na instalação do processo identitário. Através da obra de Pollak, 

é possível compreender que a memória funciona, portanto, como processo. 

Outro importante autor que dialoga acerca da memória como aliada à história, é o 

filósofo francês Paul Ricoeur, autor de “A memória, a história, o esquecimento” (2018). Este, 

que é um dos principais pensadores da modernidade, também será acionado pela pesquisa, no 

que tange à memória como fonte do conhecimento histórico.   

As definições utilizadas para Centro de Documentação e Memória, arquivos e 

bibliotecas estão inspiradas nos escritos de Camargo e Goulart (Centros de memória: uma 

proposta de definição: 2015); nas reflexões de Fernanda da Costa Monteiro Araújo, em a 

“Relação Conceitual entre Arquivos e Centros de Memória”; nas ideias de Ariane Ducrot, em 

seu artigo “A Classificação dos Arquivos Pessoais e Familiares” — ambos publicados na revista 

ÁGORA, edição de jan / jun 2015 — e  também no livro “Como Implantar Centros De 

Documentação”, de Viviane Tessitore. 

 

2.2 Memória e História  

Embora memória e história dialoguem, seus conceitos são muito diferentes. O estudo 

da memória passa por diversas áreas do conhecimento, como, Filosofia, Sociologia, 

Antropologia, Psicologia e História. A aproximação entre memória e história, se dá com a 

fundação da Escola dos Annales, também chamada movimento dos Annales. A nova abordagem 

para o estudo da História — trazida pela revista dos Annales (fundada em 1929) ao propor o 

uso de novas metodologias e fontes para o estudo e a escrita da História — modificou totalmente 

a estrutura acadêmica da disciplina, que passa a buscar e estudar novas fontes de pesquisa, 

dentre elas o estudo das memórias. 
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Segundo Le Goff (2019), para quem “o conceito de memória é crucial” para o 

desenvolvimento da História, “é importante descrever sumariamente a nebulosa memória no 

campo científico global” (LE GOFF, 2019, p. 387). O autor parte do pressuposto de que há uma 

dissociação de memória e história, de que a história “[...] só pode ser uma ciência da mutação 

e da explicação dessa mudança” (2019, p. 16), e não propriamente uma ciência do passado — 

nas “línguas românicas (e noutras) — “história” exprime dois ou até três conceitos” (2019, p. 

22): 

1) a “investigação das ações realizadas pelos homens” (Heródoto) que 

se esforça por se constituir em ciência, a ciência histórica; 

2) o objeto da investigação é o que os homens realizaram. Como diz Paul 

Veyne, “a história é quer uma série. 

Le Goff nos apresenta ainda como um terceiro conceito, a história como uma narrativa, 

que pode ser “verdadeira ou falsa [..] pode ser uma narrativa histórica ou uma fábula” (LE 

GOFF, 2019, p. 22), ou seja, uma narrativa com base na “realidade histórica” ou com base na 

“imaginação”. E chama a atenção para a postura dos historiadores ao lidarem com os conceitos. 

Eis que a “memória, na qual cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura salvar o 

passado para servir ao presente e ao futuro. Devemos trabalhar de forma que a memória coletiva 

sirva para a libertação e não para a servidão dos homens” (LE GOFF, 219, p. 471). 

Nora (1993), em seu texto basilar, torna ainda mais evidente essa oposição entre história 

e memória, ao defender que a “história é reconstrução sempre problemática e incompleta do 

que não existe mais. A memória é um fenômeno sempre atual, um elo vivido no eterno presente; 

a história, uma representação do passado”; ou seja, memória é “vida”, história é “reconstrução”. 

Referenciando o pensamento de Maurice Halbwachs, o autor afirma que “a memória se enraíza 

no concreto, no espaço, no gesto, na imagem, no objeto. A história só se liga a continuidades 

temporais, às evoluções, e às relações das coisas. A memória é o absoluto e a história o relativo.” 

(NORA, 1993, p. 9). 

A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, ela 

está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do 

esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a 

todos os usos e manipulações, susceptível de longas latências e de repentinas 

revitalizações. A história é a reconstrução sempre problemática e incompleta 

do que não existe mais. A memória é um fenômeno sempre atual, um elo 

vivido no eterno presente; a história, uma representação do passado. Porque é 

afetiva e mágica, a memória não se acomoda a detalhes que a confortam, ela 

se alimenta de lembranças vagas, telescópicas, globais ou flutuantes, 

particulares ou simbólicas, sensível a todas as transferências, cenas, censuras 

ou projeções. A história, porque operação intelectual e laicizante, demanda 



27 

 

análise e discurso crítico. A memória instala a lembrança no sagrado, a história 

a liberta e a torna sempre prosaica. A memória emerge de um grupo que ela 

une, o que quer dizer, como Halbwachs o fez, que há tantas memórias quanto 

grupos existem, que ela é, por natureza, múltipla e desacelerada, coletiva, 

plural e individualizada. A história, ao contrário, pertence a todos e a ninguém, 

o que lhe dá uma vocação para o universal. A memória se enraíza no concreto, 

no espaço, no gesto, na imagem, no objeto. A história só se liga às 

continuidades temporais, às evoluções e às relações das coisas. A memória é 

um absoluto e a história só conhece o relativo (NORA, 1993: 9). 

Segundo Ricouer, é a partir da situação apontada no artigo publicado por Nora em 1984, 

que se anuncia, simultaneamente, “uma ruptura, uma perda e a emergência de um fenômeno 

novo. A ruptura se dá entre memória e história. A perda é a do que se denominou “história-

memória. O fenômeno novo é o estágio de “uma memória captada pela história” que se passa a 

falar pela primeira vez de lugares de memória.” (RICOUER, 2018, p. 412). 

A rápida desaparição de nossa memória nacional me pareceu demandar um 

inventário dos lugares onde ela havia eletivamente se encarnado e que, por 

vontade dos homens ou pelo trabalho dos séculos, restaram como os mais 

ruidosos símbolos: festas, monumentos e comemorações, mas também 

elogios, dicionários e museus. (NORA, 1984: VII). 

Faço questão de dizer, ao cabo deste capítulo dedicado à prática da memória, 

que minha empreitada não depende desse ‘ímpeto de comemoração memorial’ 

(op.cit., p. 1001). Se é verdade que o ‘momento-memória’ (op.cit., p. 1006) 

define uma época, a nossa, meu trabalho ambiciona escapar aos critérios de 

pertencimento a essa época, seja em sua fase fenomenológica, epistemológica 

ou hermenêutica. Com razão ou não. Por isso ele não se sente ameaçado, mas 

confortado, pela conclusão de Pierre Nora, que anuncia um tempo em que ‘a 

hora da comemoração estará definitivamente encerrada’ (op.cit., p. 1012). 

Pois não é com a ‘tirania da memória’ (ibid) que ele quis contribuir. Esse 

abuso dos abusos é daqueles que ele denuncia com o mesmo vigor que o faz 

resistir à substituição do trabalho de luto e do trabalho de memória pelo dever 

de memória e limitar-se a colocar esses dois labores sob a égide da ideia de 

justiça. (RICOEUR, 2018: 103-104). 

Para Nora, "Os lugares de memória nascem e vivem do sentimento que não há memória 

espontânea, que é preciso criar arquivos, que é preciso manter aniversários, organizar 

celebrações, pronunciar elogios fúnebres, notariar atas, porque essas operações não são 

naturais.” (NORA, 1981, p. 13), ou seja, são uma construção histórica. Visão compartilhada 

por Pollak (1992), que defende a existência de lugares de memória ligados a uma lembrança e 

lugares de memória ligados às comemorações, “lugares de apoio da memória”. Do ponto de 

vista afetivo, a memória trabalha para sacralizar personagens, ideologias ou eventos.  

De acordo com Michael Pollak (1989), sociólogo, que analisou as relações entre 

memória, história e identidade, é necessário haver um enquadramento da memória para que ela 
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possa se tornar pública. E a partir desta ideia, destaca seis elementos essenciais para essa 

formalização: a coerência, os atores, as testemunhas, o registro material, a contingência e o 

processo. 

A coerência diz respeito ao encadeamento dos discursos. Embora seja possível operar 

com mentiras ou pontos controversos, não há como falsificar tudo. Com relação aos atores, 

estes são os historiadores, os ativistas sociais, os profissionais, sem os quais a memória não 

alcança projeção. Já as testemunhas são aquelas autorizadas socialmente. O registro material, é 

o assentamento da memória seja em arquivos, em museus, livros ou outros. A contingência está 

relacionada ao movimento constante da memória na relação espaço-tempo, ou seja, ela conversa 

com o passado, o presente e o futuro. E quanto ao último elemento essencial, o processo, Pollak 

considera que a memória é uma construção, desconstrução e reconstrução. É um processo de 

disputa entre atores, testemunhas e registro material, pela coerência. 

Pollak (1992) enfatiza que são elementos constitutivos da memória, seja ela individual 

ou coletiva, os “acontecimentos vividos pessoalmente; os acontecimentos "vividos por tabela”; 

as pessoas, os personagens; os lugares e os vestígios datados da memória, ou seja, aquilo que 

fica gravado como data precisa de um acontecimento.”. Ele cita ainda, como um último 

elemento da memória, a sua organização. 

Os acontecimentos vividos pessoalmente são aqueles que fazem parte do indivíduo, 

fazem parte de um passado que se deseja como único e verdadeiro. Enquanto os “vividos por 

tabela”, são aqueles que o indivíduo ou grupo, ainda que não os tenha vivido, sente que fizeram 

parte de determinado passado, como as memórias de traumas coletivos. É a memória herdada! 

Já os personagens, são aquelas pessoas que personificam a memória. Os lugares e os vestígios 

datados da memória são, portanto, os lugares de memória. 

Como a memória é construída individual e socialmente, independentemente de ser de 

forma consciente ou inconsciente, ela realiza um processo de seleção do que será gravado, 

excluído, rememorado, silenciado ou esquecido. Ou seja, a memória é seletiva — em parte 

herdada, em parte preocupações momentâneas. O silêncio e o esquecimento, não significa 

ocultação da verdade, mas sim aquilo que não se quer lembrar, rememorar, podendo ser 

simplesmente um mecanismo de defesa. “E essa seleção se dá para que seja possível 

operacionalizar a memória.” (POLLAK, 1992, p. 204-205).  
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Segundo o autor, por conta das flutuações e variações sofridas pela memória individual 

ou coletiva, é o momento que vai estruturá-la.  A memória vai sendo construída, elaborada 

sempre a partir da relação com o outro. Sem o outro ela não acontece. Por esta razão, Pollak 

defende que a memória é um fenômeno social.  

A construção da memória pressupõe um embate, pois ela é alvo de disputa pela 

necessidade de lembrar o que é considerado importante, tanto do ponto de vista coletivo, quanto 

individual. São as memórias individuais, diferenciadas em si mesmo, que compõem a memória 

coletiva.   A estruturação da memória é necessária para a criação da identidade social, seja 

individual ou coletiva. Sem memória, “não existimos”, a identidade é desestruturada, 

ocasionando patologias. (POLLAK, 1992) 

Em Paul Ricouer tem-se a dimensão pragmática da memória, ou seja, a “memória é 

exercitada”. É necessário fazer algo em relação a lembrança, “o verbo ‘lembrar-se’ faz par com 

o substantivo ‘lembrança’. O que esse verbo designa é que a memória deve ser ‘exercitada’”. 

A lembrança é individual, é de algo vivido. Enquanto a memória pode ser individual ou coletiva.  

