
Centro de Memória Bunge – Fundação Bunge 

(http://www.fundacaobunge.org.br/acervocmb/) 

- Proposta, projeto: “O Centro de Memória Bunge foi criado em 1994 com o 

objetivo de reunir, tratar e disponibilizar o patrimônio histórico da Bunge Brasil. 

É um dos mais ricos acervos de memória empresarial do País, reunindo 

documentos de várias naturezas - cartográficos, iconográficos, tridimensionais, 

textuais e outros - com uma história de mais de 100 anos de Brasil e quase 200 

de mundo - e com uma inserção nos âmbitos da indústria, da navegação e do 

agronegócio. Paralelamente, o Centro de Memória Bunge organiza atividades 

que aproximam seu acervo da sociedade e que estimulam outras instituições a 

fazer o mesmo.” 

- Produção acadêmica própria da equipe: 

 Artigos acadêmicos: Não há. 

 Livros: Em Publicações há as Publicações Técnicas, especialmente 

direcionadas à formação de acervos institucionais: Manual de Processamento 

Técnico e o Manual Prático de Propriedade Intelectual. 

 Artigos em jornais e revistas: Em Publicações há as Publicações 

Institucionais, como revistas, álbum de figurinhas, boletins e jornais. Em 

Cadernos de Pesquisa são publicados cadernos com a cronologia ilustrada das 

principais marcas da empresa. 

 Participação em seminários, incluindo jornada PIBIC: Não há.  

- Exposições com material do acervo (físicas e online): Em Imagens, Vídeos, 

Áudios, Anúncios Publicitários e em Documentos Históricos estão publicados 

conteúdos sobre os produtos e marcas da empresa, assim como material 

relacionado à memória institucional. 

- Lista da equipe, com dados biográficos e Lattes: Não há. 

- Acesso ao catálogo do acervo – ficha e arquivo digital: Em Fundos e 

Coleções estão catalogadas diversas coleções organizadas pelo Centro de 

Memória. Parte do acervo está publicado em Imagens, Vídeos, Áudios, Anúncios 

Publicitários e em Documentos Históricos, assim como nas publicações. 



- Cronologia: Na entrada Históricos há os históricos sobre as empresas, 

unidades industriais e ramos de negócios da Bunge Brasil.  

- Lista de links para instituições semelhantes ou associadas: Não há. 

- Se tem algo como a funcionalidade Colabore do site do Núcleo: Não há. 

- Endereço: Rua Diogo Moreira, 184 - 5º andar - Pinheiros - São Paulo, SP. 

- Telefone: (11) 3914-0846. 

- E-mail: Não há. 

 