Outra abordagem importante de Pollak (1992) trata da história oral e sua capacidade de 

produzir representações. Para o autor, não há diferença fundamental entre fonte escrita ou oral 

quando se fala sob a ótica da crítica, uma vez que, ambas produzem documentos. 

Diferentemente da história escrita, a história oral não tem uma preocupação com a verdade, mas 

sim com a experiência. Ela se preocupa com o que o entrevistado selecionou para contar e o 

que excluiu, ou seja, é a narrativa da memória.  Pollak acredita que “entre o ‘falso’ e o 

‘verdadeiro’, entre aquilo que o relato tem de mais solidificado e de mais variável, podemos 

encontrar aquilo que é mais importante para a pessoa.” (POLLAK, 1992, p. 210). Guardamos 

não somente os fatos vividos, mas também o que pensamos e sentimos no passado.  

A multiplicação dos objetos que podem interessar à história, produzidos pela 

história oral, implica indiretamente aquilo que eu chamaria de uma 

sensibilidade epistemológica específica, aguçada. Por isso mesmo acredito 

que a história oral nos obriga a levar ainda mais a sério a crítica das fontes. E, 

na medida em que, através da história oral, a crítica das fontes torna-se 

imperiosa e aumenta a exigência técnica e metodológica, acredito que somos 

levados a perder, além da ingenuidade positivista, a ambição e as condições 

de possibilidade de uma história vista como ciência de síntese para todas as 

outras ciências humanas e sociais. (POLLAK, 1992, p. 208) 

Ao final de sua argumentação Pollak diz que, no relato, o que mais interessa é aquilo 

que é “mais e menos sólido”, de forma que possa ser contrastado com outras fontes. Afirma que 
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é importante olhar para a forma da escrita, a linguagem escolhida, o encadeamento dos 

parágrafos e não apenas o conteúdo.  

Nesse sentido, entendemos que enquanto a história (campo de conhecimento) é pautada 

em métodos científicos — eis que ela investiga, analisa, e descreve os fatos acontecidos, e para 

tal, se distancia do passado para poder representá-lo —; a memória (campo de percepções do 

passado), pode ser compreendida como uma atividade própria e natural ao indivíduo, que para 

revivê-la, necessita da aproximação com o passado, ligando-se a ele no tempo presente. Apesar 

de utilizada pela história, memória não é história. A história lida com o passado a partir de uma 

análise criteriosa e ultrapassa a memória à medida em que se vale de testemunhos preservados 

em arquivos para a elaboração do documento histórico.   

Perpassada a reflexão sobre história, memória e lugares de memória, é imprescindível 

refletir sobre Memória Empresarial e compreender como se dá a constituição de um Centro de 

Documentação e Memória, suas características, papel, acervo e forma de atuação. 

 

2.3 Memória Empresarial 

A forma como as organizações produzem, organizam, preservam e divulgam 

conhecimento, há muito vem sendo objeto de estudos em âmbito acadêmico. 

Segundo a historiadora Márcia Pazin, a memória pode contribuir com a organização em 

três grandes áreas: reputação institucional – “ao demonstrar como os valores e a missão 

institucional podem ser responsáveis [...] pelo fortalecimento da imagem institucional” e nas 

áreas de cultura organizacional e de gestão do conhecimento – “que podem se beneficiar 

grandemente com a existência de uma área voltada à preservação e divulgação da memória da 

organização” (PAZIN, 2015).  

Na implantação de projetos de memória empresarial, é preciso ter em mente que a 

construção do conhecimento será refletida na história empresarial, que passa a ser 

compreendida como um marco referencial, a partir do qual os membros da organização 

reforçam vínculos de pertencimento, revivem experiências e podem refletir e desenvolver sobre 

planos futuros. 

Conscientizar a alta gestão acerca da importância da memória empresarial, está para 

além da publicação de livros comemorativos, das homenagens, da celebração de aniversários 
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de criação da organização. A memória empresarial é bem mais do que monumentalizar o 

passado. Ela é ferramenta de suporte à gestão, que agrega valor à marca, reforçando o 

posicionamento e a imagem institucional. É ferramenta de conhecimento e comunicação, na 

medida em que resgata, trata, organiza e transforma registros históricos em produtos, que 

divulgam a trajetória da empresa, sua missão, visão e valores, funcionando como um elemento 

de coesão entre a responsabilidade social e a responsabilidade histórica. 

Em 2005, Paulo Nassar, presidente da Associação Brasileira de Comunicação 

Empresarial (Aberje), realizou estudo inédito sobre projetos de “História Empresarial nas 

empresas brasileiras”, que integrou sua tese de doutorado “Relações Públicas e História 

Empresarial no Brasil: estudo de uma nova abrangência para o campo das Relações Públicas”, 

defendida em 2006. Segundo Nassar, o universo da pesquisa foi definido com base na seleção, 

por sorteio sistemático, das 100 maiores empresas que figuraram no anuário “Melhores e 

Maiores - 500 maiores empresas do Brasil”, da revista Exame; 14 empresas que constaram da 

quarta edição do periódico “Valor 1000”, mas não constaram da Exame; e os 20 maiores bancos 

(em capital). Das 134 contatadas, 119 empresas participaram da pesquisa.  

Utilizando metodologia quantitativa e estruturada em formato de questionário, com 

perguntas fechadas e abertas, a pesquisa objetivou responder a diversos questionamentos 

(Nassar, 2006, p. 157): 

As empresas genuinamente brasileiras se interessam por sua história ou isto 

seria antes uma preocupação de empresas de capital estrangeiro? Que 

motivações teriam levado ou poderiam levar as empresas a se valerem de sua 

história? As que já institucionalizaram programas ou ações tendem a torná-los 

permanentes? Seus programas estão voltados para reforçar nos públicos 

estratégicos o sentimento de pertencimento a elas e como ferramentas de 

gestão do conhecimento? 

Eram questões que suscitavam a formulação de outras tantas, ligadas à 

Comunicação Organizacional. Que espaço se reserva ou se pode 

reservar à Comunicação Organizacional nos trabalhos de construção da 

memória das empresas? A elaboração dos programas, nas empresas que 

já os têm, foi norteada por teorias e práticas de Relações Públicas? As 

Relações Públicas, por sua vez, estão incorporando ou poderiam e até 

mesmo deveriam incorporar conhecimentos e experiências acumuladas 

em outras áreas, entre as quais a História Empresarial? 

De acordo com Nassar, as respostas aos questionamentos permitiram chegar a algumas 

conclusões, bem como confirmaram, esclareceram ou descaracterizaram parcialmente as 

hipóteses formuladas, aqui apresentadas de maneira bastante resumida. “A área de História 
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Empresarial estava se estruturando nas maiores organizações e, embora grande parte já tivesse 

realizado iniciativas na área, era necessário o envolvimento da alta gestão para o sucesso do 

programa; os principais trabalhos realizados foram livros, vídeos e exposições; que esse poderia 

ser um novo espaço de atuação para profissionais de Relações Públicas; a maior parte dos 

pesquisados consideraram importantes os projetos de História nas empresas e que, embora fosse 

um desafio, não seria algo passageiro.”. (NASSAR, 2006, p. 171 e 172). 

Transcorridos 15 anos, a Aberje, em parceria com a Memória da Eletricidade, realizou 

entre os dias 10 de setembro e 20 de outubro de 2020, uma segunda edição da pesquisa — 

ampliada e revisada — intitulada “A História e a Memória Empresarial nas Organizações do 

Brasil”, que contou com a participação de 117 empresas, de diversas estaturas, segmentos da 

economia e regiões do país. O estudo, apresentado por Carlos Ramello, um dos coordenadores 

da pesquisa pela Aberje, em live transmitida pelo canal da Aberje no Youtube, em 7 de 

dezembro de 2020, objetivou entender o “status atual dos programas de memória empresarial 

quanto a sua adoção, estrutura e processos dos programas em empresas atuantes no país.”. 

Com relação às características das 117 empresas pesquisadas, foi identificado que 76% 

são empresas nacionais e multinacionais privadas, que atuam em 32 setores da economia, sendo 

16% na área de energia. 62% localizam-se em São Paulo, mas representam 12 estados e o 

Distrito Federal, 55% são de capital nacional e representam 16 países. Outros dois dados 

considerados interessantes foram a média geral de tempo de atuação das empresas — 52% 

atuam até 50 anos — e que 57% têm mais de 2.000 funcionários. 

Perguntadas se “possuíam algum programa ou se desenvolviam alguma ação de 

Memória Empresarial”, 56 empresas responderam não possuírem programa nem 

desenvolverem ações eventuais de memória empresarial; 34 realizam ações eventuais; 6 

tiveram programa há algum tempo, mas foi desativado; e 21 possuem programa estruturado de 

memória empresarial. Dessas 56 empresas: 50% são multinacionais privadas; 71% estão 

localizadas em São Paulo; 64% têm até 2.000 funcionários e 54% têm até 30 anos de atuação. 

As seis empresas cujos programas de memória empresarial foram desativados, 

responderam que os motivos foram: a reestruturação organizacional; a redução de custos; as 

mudanças de prioridade e a falta de reconhecimento da alta gestão. Dessas empresas, 66% são 

multinacionais e nacionais privadas; 66% estão localizadas em São Paulo; 50% possuem mais 

de 2.000 funcionários e 60% atuam entre 71 e 80 anos no Brasil. 
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Quanto as 34 empresas que responderam realizar ações eventuais de memória 

empresarial, 47% são multinacionais privadas; 44% estão sediadas em São Paulo; 60% têm 

mais de 2.000 funcionários e 66% atuam há mais de 30 anos no mercado. E as ações 

identificadas como as mais promovidas são: publicação de livros; eventos de aniversário da 

empresa; produção de vídeos institucionais; visitas guiadas; publicações comemorativas; 

realização de exposições e museus, além da criação de sites institucionais. 

Com relação as 21 empresas que possuem programa estruturado de memória 

empresarial, 48% são empresas privadas multinacionais; 62% localizam-se em São Paulo; 32% 

têm mais de 10 mil funcionários e 82% atuam há mais de 60 anos no mercado. Outro dado 

interessante é que 50% delas têm programa de memória implementado há mais de 15 anos e 

40% entre 6 e 15 anos. Podemos perceber a relação existente entre tempo de vida e a 

estruturação de programa de memória empresarial. 

Dentre as razões apresentadas como justificativa para a estruturação do programa de 

memória empresarial as empresas deveriam escolher obrigatoriamente as duas mais 

importantes, tendo como opções: 

a) Preservação da identidade corporativa e da coerência institucional (48%). 

b) Memória empresarial como agente catalisador no apoio aos negócios e elemento de 

coesão entre responsabilidade social e história (43%). 

c) Estímulo ao sentimento de pertencimento e orgulho dos colaboradores que fazem 

parte da organização (38%). 

d) Transformação da experiência acumulada ao longo da história da organização em 

conhecimento histórico disponível à sociedade (33%). 

 

Algumas empresas consideraram “o fortalecimento da reputação da Organização” 

(14%) e a “consolidação da imagem institucional e a maior visibilidade e valorização da marca” 

(10%), como justificativas para a estruturação do programa.  

Podemos observar que um percentual expressivo das empresas que possuem programa 

de memória empresarial, tem área formal estruturada (71%), sendo que 33% estão situadas no 

nível hierárquico gerencial e 50% trabalham somente com equipe interna (em média 5 

funcionários), do quais 56% são gerentes e analistas. As empresas que utilizam fornecedor — 

seja consultoria específica ou agência especializada ou ainda agência de comunicação —, o 
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fazem em razão da competência específica (70%). Quanto aos recursos financeiros, 94% 

possuem dotação orçamentária própria e o custo anual é de cerca de R$ 240.000,00. 

Quanto ao acervo histórico captado, 66% são de origem institucional, sendo 100% 

composto por documentos, publicações, fotos e vídeos e 95% por troféus, medalhas e objetos 

antigos. Embora o acesso a esse acervo, na sua grande maioria, seja disponibilizado somente 

para os funcionários por meio de atendimento pessoal, 72% das pesquisadas concordam que o 

acesso deve ser público. 

As empresas consideram como principais fontes de depoimentos em memória 

empresarial: funcionários mais antigos (79%); funcionários atuais (68%); diretores (63%); 

fundador/acionista (58%); comunidade (21%); clientes (21%) e outros (15%). 

Os principais produtos desenvolvidos apontados foram: exposições (79%); sites 

institucionais (63%); livros e vídeos (56%); eventos (42%); museu fixo/itinerante (32%); 

intranet (26%); site específico (21%); revistas (16%); redes sociais — LinkedIn, Facebook e 

Instagram (16%) e centros culturais (11%).  

Ainda que para algumas empresas, a área de Comunicação seja a responsável pela gestão 

e disseminação do tema — transversal à toda organização — pela inexistência de áreas 

estruturadas, pode-se assumir que, da mesma forma que para as 119 pesquisadas em 2005, as 

117 participantes da segunda edição, concordaram que o programa de memória empresarial 

demonstra comprometimento e que a história é útil para o planejamento da organização. Mais 

de 90% também concordaram que preservar a história é um ato de responsabilidade social e 

que possuir programa de memória não é modismo. Cerca de 80% concordaram que o programa 

é ferramenta de marketing e comunicação, que o sucesso depende do envolvimento da alta 

gestão, que os trabalhos de história precisam ser autênticos e que a importância histórica está 

para além das celebrações. 

Dentre os principais desafios ou barreiras enfrentados, cada empresa selecionou três, 

entre cinco opções estabelecidas, a saber: 33% das empresas consideraram a falta de recursos 

humanos como principal fator; 28% a falta de recursos tecnológicos, financeiros, de espaço e 

procedimentos não seguidos/entendidos; e 22% disseram não enfrentar desafios ou barreiras. 

Além desses, também foram mencionados como desafios o processo de digitalização do 

acervo e a produção de conteúdo para divulgação nas redes sociais, pois se, de um lado a história 

aprofunda os temas escolhidos, de outro, a redes sociais exigem cerca de 50 caracteres para 
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prender a atenção do leitor. Ou seja, ainda há muito o que pensar e fazer no campo da memória 

e da história empresarial. 

Em suma, para a construção de programas de memória empresarial é importante analisar 

as organizações que já estruturaram seus projetos de memória, como o Centro da Memória da 

Eletricidade19, “instituído em 1986 por iniciativa da Eletrobrás, com o objetivo de preservar a 

história da indústria da eletricidade no país” e que, desde então, vem se mostrando um caso de 

sucesso, visto que 

editou e publicou mais de 100 livros — pelos quais recebeu 16 prêmios e 

menções de reconhecimento —, empreendeu inúmeras pesquisas e promoveu 

várias exposições. A entidade organiza e mantém um precioso acervo 

histórico. São mais de 12 mil livros e periódicos em sua biblioteca e 50 mil 

itens em seu arquivo. Outra atividade importante da Memória da Eletricidade 

é o registro da história oral do setor elétrico brasileiro. Como parte desse 

programa, já foram colhidos, catalogados e arquivados cerca de 300 

depoimentos de personalidades e profissionais ligados ao setor. (MEMÓRIA 

DA ELETRICIDADE, 2021) 

Outro importante exemplo de preservação da memória institucional é o Centro de 

Memória Bunge20, criado em 1994, que disponibiliza ao público a “história de mais de 100 anos 

da Bunge no Brasil”, por meio de um acervo de mais de 1,5 milhão de itens divididos entre 

documentos textuais, iconográficos, cartográficos, audiovisuais, entre outros. “Um patrimônio 

que narra não apenas a trajetória da Bunge no País, como a evolução dos valores, costumes e 

modos de organização da própria sociedade brasileira.” (FUNDAÇÃO BUNGE, 2021). 

O que lembrar? O que esquecer? Como cuidar da memória empresarial? Como construir 

e contar a história empresarial? Afinal, “um passado que permanece mudo é muitas vezes, 

menos o produto do esquecimento do que de um trabalho de gestão da memória segundo 

possibilidades de comunicação.” (POLLAK, 1989, p.13). 

2.3.1. Lugares tradicionais de memória  

 
19 Arquivo Nacional (Brasil). Dicionário brasileiro de terminologia arquivística. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 

2005. 232p.; 30cm. – Publicações Técnicas; nº 51. P. 27. Disponível em: https://www.gov.br/conarq/pt-br/centrais-

de-conteudo/publicacoes/dicionrio_de_terminologia_arquivistica.pdf. Acesso em: 14 mar. 2021.  
20 De acordo com o site da CNseg, “O Relatório da Confederação Nacional das Seguradoras traz um resumo 

de todas as atividades e serviços prestados pela Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de 

Capitalização (Fenaseg) e, a partir de agosto de 2008, pela Confederação Nacional das Empresas de Seguros 

Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e de Capitalização (CNseg). A publicação também 

apresenta uma síntese do funcionamento do mercado segurador no País, além de dados estatísticos com o 

desempenho do setor no Brasil e no exterior.”Disponível em: https://cnseg.org.br/publicacoes/relatorio-anual-de-

atividades.html, acesso em 27.02.2021.  
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Os centros de memória surgiram “a partir do conceito de centros de documentação — 

nome técnico dado às entidades responsáveis pela coleta, análise e preservação de informações 

sobre determinado tema.” (PAZIN, 2015). Neste sentido, podemos observar que Dodebei 

(2011), compartilha da mesma visão de Pazin, ao afirmar que:  

Há muito se vem discutindo modelos teóricos e conceituais de interseção entre 

os lugares tradicionais de memória, notadamente os museus, as bibliotecas e 

os arquivos, principalmente com a criação dos chamados centros culturais, 

posteriormente designados por casas de cultura ou por centros de memória, 

em substituição às configurações institucionais criadas a partir da década de 

50 do século passado em que a memória do conhecimento era organizada e 

disseminada em “centros de documentação” e “centros de informação”. 

Camargo e Goulart (2015) destacam que é importante “assinalar os traços” que 

distinguem os arquivos, os centros de documentação/bibliotecas e os museus, conforme 

demonstrado no quadro abaixo reproduzido: 

Quadro 1 – Diferenças entre Arquivo, Biblioteca/CDOC e Museu 

 

 

 

ARQUIVOS 

BIBLIOTECAS/ 

CENTROS DE 

DOCUMENTAÇÃO 

MUSEUS 

FUNÇÕES 

PRIMÁRIAS 

Administrativas (viabilizar e 

comprovar atividades de 

instituições e pessoas) 

Educacionais, científicas e culturais 
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E
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A
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O

S
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T
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D
O
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O

 Reunião de documentos 

mediante processo sedimentar 

(acumulação), de acordo com 

o funcionamento da entidade 

produtora 

Reunião de documentos mediante processo 

seletivo (coleção), de acordo com seu perfil ou 

linha temática 

Transferências e recolhimentos Compra, doação ou permuta 

NATUREZA DOS 

DOCUMENTOS 

Caráter necessário Caráter contingente 

Estatuto documental congênito Estatuto documental atribuído 

Interdependência  Autonomia 

C
A

R
A
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T
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R

ÍS
T
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A

S
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R

E
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O
M
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A

N
T

E
S
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O

S
 

D
O

C
U

M
E

N
T

O
S

 Gênero textual 

Todos os gêneros, 

além de objetos 

desprovidos de 

linguagem 

Exemplares únicos Exemplares múltiplos 
Exemplares 

múltiplos e únicos 

Técnicas de registro, formatos e suportes associados à 

escrita 

Técnicas de registro 

e formatos e 

suportes diversos 

ABORDAGEM 

Princípios Normas 

Contexto Conteúdo 

Série Item 

Fonte: Centros de Memória: uma proposta de definição / Ana Maria 

Camargo, Silvana Goulart. – São Paulo: Edições Sesc São Paulo, 

2015 – página 23. 
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As autoras alertam que não é mais possível que os centros de memórias sejam vistos e 

entendidos como “artifícios para tornar atraentes os espaços e serviços que, na condição de 

retaguarda ou suporte das atividades de determinada instituição, estaria irremediavelmente 

condenada à invisibilidade” e destacam que quanto à visibilidade e ao prestígio social, dentre 

as instituições de guarda demonstradas no quadro acima, os arquivos estão no patamar mais 

baixo da escala, embora desfrutem da condição sui generis, qual seja: “o estatuto probatório de 

seus documentos é congênito e incide sobre as próprias atividades de que resultaram.” 

(CAMARGO e GOULART, 2015, p. 24-27). 

Araújo (2015) argumenta que os centros de documentação constituem seus acervos de 

forma artificial, dado o seu caráter colecionista, o que pode ser confirmado no quadro acima, 

em Mecanismos de Constituição de Acervo; “diferente dos arquivos que não podem ter seus 

documentos desmembrados e são formados exclusivamente por exemplares únicos”, conforme 

podemos ver no item Natureza dos Documentos do respectivo quadro. Numa defesa incisiva 

em relação aos arquivos, por vezes mal compreendidos ou relegados, Araújo destaca a 

importância de diferenciar  

[...] as instituições arquivísticas dos serviços de arquivos internos. Nas 

primeiras, o arquivo é a atividade-fim; são instituições cujo objetivo é a gestão 

dos acervos produzidos por outras instituições de uma mesma esfera de poder, 

em função das atividades de uma administração, de um governo. No segundo 

caso, trata-se de atividade-meio; o serviço de arquivo também lida com 

documentos, mas de uma instituição específica. 

O arquivo, enquanto atividade-meio, é considerado um serviço de informação, como 

memória a ser utilizada na escrita da história. Ou seja, conforme pensamento de Bellotto, os 

“documentos passam da condição de ‘arsenal da administração’ para a de celeiro da história’” 

(2007 apud Araújo, 2015, p. 7). Neste sentido, o Arquivo Nacional, define arquivo como 

“conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade coletiva, pública ou 

privada, pessoa ou família, no desempenho de suas atividades, independentemente da natureza 

do suporte”21. Como atividade-fim, o Arquivo Nacional, define arquivo como “Instituição ou 

serviço que tem por finalidade a custódia, o processamento técnico, a conservação e o acesso a 

documentos.” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 27). 

 
21 Livro publicado pelo jornalista Paulo Amador “Do Retrato de Vargas à Carta de Brasília”, traz a trajetória da 

Fenaseg, o seu “desdobramento institucional em uma Confederação [...] e por quatro Federações...” tendo como 

pano de fundo o retorno de Vargas, em 1951, ao poder e o planejamento estratégico proposta na “Carta de 

Brasília”, documento apresentado pelo então presidente da Fenaseg, em 1992, João Elisio Ferraz de Campos. 
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Quanto aos museus, embora sejam vistos atualmente como instituições processuais, e 

não mais como instituições permanentes, também podem ser considerados espaços de reflexão 

e diálogo e não apenas um lugar de lazer. De acordo com a publicação “Conceitos-chave de 

Museologia”, edição 2013, a conceituação de “museu” ainda é a que consta nos estatutos do 

Conselho Internacional de Museus (ICOM), de 2007:  

o museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da 

sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público, que adquire, conserva, 

estuda, expõe e transmite o patrimônio material e imaterial da humanidade e 

do seu meio, com fins de estudo, educação e deleite da sociedade. 

No que tange às bibliotecas, estudos apontam que as transformações socioculturais e 

científico-tecnológicas ocorridas no mundo contemporâneo, levaram tais espaços a exercerem 

um papel estratégico-informacional na sociedade atual, visto que abandonam a função 

exclusiva de guarda de livros e passam a ocupar lugares dinâmicos da informação. No bojo 

dessas mudanças, os bibliotecários passaram da condição de “guardiões” de acervo a 

profissionais atualizados, com conhecimento em tecnologias que proporcionam aos usuários 

um acesso democrático à informação. 

Por outro lado, essa reconfiguração obrigou as bibliotecas a enfrentarem diversos 

desafios que impactam “diretamente as estratégias de ação, a mediação da informação, os 

objetivos dos serviços prestados e as finalidades dos produtos elaborados aos diferentes 

públicos.” (VALENTIM, 2016, p. 19): 

Em relação aos desafios contemporâneos, pode-se citar as novas formas de 

ensino-aprendizagem, que são: cursos à distância, salas de aula virtuais, 

materiais didáticos e científicos em repositórios institucionais; a interação 

com as tecnologias de informação e comunicação (TICs) móveis, por 

exemplo, o tablet, o smartphone; as novas formas de mediação relacionadas 

às necessidades/demandas da sociedade em rede; o desenvolvimento da 

competência em informação no público usuário, para que saibam manejar a 

informação no ambiente eletrônico e digital; o acesso aberto (open access) e 

gratuito à informação (copyleft); entre outros. Esses são desafios que exigem 

uma nova maneira de atuar, um novo papel a cumprir junto ao público usuário.  

De acordo com Camargo e Goulart (2015, p. 28):  

Para que as características que os diferenciam não se percam, os acervos 

dessas instituições exigem, por fim, métodos próprios. E são os arquivos que 

demandam tratamento radicalmente distinto, na medida em que é preciso não 

apenas assegurar-lhes a estabilidade de sentido requerida pelo seu estatuto 

probatório, mas também preservar os vínculos originários que conferem 

autenticidade aos documentos. 
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Para Gagete e Totini, os tipos de acervo que contribuem com a construção da história 

empresarial, podem ser classificados da seguinte forma (2004, p. 125-126): 

a. audiovisual: arquivos de áudio e vídeo produzidos ou acumulados pela 

empresa e referentes à sua área de atuação; 

 

b. bibliográfico: publicações e estudos de diferentes procedências e 

relacionados às linhas de acervo definidas; 

 

c. de cultura material: objetos tridimensionais e documentos que representam 

aspectos significativos da trajetória da empresa (troféus, certificados, 

equipamentos etc.); 

 

d. museológico: objetos e documentos que se destacam pelo caráter único e 

inovador que representam, não apenas para o universo da própria empresa 

como do setor em que atua (o primeiro computador, o primeiro cartão 

magnético etc.); 

 

e. fotográfico: iconografia relacionada à empresa, de origem interna ou 

externa; 

 

f. de referência: acervos documentais e virtuais que servem como referência 

informativa; 

 

g. textual permanente: toda a documentação que reflete aspectos significativos 

da trajetória do empreendimento, desde sua criação até a atualidade;  

 

h. coleções: documentos que atestam aspectos particulares direta ou 

indiretamente relacionados às linhas temáticas principais provenientes de 

diferentes origens (trajetória pessoal ou política dos fundadores é um 

exemplo); 

 

i. banco de depoimentos: registros gravados em áudio /ou vídeo de entrevistas 

com pessoas ligadas direta ou indiretamente à história da empresa. 

Ao longo de quase 70 anos, a CNseg vem construído sua memória por meio de diferentes 

modos: a) elaboração de relatórios técnicos anuais22, que objetivam registrar as atividades e as 

realizações da Confederação e suas Federações associadas; b) história resumida da instituição 

e do setor segurador, disponibilizada no portal (website); c) produção de livro comemorativo 

por ocasião do aniversário de 50 anos23; d) publicação da Revista de Seguros, periódico mais 

antigo do setor, que celebrou cem anos em julho de 2020; e) realização de registros audiovisuais 

e fotográficos de seus inúmeros eventos; entre outros. 

 
22 Cfr. Informe Anual 2012 – Mercado Segurador Brasileiro - CNseg – páginas 133 e 134. 
23 PARRELA, Ivana e Nascimento, Adalson. Memória Institucional e Arquivologia: uma discussão teórico-

metodológica. Artigos • Perspect. ciênc. inf. 24 (spe) • Jan-Apr 2019 • https://doi.org/10.1590/1981-5344/3901. 

Acesso em: 18.04.2021. 
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Como essas memórias não estavam sistematicamente organizadas e armazenadas, de 

forma que permitissem a utilização estratégica pela instituição, em 2012, o Conselho Diretor 

da Confederação aprovou, para 2013, “a criação de um Centro de Documentação e Memória, 

incorporando a Biblioteca Luiz Mendonça, conforme estabelecido no novo modelo de 

organização adotado pela CNseg”24, um local específico, cujo papel inicial deveria ser o resgate, 

a guarda e a preservação, não apenas da memória institucional da CNseg e das Federações 

associativas (FenSeg, FenaCap, FenaPrevi e FenaSaúde), mas também da memória do mercado 

segurador brasileiro. Assim, em 2014, foi iniciado o Projeto de criação do “Centro de 

Documentação e Memória do Mercado Segurador (CEDOM)”, lançado em julho de 2016. Sua 

trajetória será desenvolvida a seguir. 

 

2.4. O Centro de Documentação e Memória do Mercado Segurador (CEDOM) 

O CEDOM tem como objetivo ser um centro de referência sobre seguro e um canal de 

disseminação da história do mercado segurador e da cultura do seguro, proporcionando o acesso 

a informações relevantes e fidedignas. Sua missão é resgatar, tratar, conservar, preservar e 

disponibilizar a memória e a história da CNseg, das federações associadas e do mercado 

segurador.  

Para implantação da estrutura básica do CEDOM fez-se necessária a contratação de 

consultoria técnica especializada, uma vez que, a CNseg não dispunha de profissionais com 

especialização ou prática em implantação de projetos de memória. Assim, após a realização de 

tomada de preços, foi contratada a consultoria Memória e Identidade (M&I), especializada em 

memória empresarial. A equipe inicial da consultoria era composta por três supervisoras e uma 

pesquisadora, todas graduadas em História, uma documentalista, uma assistente e um 

transcritor. 

Criado o Comitê Cedom, a primeira reunião técnica da equipe — composta por 

profissionais da então Superintendência de Comunicação (Sucom), da Biblioteca Luiz 

Mendonça, subordinada à Sucom e incorporada pelo Cedom, e da consultoria — aconteceu em 

agosto de 2014 e objetivou definir o escopo e o cronograma de trabalho. Divididas em duas 

 
24 De acordo o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, publicado pelo Arquivo Nacional em 2005, o 

Acervo é definido como todos “os documentos de uma entidade produtora ou de uma entidade custodiadora”. 

Disponível em: http://www.arquivonacional.gov.br/images/pdf/Dicion_Term_Arquiv.pdf. Acessado em 10.04.21. 
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grandes frentes (acervo e produção de conteúdo), as atividades iniciais envolveram o 

levantamento e mapeamento do acervo acumulado na biblioteca, composto por cerca de 22 mil 

itens documentais;  a definição da Linha de Acervo, dando apoio à implantação de banco de 

dados e Portal; o suporte à continuidade do processo de digitalização de itens documentais do 

acervo histórico, iniciado pela biblioteca com o acervo da Revista de Seguros; e a produção da 

Cronologia Institucional, com registros dos principais marcos e empresas, grandes sinistros e 

efemérides do setor segurador. 

O processo de escolha sobre o que deveria ou não ser preservado mantém-se em 

consonância com a os objetivos e a natureza das atividades da CNseg, o perfil do público que 

se pretende alcançar, e os usos mais frequentes desses acervos. A linha de acervo e pesquisa do 

CEDOM, também chamada internamente de linha temática (base da constituição de qualquer 

acervo), está estruturada da seguinte forma: 

• As contribuições do seguro para o desenvolvimento econômico e social do país; 

• O papel da publicidade na difusão da cultura do seguro — Anúncios de época; 

• A história das principais carteiras de seguros; 

• Sinistros que marcaram a memória dos brasileiros e geraram pontos de inflexão na 

trajetória da atividade seguradora; 

• Marcos regulatórios do setor; e 

• A história institucional da CNseg/Fenaseg. 
 

Ao longo de quase sete anos, o CEDOM vem evoluindo, embora várias mudanças 

ocorridas na CNseg continuem impactando diretamente no seu desenvolvimento. Fois possível 

observar como pontos fracos: a baixa capilaridade do CEDOM dentro da organização, visto que 

não foi apresentado aos funcionários e colaboradores; e a equipe interna reduzida, com apenas 

uma funcionária — a pesquisadora que vos escreve —, que exerce as atividades de 

coordenadora/gerente do CEDOM, além das funções na área de Comunicação. Tal fato ocorre 

desde a redução da equipe em função do Plano de Demissão Voluntária (PDV), adotado pela 

CNseg em 2019, que resultou no desligamento da antiga superintendente da área e da gerente 

da biblioteca/Cedom. Além disso, houve o falecimento de uma assistente e a transferência da 

outra bibliotecária para área administrativa da atual Superintendência Executiva de 

Comunicação e Imprensa (SUECI).  
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Outro fator preocupante é que os profissionais com conhecimentos técnicos, das áreas 

de arquivologia e biblioteconomia, que permitam manter os procedimentos adotados, integram 

a equipe da consultoria, deixando o CEDOM vulnerável, caso haja uma eventual restrição 

orçamentária que não permita uma renovação contratual ou nova contratação. Como destacam 

Parrela e Nascimento (2019):  

[..] Para que se formem longas séries arquivísticas - capazes de refletir a ação 

da instituição produtora -, é necessário criar rotinas de trabalho e modos de 

tradição documental e fazer com que as regras sejam reconhecidas por todos 

e estejam na memória.25 

A paralisação de algumas frentes de trabalho por cerca de dez meses em 2018; a 

alteração das atividades da consultoria para que fosse realizada avaliação técnica do acervo 

bibliográfico da Biblioteca Luiz Mendonça (cerca de 5 mil livros técnicos e obras de referência, 

1.000 livros de lazer e 25 mil periódicos), e a pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), 

também impactaram sobremaneira no desenvolvimento das atividades do CEDOM e, 

consequentemente na sua evolução. 

Como pontos fortes, podemos destacar: a ampliação da equipe da consultoria, com a 

contratação de mais duas profissionais, pelo período de um ano — de abril de 2021 até  março 

de 2022 — que permitirá a retomada do Programa de História Oral, com a realização de 22 

novos depoimentos; a elaboração de mais seis Dossiês de personalidades do mercado segurador; 

a produção de  24 novos destaques; a atualização da Linha do Tempo; a criação da Galeria de 

Presidentes; o levantamento de fontes primárias e secundárias para produção do primeiro caso 

piloto da Central de Casos da Escola de Negócios e Seguros (ENS), referente à aquisição das 

operações de automóvel e ramos elementares da SulAmérica pela Allianz; o aprimoramento de 

atividades de rotina como, indexação do acervo, gestão do banco de dados, organização e gestão 

das pastas de rede e one drive, produção de relatórios de atividades, revisão de políticas  de  

acesso  e  de  privacidade do acervo, gestão dos contratos, elaboração e realização de 

apresentações, levantamento de processos para implantação da Gestão Eletrônica de 

Documentos e levantamento dos impactos relevantes nas atividades do CEDOM, face à Lei  

Geral  de  Proteção  de  Dados  (LGPD), como a captação e o recebimento de itens documentais 

com regras claras quanto à restrição de acesso. 

 
25 PARRELA, Ivana e Nascimento, Adalson. Memória Institucional e Arquivologia: uma discussão teórico-

metodológica. Artigos • Perspect. ciênc. inf. 24 (spe) • Jan-Apr 2019 • https://doi.org/10.1590/1981-5344/3901. 

Acesso em: 18.04.2021. 

https://doi.org/10.1590/1981-5344/3901
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Com a entrada da CNseg nas redes sociais, a comunicação e divulgação do CEDOM 

também foram ampliadas e, atualmente, os conteúdos produzidos são publicados 

quinzenalmente, não somente no próprio site, mas também no LinkedIn, Facebook e Instagram, 

bem como no Portal da CNseg e na Intranet, sempre alinhados com o modelo de comunicação 

360 graus adotado pela Confederação. 

 

2.4.1 Acervo  

Um acervo,26 conforme definido pelo Dicionário Brasileiro de Terminologia 

Arquivística, é constituído por diversos itens documentais e para que possa ser organizado, os 

documentos precisam ser avaliados, ou seja, é necessário realizar a etapa da seleção do que fica 

e do que é descartado — o que será memorizado e o que será esquecido — e o que não tem 

“valor de testemunho”. Neste sentido, Le Goff faz importante abordagem acerca dos 

documentos, eis que estes constituem os traços materiais da memória. De acordo com o autor 

os “materiais podem apresentar-se sob duas formas principais: “[..] os monumentos, herança do 

passado, e os documentos, escolha do historiador”. (LE GOFF, 2019, p. 485). E adiante Le Goff 

acrescenta que: 

O documento não é inócuo. É, antes de mais nada, o resultado de uma 

montagem, consciente ou inconsciente, da história, da época, da sociedade que 

o produziram, mas também das épocas sucessivas durante as quais continuou 

a viver, talvez esquecido, durante as quais continuou a ser manipulado, ainda 

que pelo silêncio. O documento é uma coisa que fica, que dura, e o 

testemunho, o ensinamento (para evocar a etimologia) que ele traz devem ser 

em primeiro lugar analisados, desmitificando-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, 2019, p. 497) 

De acordo com o Arquivo Nacional (2005), documento é toda informação registrada em 

um suporte material, independente do formato (manuscrito, revista, livro, fotografia, filme, 

medalha, dvd, cd etc.), que pode ser utilizado para consulta, estudo, prova e pesquisa. O 

documento, possui o poder comprobatório de fatos, fenômenos, formas de vida e pensamentos 

do homem numa determinada época ou lugar.  

 
26 De acordo o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, publicado pelo Arquivo Nacional em 2005, o 

Acervo é definido como todos “os documentos de uma entidade produtora ou de uma entidade custodiadora”. 

Disponível em: http://www.arquivonacional.gov.br/images/pdf/Dicion_Term_Arquiv.pdf. Acessado em 10.04.21  

http://www.arquivonacional.gov.br/images/pdf/Dicion_Term_Arquiv.pdf
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O quadro abaixo, adaptado dos conceitos definidos pelo Arquivo Público do Estado do 

Rio Grande do Sul, apresenta, de forma resumida, as categorias dos documentos de acordo com 

suas características: 

Quadro 2 – Características de um documento 

Classificação Definição Técnica Exemplo 

Gênero Maneira de representar o documento de 

acordo com o seu suporte. 

Textuais, iconográficos, 

audiovisuais, dvd, etc. 

Espécie Definição a partir da disposição e da 

natureza das informações. 

Ata, Contrato, Decreto, Ofício, 

Certidão de nascimento. 

Tipologia 

documental 

É a configuração que assume a espécie 

de acordo com a atividade que a gerou. 

Ata, Contrato, Decreto, Ofício, 

Certidão de nascimento. 

Natureza do assunto Informa se a natureza do assunto tratado 

no documento prejudica a administração 

ou não quando divulgado. 

Se sua divulgação não acarreta 

prejuízo, se diz que o 

documento é “ostensivo” e 

quando prejudica alguém ele é 

“sigiloso” e tem restrições de 

acesso. 

Forma Refere-se ao estágio de preparação do 

documento, se ele é pré-original, 

original ou pós-original.  

Pré-original = rascunho ou 

minuta 

Pós-original = cópia idêntica 

Formato É determinado de acordo com as 

características físicas e técnicas de 

registros com que se apresenta o 

documento.  

Livros, fichas, cadernos, 

pergaminhos. 

Fonte: Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul – Adaptado pela autora 

 

O ciclo de vida dos documentos divide os arquivos de acordo com as fases ativa, 

semiativa e inativa, denominando-os, respectivamente, de primeira idade, segunda idade e 

terceira idade (ou corrente, intermediário e permanente).  Ao acervo histórico, interessa aqueles 

que possuem valor secundário, conforme quadro abaixo. 

Quadro 3 – Ciclo de vida dos documentos ou dos arquivos 

Arquivo corrente ou de gestão 

Primeira Idade 

Documentos vigentes e consultados com frequência.  

São documentos ativos, de valor administrativo ou primário. 

Arquivo intermediário ou 

central 

Segunda Idade 

Documento em final de vigência e que aguardam prescrição, 

também de valor administrativo ou primário. 

Raramente consultados. 

Aguardam destinação final (eliminação ou guarda 

permanente). 

São documentos semiativos. 

Arquivo permanente 

Terceira Idade 

Documentos que perderam a vigência administrativa, mas 

possuem valor secundário ou histórico-cultural. São 

inalienáveis ou imprescritíveis. 
Fonte: Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul – Adaptado pela autora 
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No entanto, mais do que resgatar, reunir, organizar e salvaguardar os documentos, é 

necessário compreender quem irá utilizá-lo e para qual finalidade. Essa percepção só é 

alcançada a partir da imersão no ambiente e contexto da organização, conhecendo os pontos de 

inflexão de sua história. É preciso preservar o presente para assegurar um lugar no passado. 

Em permanente expansão, até início de março de 2021, o acervo do CEDOM contava 

com um total de 163.290 itens classificados de acordo com o gênero documental, conforme 

pode ser observado no quadro abaixo: 

 

Quadro 4 – Classificação do Acervo Cedom 

ACERVOS NÚMERO DE ITENS 

Textual 9.783 

Audiovisual 4.537 

Obras de Referências 931 

Peças 314 

Fotográfico 147.700 

Depoimentos 25 

Total 163.290 

Fonte: Cedom – Elaborado pela autora 

 

Captação e tratamento de acervo histórico 

Visando a constituição do acervo histórico, a captação de itens documentais foi dividida 

em duas frentes: mapeamento de acervos nos setores da CNseg e mapeamento de instituições 

que, em primeira análise, possuíam acervos de interesse do CEDOM. 

Os critérios de aquisição e divulgação de tais itens documentais envolvem a observância 

de procedimentos legais para compra de direitos autorais, de uso e de acesso público à 

documentação. No caso daqueles que envolvem dados pessoais, foi elaborado pela 



46 

 

Superintendência Jurídica da CNseg documento de autorização intitulado “Termo de 

Autorização de Uso de Imagem, Nome e Voz”. 

A captação de acervo em outras instituições foi dividida em 05 módulos. No primeiro 

foi realizado contato preliminar com 53 instituições brasileiras. A consultoria mapeou o acervo 

de 35 instituições e as outras 18 alegaram não possuir acervo sobre seguros. No segundo, foram 

visitadas a Associação Comercial do Rio de Janeiro — ACRJ, a Biblioteca Nacional, a 

Fundação Getúlio Vargas e a Prudential do Brasil. O módulo três contou com a segunda visita 

à Associação Comercial do Rio de Janeiro — ACRJ, nova visita à Biblioteca Nacional, à 

Fundação Casa de Rui Barbosa/Agência Riff e à Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. 

No quarto módulo foram visitados: o Arquivo Nacional, a Biblioteca Nacional, a Bradesco 

Seguros, as Federações associadas (FenSeg, FenaCap, FenaPrevi e FenaSaúde) e as Obras de 

Rui Barbosa Online – OCRB Digital.  

Durante o desenvolvimento do módulo cinco não foi possível realizar as visitas 

previstas, pois a equipe precisou se dedicar — entre agosto de 2019 e fevereiro de 2020 — 

quase que integralmente, à avaliação do acervo bibliográfico da Biblioteca Luiz Mendonça, 

incorporado ao da Biblioteca Ivan Dantas, da ENS. A partir de março, a CNseg entrou em 

regime de teletrabalho, ficando suspensas as atividades presenciais, à exceção da transferência 

de parte do referido acervo bibliográfico, que aconteceu em agosto de 2020, e visitação às 

instituições, tendo em vista a pandemia do novo Coronavírus (COVID-19). 

Como exemplo de acervos captados em instituições externas, podemos destacar a cópia 

autenticada da Escritura referente à criação da Fundação Getúlio Vargas, adquirida em cartório, 

apresentando o Mercado Segurador Brasileiro como um dos setores responsáveis por custear 

sua constituição. O fato histórico foi relembrado pelo Sindicato das Seguradoras RJ/ES, por 

ocasião da celebração de seu aniversário de 75 anos. 

Por escritura pública, foi formalizada ontem (20 de dezembro de 1944), a 

constituição da Fundação Getúlio Vargas, instituição que se destinará a 

promover estudos e divulgação de princípios e métodos de organização 

racional do trabalho, e preparo de pessoal qualificado para a administração 

pública e privada. Com uma doação de Cr$ 10 milhões, que correspondem a 

24,44% do total de recursos arrecadados no Governo e Sociedade Civil, o 

Sindicato das Sociedades de Seguros Privados alinha-se em primeiro lugar 

entre as instituições criadoras e mantenedoras da FGV. O dinheiro destinado 

pelo Sindicato do Rio à criação da Fundação Getúlio Vargas tem origem em 

resultados financeiros de um pool de seguradoras, que entre 1943 e 1944 

operaram um fundo de guerra, destinado à cobertura dos riscos de 

afundamento de navios brasileiros enquanto perdurar o conflito armado 
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mundial. Essa modalidade de risco foi incluída nas carteiras das seguradoras 

brasileiras desde 1942, ano em que o Brasil rompeu relações diplomáticas e 

comerciais e declarou guerra aos países do Eixo, a saber, Alemanha, Japão e 

Itália. (JORNAL DO SINDICATO DAS SEGURADORAS, 2008, p. 5) 

Figura 4 - A constituição da Fundação da Getulio Vargas 
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Outros exemplos de acervos captados tanto nas áreas internas da CNseg como em outras 

instituições — uns cedidos, outros adquiridos por meio de compra de direitos autorais, outros 

apenas referenciados — poderão ser vistos a seguir e consultados na base de dados do CEDOM.  

Figura 5 - Campanha publicitária da SulAmérica Seguros com anúncios de Seguro de Vida 

 

Fonte: Centro de Documentação e Memória do Mercado Segurador (CEDOM) 

 

Figura 6 - Campanha publicitária da Fenaseg sobre a importância Seguro para a sociedade 

 

Fonte: Centro de Documentação e Memória do Mercado Segurador (CEDOM) 
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Figura 7 - Coleção de Livretos do Programa Educação em Seguros da CNseg 

 

Fonte: Centro de Documentação e Memória do Mercado Segurador (CEDOM) 

 

Figura 8 - Coleção da Revista de Seguros -1ª. Edição 1920 até os tempos atuais 

 

Fonte: Centro de Documentação e Memória do Mercado Segurador (CEDOM) 

O periódico, que completou 100 anos em 2020, foi adquirido pela CNseg nos anos 80 e 

continua em circulação. Publicado trimestralmente, em linhas gerais traz matérias voltadas para 

o desenvolvimento do mercado segurador e é uma rica fonte de informação sobre o 

comportamento do mercado segurador ao longo desses quase 101 anos. 
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2.4.2 Banco de Dados – BNWEB 

A grande diversidade de tipologias documentais dos acervos nominados, tais como 

fotografias, peças, textos, livros, arquivos sonoros, vídeos entre outros, dão ao acervo 

características biblioteconômicas, arquivísticas e/ou museológicas e é o que distingue os 

centros de documentação e memória de outras instituições de guarda.  Isto posto, é importante 

destacar que a gestão da informação e do conhecimento é ferramenta estratégica para as 

organizações, sendo necessária a padronização das informações.   

No caso do CEDOM, como a biblioteca, por ele incorporada, dispunha de uma base de 

dados para consulta e o orçamento estava contingenciado, a solução encontrada foi a adaptação, 

criando campos e gerando uma base de dados exclusiva para o acervo histórico. Embora não 

fosse a solução ideal, era a que se apresentava no momento. Assim, a funcionalidade do campo 

palavra-chave, passou a ser uma tabela multivalorada para alinhamento entre as bases.  

As principais funcionalidades do banco de dados são:  

• Descrição por lote ou individual; 

• Upload para os usuários autorizados; 

• Acervo arquivado fora da ferramenta; 

• Pesquisa simples e avançada; 

• Resultado da busca (pesquisa) apresenta lista de registros classificados por tipo 

de acervo, com data mais recente do documento e com thumbnail da primeira 

imagem ou frame (no caso de vídeo); e 

• Emissão de relatório com quantificação do acervo, tipo de acervo, número de 

acessos, por etiqueta (número de registro/ID). 
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Figura 9 - Layout do bnweb - Simulação de uma pesquisa 

 

Fonte: www.cedom.cnseg.org.br 

Em “Dados Completos”, o usuário poderá consultar sobre o conteúdo pesquisado, 

avaliando de forma preliminar se atende à informação desejada. 

Figura 10 - Layout do bnweb – Resultado dos dados completos 

 

Fonte: www.cedom.cnseg.org.br 
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2.4.3 O Site do CEDOM 

Objetivando disponibilizar o acervo, tanto de forma física quanto de forma digital, tendo 

em vista a evolução tecnológica e o aumento da massa documental, optou-se pelo 

desenvolvimento de um site para o CEDOM. Assim, o projeto de design de interface da página 

do CEDOM na web, tem como objetivo conduzir a interação do usuário com o site, 

proporcionando uma navegação fácil e atraente, visto que a experiência do usuário deve ser 

sempre levada em conta. Tal projeto foi realizado por agência de comunicação contratada, 

enquanto outra empresa desenvolveu a ferramenta de banco de dados para a gestão documental 

do acervo, ambos os projetos efetivados em conjunto com as áreas de Comunicação e de 

Tecnologia da Informação da CNseg, e com o apoio da empresa Memória e Identidade. 

Com o intuito de valorizar o acervo histórico, a homepage foi dividida em sete seções, 

seguindo os modelos utilizados em centros de memórias. São elas: 

1) O que é o CEDOM — faz uma apresentação sobre o órgão;  

2) Linha do Tempo — espaço que dispõe, em ordem cronológica, os marcos do 

mercado segurador; 

3) Acervo — seção que apresenta como o acervo é composto;  

4) Depoimentos — entrevistas gravadas “com personalidades e profissionais do 

mercado segurador que testemunharam fatos, conjunturas e acontecimentos diversos 

da história contemporânea e do Seguro e que se constituem em riquíssimas fontes 

para a pesquisa histórica”;  

5) Destaques — seção na qual são apresentados os conteúdos históricos produzidos e 

divulgados nos canais de comunicação da CNseg; 

6) Colabore — espaço destinado aos usuários que desejarem compartilhar 

informações; e  

7) Biblioteca Luiz Mendonça — espaço destinado à Biblioteca da CNseg, cujo nome 

homenageia o ilustre jornalista Luiz Mendonça. (CEDOM, 2021). 
 

Tendo em vista a necessidade de criação da seção “Galeria de Presidentes”, o site está 

em processo de reavaliação e estuda-se a possibilidade de alteração da nomenclatura da seção 

“Depoimentos” para “História Oral”, termo mais adequado ao espaço destinado ao 

armazenamento das entrevistas e depoimentos coletados com personalidades do mercado 

segurador. 
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Figura 11 - Reprodução da tela de abertura do site 

 

Fonte: www.cedom.cnseg.org.br 

Com o fechamento da biblioteca e a incorporação do seu acervo pela biblioteca Ivan 

Dantas, a ideia é que a seção “Biblioteca Luiz Mendonça” seja substituída pela nova seção 

proposta pela pesquisadora, intitulada “Galeria dos Presidentes”, que apresentará, em um 

primeiro momento, a minibiografia daqueles que estiveram à frente da instituição. E, no 

segundo momento (em 2022), o aprofundamento da pesquisa, com a produção dos verbetes27 

de cada presidente.  

Apresentaremos a seguir a constituição das seções Linha do Tempo, Destaques e 

Depoimentos, de forma independente, pelo fato de integrarem a frente de pesquisa e produção 

de conteúdo e, posteriormente, o acervo. 

 

2.4.4 Pesquisa e Produção de Conteúdo 

As atividades de pesquisa e produção de conteúdo estão ancoradas nas linhas temáticas 

ou linhas de acervo propostas pela equipe do CEDOM e a consultoria. Essas são aprovadas pela 

coordenação, superintendência executiva (SUECI) e diretoria executiva (DIREC). 

 
27 Cf. Alzira Alves de ABREU et al (coords.). Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro – Pós-1930. Rio de Janeiro: 
CPDOC, 2010. In: <http://cpdoc.fgv.br.> Acesso em: 17/04/2021. 
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Linha do Tempo 

A linha do tempo é a representação visual da sequência cronológica de marcos da 

História do Seguro, desde a sua origem no mundo até os tempos atuais no Brasil. Desenvolvida 

em formato horizontal, apresenta as informações do lado esquerdo para o lado direito e, está 

dividida em dois tópicos que permitem realizar pesquisas de acordo com o período histórico 

desejado, conforme Quadro 5.  

Quadro 5 - Tópicos da Linha do Tempo 

Tópicos Conteúdo 

As Origens 

 

Neste tópico o leitor encontrará os principais fatos que marcaram o 

surgimento e a evolução do seguro no mundo, desde a Antiguidade, 

com o Código de Hamurabi (1.700 a.C), passando pelos primórdios 

do desenvolvimento do sistema de seguros moderno na Europa e 

pela criação das primeiras companhias seguradoras, até as últimas 

décadas do século XIX. 

O Seguro no Brasil 

 

Apresenta os grandes marcos de desenvolvimento da indústria do 

seguro no País, desde a colonização portuguesa no século XVI, 

passando pelo alinhamento do setor ao mercado segurador mundial 

nas primeiras décadas do século XXI à atualidade, abordando cinco 

importantes fases históricas: 

Fase I – Início da Regulamentação do Seguro 

Fase II – Normatização e Intervenção Federal 

Fase III – Nova Onda Intervencionista 

Fase IV – Fortalecimento da Livre Concorrência 

Fase V – Do Alinhamento ao Mercado Mundial à Atualidade. 
Fonte: site CEDOM. Adaptado pela autora 

Para a construção da Linha do Tempo, primeiramente foi produzida a Cronologia Geral 

— documento de apoio, que apresenta os fatos referentes à evolução do seguro no Brasil e no 

mundo dentro do contexto histórico correspondente. 

Figura 12 - Ilustração da Linha do Tempo dividida nas cinco fases 

 

Fonte: site CEDOM. 
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Destaques 

Nessa seção o usuário encontrará conteúdos produzidos a partir do acervo histórico — 

“informações e curiosidades históricas que dialogam com o mercado segurador”28 — como 

anúncios e campanhas publicitárias veiculados em revistas, jornais, TVs, rádios e outras mídias, 

como a campanha “Ser útil à Sociedade. O pensamento que une as empresas de seguro”, 

realizada em 1978 pela Fenaseg; sinistros como os incêndios da Boate Kiss e do Museu 

Nacional; e matéria sobre a contribuição de 10 milhões de cruzeiros doados por 68 seguradoras 

a criação da FGV, em 20 de dezembro de 1944.  

A produção dos destaques é realizada de forma sistematizada, ou seja, o historiador, 

após pesquisa no acervo, estrutura o cronograma com os títulos provisórios, tópicos e viés da 

pesquisa. O documento é pré-aprovado pela coordenação do CEDOM e, posteriormente, pelas 

superintendentes e diretoria da área. Antes da publicação, os textos são revisados, levando-se 

em conta o conteúdo e a forma, passando por novo processo de validação até que estejam aptos 

para serem divulgados. Os destaques encontram-se divididos em cinco categorias, a saber: 

Quadro 6 - Categorias dos Destaques 

CONTRIBUIÇÕES 

DO MERCADO  

Apresenta contribuições do setor para o desenvolvimento do país com enfoque na sua 

participação em momentos importantes, por vezes decisivos, da história nacional. 

ANÚNCIOS Resgata anúncios e campanhas publicitárias que marcaram época e a memória de 

muitos brasileiros. Este material é uma valiosa fonte de pesquisa para a compreensão 

de mudanças ocorridas na sociedade e para a reconstituição da trajetória de empresas 

pioneiras e inovadoras. 

SINISTROS Divulga uma faceta pouco conhecida de grandes sinistros — a sua contribuição para a 

evolução do seguro — na medida em que impulsionaram a promoção, criação ou até 

mesmo a obrigatoriedade de determinados ramos do seguro. 

FATOS  Demonstra como alguns episódios ocorridos no plano nacional e no exterior 

impactaram direta ou indiretamente a atividade seguradora. 

ACERVO Divulga coleções, imagens, peças e documentos em geral, com valor histórico e 

expositivo para a memória do seguro. Ao promover essa documentação o CEDOM 

constrói uma ponte entre pesquisadores e possíveis fontes de interesse, fomentando a 

produção de conhecimento sobre seguro. 

Fonte: CEDOM – Adaptado pela autora 

  

 
28 Disponível em: https://cedom.cnseg.org.br/destaques/ 
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Figura 13 - Seção Destaques – Categoria Contribuições do Mercado 

 

Fonte: site Cedom 

 

Figura 14 - Seção Destaques – Categoria Anúncios 

 

Fonte: site Cedom 
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Figura 15 - Seção Destaques – Categoria Sinistros 

 

Fonte: site Cedom 

Figura 16 - Seção Destaques – Categoria Fatos 

 

Fonte: site Cedom 
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Figura 17 - Seção Destaques – Categoria Acervo 

 

Fonte: site Cedom 

Depoimentos 

A seção faz parte do Programa de História Oral do CEDOM e apresenta importantes 

depoimentos realizados com personalidades do mercado segurador que testemunharam fatos, 

conjunturas e acontecimentos relevantes para história da instituição e do seguro no Brasil e no 

mundo. Os entrevistados falam, em linhas gerais, de suas trajetórias profissionais, das principais 

carteiras de seguros em suas regiões, dos marcos históricos das instituições, das contribuições 

do mercado segurador para o desenvolvimento econômico e social do país e dos desafios a 

serem superados. 

Cabe registrar que a História Oral não é a História de Vida, já que esta é um relato 

autobiográfico, um relato pessoal, uma história contada pelo próprio indivíduo. Enquanto a 

História Oral é uma metodologia. Segundo Verena Alberti “a história oral não é um fim em si 

mesma, e sim um meio de conhecimento”. (ALBERTI, 2013, p. 37). Assim, embora com a 

atenção voltada para a narrativa do depoente/entrevistado, optamos por “consultar as fontes já 

existentes sobre o tema escolhido.” (ALBERTI, 2013, p. 39) 
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Tomando como referência o “Manual de História Oral” de Verena Alberti — que ensina 

“como fazer” história oral — podemos dizer que o programa de HO do CEDOM está 

estruturado da seguinte forma: 

1. Objetivo da pesquisa 

2. Escolha dos entrevistados 

3. Número de entrevistados 

4. Escolha do tipo de entrevista 

5. Seleção da equipe 

6. Cronograma de trabalho 

7. Produção do Roteiro 

8. Gravação da entrevista 

9. Tratamento 

10. Armazenamento 

11. Divulgação 

12. Disponibilização para consulta 

 

Figura 18 - Trajetória do depoimento gravado, conforme o manual em referência  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Manual de História Oral (ALBERTI, 2013, p. 66) 

 

  

Gravação da 

entrevista em 

formato original 

não comprimido 

Armazenamento 

digital do formato 

não comprimido 

(preservação), 

precedido de 

captura, se 

necessário 

Armazenamento 

físico do suporte, se 

houver, na área de 

acervo (preservação 

Geração da 

derivada de acesso 

em formato digital 

comprimido 

Escuta para elaboração dos 

instrumentos de auxílio à 

consulta: 

- sumário 

Caso de opte pelo 

processamento: 

- escuta para transcrição 

- escuta para conferência de 

transcrição 

Escuta para consulta 
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2.4.5 Estratégia de Comunicação 

Em meio a um mundo globalizado, no qual os meios de comunicação, as redes sociais 

e as mídias digitais nos atropelam com milhares de informações, é difícil falar de fatos 

históricos em 30, 40, 50 caracteres ou em três parágrafos de três linhadas, cada. Por esta razão, 

foi definido que, uma das estratégias de comunicação a ser utilizada para a divulgação do 

CEDOM seria a produção de dois Destaques por mês, a serem divulgados por meio de posts 

publicados no LinkedIn, Facebook e Instagram da CNseg. 

  Os posts são publicados na segunda e na quarta sexta-feira de cada mês e sua 

“chamada” convida o público para saber mais sobre o assunto/tema do Destaque, linkando 

diretamente para o conteúdo, como pode ser visto nas ilustrações abaixo: 

 

 

 

  

21-04 (Facebook): 
1.961 pessoas alcançadas  
711 engajamentos   
(sendo 671 curtidas) 

01-04 (LinkedIn): 
859 impressões  
27 reações 

01-04 (Facebook): 
10.546 pessoas alcançadas 
1.346 engajamentos  
(sendo 101 curtidas) 
162 cliques no link 

Figura 20 – Divulgação do destaque “O papel 

da CNseg na proteção do consumidor de 

seguros”, no Facebook e LinkedIn 

Figura 19 – Divulgação do destaque “A 

comunicação como vetor de equilíbrio nas 

relações de consumo” no Facebook 
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Figura 21 – Divulgação do Destaque “O seguro conquista o coração do Brasil” no Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Divulgação do Destaque “Conheça a história das Mulheres no setor de seguros” no 

Facebook e LinkedIn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

25-03 (Facebook): 
310 pessoas alcançadas  
24 engajamentos  
(sendo 11 curtidas) 

17-03 (Facebook): 
8.647 pessoas alcançadas  
1.038 engajamentos   
(sendo 777 curtidas) 
148 cliques no link 

17-03 (LinkedIn): 
640 impressões  
26 reações 
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A título de exemplo, foi selecionado o destaque relacionado ao post acima para ilustrar 

como é a publicação no site do CEDOM.  

Figura 23 – Destaque publicado no site do Cedom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. DISCUSSÃO SOBRE O FORMATO 

Para celebrar o marco “70 anos da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg)”, 

em 25 de junho de 2021, foi proposta a criação da “Galeria de Presidentes”, no formato de uma 

seção fixa a ser disponibilizada no site do Centro de Documentação e Memória do Mercado 

Segurador — CEDOM, e divulgada nos demais canais de comunicação da instituição. 

A proposta da “Galeria dos Presidentes” partiu de um antigo desejo da pesquisadora de 

registrar e divulgar a história daqueles que participaram ativamente da construção e do 

desenvolvimento da Fenaseg e da CNseg, garantindo a eles um “lugar de memória” dentro da 

instituição.   

Se, por um lado a “Galeria de Presidentes” foi desenvolvida com a colaboração do 

próprio CEDOM, por outro, ela será de grande valia para a alimentação do acervo e para a 

divulgação do site nas mídias sociais e digitais, fortalecendo ainda mais a identidade da 

Confederação com os seus colaboradores e com a sociedade em geral, além de contribuir para 

disseminação da cultura do seguro. 

O projeto começou pela elaboração de briefing preliminar para auxiliar na curadoria e 

foram levantadas as seguintes fontes de informações: 

• Atas e estatutos da Fenaseg, CNseg, Sindicatos das Seguradoras e Federações 

Associadas 

• Anais de Congressos, conferências e simpósios do mercado segurador 

• Revista de Seguros 

• Relatórios técnicos 

• Fotografias 

• Matérias publicadas no Portal da CNseg e na mídia em geral 

• Matérias publicadas em veículos de comunicação da grande mídia. 
 

Outro motivo que levou à escolha da “Galeria de Presidentes” como produto a ser 

apresentado nessa dissertação, está diretamente relacionado com a pandemia do novo 

Coronavírus (Covid-19), que impossibilitou o acesso físico aos inúmeros acervos e fontes de 

pesquisa em função do fechamento das instituições e das regras de isolamento social. Como 

outros produtos, como por exemplo o “livro comemorativo”, necessitaria de uma pesquisa 
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muito mais robusta que a pesquisa para a construção da referida Galeria esta, tornou-se, de fato, 

a melhor opção de produto a ser desenvolvido. 

Para o desenvolvimento foi realizado um benchmarking em instituições congêneres e 

outras entidades tanto do setor de seguros como da administração pública, objetivando avaliar 

os diversos formatos de “galerias de presidentes”.  Foram analisadas as galerias de presidentes 

dos sites abaixo listados: 

• Sindicato das Seguradoras do RS 

o Fotos, nomes e períodos de gestão 

o https://www.sindsegrs.com.br/institucional/galeria-de-ex-presidentes/ 

 

• Sindicato dos Corretores do Paraná – SINCOR PR 

o Fotos, nomes e períodos de gestão 

o https://www.sincor-pr.org.br/galeria-dos-presidentes/ 

 

• Confederação Nacional do Comércio – CNC 

o Fotos, períodos de gestão, nomes e minibiografias dispostas em um parágrafo 

com cerca de 100 palavras 

o http://75anos.cnc.org.br/ 

 

• Senado Federal 

o Fotos, nomes, mandatos e biografias 

o https://www25.senado.leg.br/web/senadores/senador/-/perfil/1949 

 

• Associação Internacional de Direito de Seguros – AIDA 

o Fotos, nomes e períodos de gestão 

o https://aida.org.br/galeria-de-presidentes/ 

 

• Banco de Desenvolvimento Nacional – BNDES 

o Fotos, nomes e períodos de gestão 

o https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/quem-somos/nossa-

historia/galeria-presidentes 

 

https://www.sindsegrs.com.br/institucional/galeria-de-ex-presidentes/
https://www.sincor-pr.org.br/galeria-dos-presidentes/
http://75anos.cnc.org.br/
https://www25.senado.leg.br/web/senadores/senador/-/perfil/1949
https://aida.org.br/galeria-de-presidentes/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/quem-somos/nossa-historia/galeria-presidentes
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/quem-somos/nossa-historia/galeria-presidentes
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Foi realizado o levantamento dos nomes e respectivos períodos de gestão dos presidentes da 

Fenaseg/CNseg para início da pesquisa e produção textual. 

 

Figura 24 - Lista dos Presidentes em ordem cronológica de mandato 

PRESIDENTES 

Nome Período 

Carlos Coimbra da Luz 1951 – 1954 

Vicente Galliez  1954 – 1956 | 1964 – 1966 

Ângelo Mário de Moraes Cerne 1956 – 1962 | 1966 – 1968 

Claudio de Almeida Rossi 1962 – 1964 

Humberto Roncarati 1967 – 1968 

Carlos Washington Vaz de Mello 1968 – 1971 

Raphael Hermeto de Almeida Magalhães 1971 – 1974 

Raul Telles Rudge 1974 – 1977 

Carlos Frederico Lopes da Motta 1977 – 1980 

Clínio Silva 1980 – 1983 

Victor Arthur Renault 1983 – 1986 

Sérgio Augusto Ribeiro 1986 – 1989 

Rubens dos Santos Dias 1989 – 1992 

João Elisio Ferraz de Campos 1992 – 2010 

Jorge Hilário Gouvêa Vieira 2010 – 2013 

Marco Antonio Rossi 2013 – 2015 

Jayme Brasil Garfinkel 2015 – 2016 

Marcio Sêroa de Araujo Coriolano 2016 – 2019 | 2019 - 2022 

Fonte: elaborada pela autora 

 

Nossa proposta é que a galeria seja organizada em ordem decrescente de data, ou seja, 

do atual para o mais antigo; as minibiografias serão produzidas com cerca de 300 palavras, 

distribuídas em torno de 2 ou 3 parágrafos; deverá constar foto, nome completo, período de 

gestão, data de nascimento e data de falecimento. O projeto gráfico deverá contemplar o texto 

de abertura, a lista com os nomes dos presidentes e as “páginas” individuais, conforme 

constante do item 9.1 do Apêndice e, também ilustrado no capítulo a seguir. 
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4. APRESENTAÇÃO DO PRODUTO 

4.1. Galeria de Presidentes da CNseg 

 

Definição 

Seção ou espaço virtual no site do CEDOM, destinado à exibição dos presidentes da 

Fenaseg e CNseg. 

 

Objetivo 

Apresentar a trajetória e a contribuição dos profissionais que dedicaram parte de suas 

vidas, não somente à criação e ao crescimento da Fenaseg e CNseg, mas, também ao 

desenvolvimento do mercado segurador brasileiro ao longo desses 70 anos. 

 

Justificativa  

A Galeria de Presidentes da CNseg é um registro importante da memória institucional 

da Confederação, e por meio dela, é possível dar visibilidade aos que fizeram e fazem parte da 

criação da entidade e do desenvolvimento do mercado segurador brasileiro. 

O fato é que a CNseg dispõe, no corredor interno do andar da Presidência (Edifício 

Seguradoras, 16º andar), as fotos de todos os presidentes, constando os respectivos nomes e 

períodos de gestão, porém, como a localização é resguardada — trata-se do corredor de acesso 

às salas do presidente e diretores e à de reunião da presidência —, o acesso fica muito restrito, 

tanto para os funcionários quanto para os visitantes. 

Assim, a pesquisadora, na qualidade de funcionária e observadora, considerou que a 

data comemorativa dos 70 anos da instituição oferecia a condição ideal para a criação e 

desenvolvimento de um “lugar de memória” no site do CEDOM, proporcionando, também, 

demostrar que ele é uma ferramenta eficaz na produção e manutenção do conhecimento, além 

de contribuir para estreitar o relacionamento da CNseg com os seus públicos interno e externo. 
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Com a produção e divulgação de conteúdos diversos, o CEDOM vem cumprindo a 

importante missão de disseminar a cultura do seguro, dando visibilidade à importância e 

dimensão do retorno da atividade seguradora à sociedade, ainda desconhecida por tantos 

brasileiros.  

 

Prazo: 

25 de junho de 2021 – aniversário de 70 da instituição 

 

Estrutura 

O site foi desenvolvido em WordPress e a proposta é aproveitar o momento de criação 

da seção “Galeria de Presidentes” para — ao olhar e proposta da pesquisadora — substituir a 

seção “Biblioteca Luiz Mendoça” e migrar como item para a seção “Acervo”. Na oportunidade, 

poderão ser realizados outros ajustes a serem propostos pela pesquisadora à diretoria, para 

aprovação, e que são considerados necessários, como a criação da seção “Coleções”, que poderá 

contemplar “Dossiês de Personalidades do Mercado Segurador”, “Obras de Referência” etc.; e 

a substituição do título da seção “Depoimentos” para “História Oral”. Buscando uma melhor 

compreensão e visualização da ideia, abaixo a reprodução da “barra de seções”. 

Figura 25 – Ilustração da “barra de seções” 

 

Fonte: site CEDOM 

O layout da seção “Galeria de Presidentes” deverá seguir a configuração das demais 

seções e o formato deve estar alinhado ao da seção “História Oral”, mantendo a identidade 

visual, ou seja, tipografia, tamanho do texto, cor da fonte, peso, estilo do texto, cor do conteúdo, 

imagens e outros. As ilustrações a seguir apresentam o produto proposto. 
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Figura 26 – Ilustração da página de abertura da seção “Galeria de Presidentes” 

 

Fonte: produzido pela autora 

O exemplo poderá ser melhor visualizado visitando a seção Depoimentos do Site do 

CEDOM - disponível em: https://cedom.cnseg.org.br 

Ao rolar a página, o usuário verá a imagem de todos os presidentes dispostas em ordem 

cronológica, conforme ilustração das figuras abaixo. E, ao clicar naquele que desejar conhecer, 

como no exemplo, o ex-presidente Marco Antonio Rossi, o usuário poderá acessar a 

minibiografia. 

Antes da publicação, os conteúdos produzidos deverão ser aprovados pela Diretoria de 

Relações de Consumo e Comunicação e apresentados por ela à Presidência e ao Conselho 

Diretor da CNseg, para validação final. Ao CEDOM caberá a validação dos nomes, datas e 

fatos, além da consultoria geral para validação prévia do produto apresentado e tratativas 

necessárias para a criação da seção no site. 

 

 

 

  

https://cedom.cnseg.org.br/
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Figura 27 – Ilustração do produto “Galeria de Presidentes” 

 

Fonte: produzido pela autora 
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Figura 27 – Ilustração do produto “Galeria de Presidentes”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: produzido pela autora
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5. APLICAÇÃO DO PRODUTO  

Celebrando mais um passo na construção e solidificação de sua história, a proposta é 

que a “Galeria de Presidentes” seja lançada no dia 25 de junho de 2021, data de aniversário de 

70 anos da Confederação. A Galeria deverá ser uma seção fixa do site do Centro de 

Documentação e Memória do Mercado Segurador (CEDOM).  Sugerimos que a 

Superintendência Executiva de Comunicação e Imprensa, subordinada à Diretoria de Relações 

de Consumo e Comunicação, juntamente com o CEDOM e a Superintendência de Eventos, 

planejem as próximas ações para que as memórias que envolvem a Galeria de Presidentes da 

instituição se tornem conhecidas dos públicos interno e externo. 

Propomos que o produto seja divulgado nas páginas oficiais da CNseg e Federações 

associadas nas redes sociais. Os posts de divulgação deverão ser produzidos em conformidade 

com o canal utilizado, ou seja, a linguagem específica para cada um deles (Facebook, Instagram, 

LinkedIn, Youtube, Rádio CNseg, Revista de Seguros, Portal CNseg, Intranet e o próprio 

CEDOM). 

Na Revista de Seguros, a Galeria poderá ser divulgada como matéria única ou através 

da publicação de minibiografias dos presidentes (uma a cada edição). Para a Intranet, a proposta 

é que seja realizada campanha de endomarketing com, por exemplo, “Você Sabia” ou um 

“Quiz”, sobre a trajetória de cada dirigente. 

Além das aplicabilidades expostas, o produto poderá ser transformado em “Exposição 

Virtual” para o site do CEDOM; em “Catálogo”; e ainda, ser utilizado como insumo para 

elaboração de “Livro Comemorativo” e outras peças de publicidade que a área de comunicação 

e a diretoria da Confederação considerarem oportunas. 

O produto, de caráter inovador por ser único, disponibilizará a história dessas 

personalidades que contribuíram para a construção da Fenaseg e da CNseg e para o 

desenvolvimento do mercado segurador brasileiro, ao público interno e à sociedade em geral, 

contribuindo não só para a preservação da memória institucional, mas também para a difusão 

da cultura do seguro. 

O Centro de Documentação e Memória do Mercado Segurador terá a oportunidade de 

dar continuidade ao aprofundamento da pesquisa, buscando informações ou elementos que não 

tenham sido contemplados, bem como, deverá manter a “Galeria de Presidentes” em 

permanente atualização.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este trabalho proporcionou a compreensão sobre a importância da organização e 

manutenção da memória da CNseg e da utilização do Centro de Documentação e Memória do 

Mercado Segurador (CEDOM) como ferramenta estratégica de gestão e importante canal de 

comunicação para a difusão da história da CNseg, de suas federadas, do mercado segurador 

brasileiro e da cultura do seguro. 

Ficou evidenciado que a CNseg entende a responsabilidade histórica como um dos 

pilares da instituição e que há inúmeros desafios a serem superados, como: o tratamento e 

guarda dos acervos físico e digital (que tendem a crescer); e a questão da tecnologia e sistemas 

que devem ser cada vez mais integrados, de forma a facilitar a gestão do conhecimento dentro 

da instituição e permitir a democratização da informação.  

Concluímos que, para que os programas de história e memória empresarial sejam 

concretizados com sucesso, é necessário o envolvimento e apoio da alta gestão, bem como, que 

os arquivos (enquanto Instituição), os museus, as bibliotecas e os centros de documentação e 

memória tenham a missão e a visão definidas no planejamento estratégico — alinhando os 

objetivos do órgão aos objetivos da instituição a qual pertence — deixando clara a razão de sua 

existência.  

A elaboração e atualização de uma política de gestão do CEDOM — que verse sobre 

seu funcionamento, constituição, preservação e acesso ao acervo (físico e digital) e conteúdos 

eletrônicos —, devem integrar a rotina do gestor, principalmente nos tempos atuais, quando é 

necessário estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).  

O produto apresentado é a “Galeria de Presidentes”, como proposta de seção a ser 

disponibilizada no Site do CEDOM e que poderá, a qualquer momento, ser desdobrada em 

outro produto, como uma exposição virtual ou capítulo de livro comemorativo, tendo em vista 

que no dia 25 de junho de 2021 a Confederação Nacional das Seguradoras celebrará sete 

décadas como representante institucional do mercado segurador brasileiro.   
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“A viagem não acaba nunca. Só os viajantes acabam. E mesmo estes podem prolongar-se em 

memória, em lembrança, em narrativa. Quando o visitante sentou na areia da praia e 

disse: ‘Não há mais o que ver’, saiba que não era assim. O fim de uma viagem é apenas 

o começo de outra. É preciso ver o que não foi visto, ver outra vez o que se viu já, ver 

na primavera o que se vira no verão, ver de dia o que se viu de noite, com o sol onde 

primeiramente a chuva caia, ver a seara verde, o fruto maduro, a pedra que mudou de 

lugar, a sombra que aqui não estava. É preciso voltar aos passos que foram dados, 

para repetir e para traçar caminhos novos ao lado deles. É preciso recomeçar a 

viagem. Sempre.” 

José Saramago – Viagem a Portugal 
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7. LISTAGEM DOS ACERVOS E FONTES  

• Arquivo Nacional 

• Biblioteca do Senado Federal Brasileiro 

• Biblioteca Nacional 

• Centro de Documentação e Memória do Mercado Segurador (CEDOM) 

• Site BNDES 

• Site CNA 

• Site CNC  

• Site CNI 

• Site CNseg 

• Site do Senado Federal 

• Site Editora Roncarati 

• Site IRB Brasil-Re 

• Site Porto Seguro 

• Site Sincor PR 

• Site Sindseg PR 

• Site Sindseg RJ/ES 

• Site Sindseg SP 
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9.2 Marcos da Criação e Evolução do Centro de Documentação e Memória do Mercado 
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10. LISTA DE SIGLAS 

1. CEDOM – Centro de Documentação e Memória do Mercado Segurador 

2. CNseg – Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência 

Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização 

3. CNSP – Conselho Nacional de Seguros Privados 

4. COSIF - Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional 

5. DIREC – Diretoria de Relações de Consumo e Comunicação da CNseg 

6. CVM- Comissão de Valores Mobiliários 

7. ENS – Escola de Negócios e Seguros 

8. FenaCap - Federação Nacional de Capitalização 

9. FenaPrevi - Federação Nacional de Previdência Privada e Vida 

10. FenaSaúde- Federação Nacional de Saúde Suplementar 

11. Fenaseg - Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados, de 

Capitalização e de Previdência Complementar Aberta 

12. Fenseg - Federação Nacional de Seguros Gerais 

13. IRB BRASIL RE - IRB-Brasil Resseguros S.A. 

14. SINAPP - Sindicato Nacional das Entidades Abertas de Previdência 

Complementar 

15. SINDSEG MG/GO - Sindicato das Empresas de Seguros Privados, de 

Resseguros e de Capitalização nos Estados de MG, GO, MT e DF 

16. SINDSEG RS - Sindicato das Empresas de Seguros Privados, de Resseguros e 

de Capitalização no Estado do Rio Grande do Sul 

17. SINDSEG PR/MS - Sindicato das Empresas de Seguros Privados, de Resseguros 

e de Capitalização nos Estados do Paraná e Mato Grosso do Sul 
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18. SINDSEG BA/SE/TO - Sindicato das Empresas de Seguros Privados, de 

Resseguros e de Capitalização dos Estados da Bahia, de Sergipe e Tocantins - SINDSEG 

BA/SE/TO 

19. SINDSEG SP - Sindicato das Empresas de Seguros Privados, de Resseguros e 

de Capitalização do Estado de São Paulo 

20. SINDSEG N/NE - Sindicato das Empresas de Seguros Privados, de Resseguros 

e de Capitalização do Norte/Nordeste 

21. SINDSEG SC - Sindicato das Empresas de Seguros Privados, de Resseguros e 

de Capitalização do Estado de Santa Catarina 

22. SINDSEG RJ/ES - Sindicato das Empresas de Seguros Privados, de Resseguros 

e de Capitalização dos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo  

23. SUCOM – Superintendência de Comunicação da Confederação Nacional das 

Seguradoras 

24. SUECI – Superintendência Executiva de Comunicação e Imprensa 

25. SUSEP – Superintendência de Seguros Privados 

 

 

 


