




O projeto “Gestões empresariais inspiradoras: a trajetória de grandes empreendedores baianos e seus papéis 
transformadores na atividade empresarial” narra a trajetória de trinta importantes empreendedoras e em-
preendedores que atuaram na Bahia no agronegócio, comércio, serviços e indústrias. Seus resultados estão 
apresentados sob a forma de livro físico e em versão digital.

Representa uma construção coletiva, que une Administração e História, produzida por equipe da Universi-
dade Federal da Bahia (Escola de Administração e Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas) e apoiada por 
importantes representações coletivas, como SEBRAE Bahia, FECOMÉRCIO Bahia, FAEB e FIEB.

Os registros do projeto saúdam a Bahia e o seu povo. Além de uma história singular, uma geografia deslum-
brante e um povo encantador, aqui tem gente que sonha, sua, e que faz, do verbo, carne. No solo fértil da 
Bahia, sementes empreendedoras geraram frutos inspiradores.

O projeto viajou por diferentes eras, diferentes tempos e diferentes espaços. Nos bolsos, os autores trouxeram 
trinta diferentes conjuntos de sonhos e inspirações. Que possamos construir com seus acertos e seus erros. 
Que tenhamos a capacidade de aprender e ensinar a partir de suas histórias. E que possamos iluminar novas 
estradas e guiar novos caminhos.

APRESENTAÇÃO 
DO PROJETO E DO LIVRO



GESTÕES DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

August Wilhelm Suerdieck

Carminha Maria Gatto Missio

Emil Wildberger

Francisco Amado da Silva Bahia

Ivo Borré

João Martins da Silva Jr

Lutz Viana Rodrigues

Octávio Ariani Machado

Raymundo Pereira de Magalhães

Theocrito Calixto da Cunha

GESTÕES DO COMÉRCIO E SERVIÇOS

Ademar Dias Galvão

Edward Pellew Wilson

Euvaldo Luz

João Marinho Falcão

José “Pepe” Faro Rua

José Lemos de Santana

Lise Weckerle

Mamede Paes Mendonça

Ramiro Campelo de Queiroz

Wilhelm Hermann Klaus Peters



GESTÕES DA INDÚSTRIA

Antônio Francisco de Lacerda

Bernardo Catharino

Carlos Gilberto Farias

Clemente Mariani Bittencourt

Giuseppe Fratelli Vita

José Corgosinho de Carvalho Filho

Luiz Tarquínio

Mário Amerino da Silva Portugal

Monica Burgos

Norberto Odebrecht

Livro em versão digital

https://gestoesinspiradoras.ufba.br/ 

Referência

HASTENREITER FILHO, Horacio Nelson; VALIM, Patrícia; BRUNI, Adriano Leal; TELLECHEA, Justina; BAR-
BOSA, André Gustavo de Araújo. Gestões empresariais inspiradoras: a trajetória de grandes empreendedores 
baianos e seus papéis transformadores na atividade empresarial. 1. ed. Salvador, BA: Ed. dos Autores, 2022. 

Contato

gestoesinspiradoras@gmail.com



158

da silvajunior
martins joão



159

da silva 18.06.1941 
(Salvador, Bahia)

por Horacio Nelson Hastenreiter Filho

“Só se organiza a produção
se organizar o produtor”

É muito difícil falar da pecuária baiana sem passar pelas histórias do 
pai e filho João Martins e João Martins Junior.  O pai, ainda na primeira 
metade do século passado, já era empresário com destacada atuação no 
abate de bois, fazendas e atividades imobiliárias, incluindo a criação do 
subúrbio de Paripe, em Salvador, onde se situava uma de suas proprie-
dades rurais. Em um período no qual os recursos logísticos eram bem 
mais escassos e limitantes, chegou à incrível marca de ter 138 açougues e 
casas de carne na Capital. Coube a João Martins Junior a tarefa de cuidar, 
com os irmãos, dos negócios familiares, tornando-se um líder empresa-
rial baiano e, posteriormente, nacional. Talvez, o seu êxito como lideran-
ça do agronegócio, que o levaria à presidência Confederação Nacional do 
Agronegócio (CNA), tenha sido a precoce compreensão de que o fortale-
cimento de cada negócio e do setor pecuário estava profundamente vin-
culado à capacidade de pensar e desenvolver projetos de forma coletiva.

INFÂNCIA. ADOLESCÊNCIA E FORMAÇÃO . Filho de João 
Martins da Silva e Marianina Martins da Silva, João Martins Junior foi 
criado com cinco irmãos: David Moreira Martins da Silva, Antonio Carlos 
da Silva Martins, Paulo Moreira Martins, Ana Maria Martins Kruschewsk 
e Joaquim Marcelo Moreira Martins. A sua infância e adolescência foram 
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bastante saudáveis e de intensa convivência com familiares e amigos, so-
bretudo, nos veraneios e nas férias passadas nas fazendas de Paripe e de 
Itapetinga, na Bahia. A vivência positiva e a formação de vínculos com os 
mais próximos contribuíram para um dos seus traços mais marcantes, o 
interesse e a permanente preocupação com as pessoas.  

O segundo grau foi cursado no tradicional Colégio Sofia Costa Pinto de 
Dr. Tenório e se formou em Administração de Empresas pela Univer-
sidade Federal da Bahia (UFBA), tornando-se um dos seus primeiros 
egressos, como aluno da segunda turma do recém-criado curso. O pio-
neirismo na oferta de conteúdos na área de gestão, juntamente com dois 
outros cursos do sul e sudeste do país, acabou contando na sua decisão, 
uma vez que João Martins tomara conhecimento do prestígio crescen-
te dessa formação nas universidades americanas. O interesse manifesto 
pela engenharia acabou cedendo à demanda do pai de que já muito jovem 
se dedicasse aos negócios da família. Acreditava que a formação na área 
técnico-científica lhe demandaria mais que o curso na área de ciências 
sociais, impossibilitando o apoio solicitado.

PRIMEIRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS . O envolvimento de 
João Martins Júnior com o agronegócio se deu desde cedo. Aos 18 anos, 
já tinha presença marcante na empresa familiar, exercendo um papel de 
reconhecida importância para o pai. A capacidade inovadora e a irrequie-
tude são duas heranças positivas paternas que se destacou como um dos 
grandes nomes da pecuária baiana, não somente pela posse de um grande 
número de açougues, mas por inovações logísticas importantes, como o 
transporte do gado vivo embarcado em navio no sul do estado, reduzindo 
o intervalo entre o abate e a distribuição das carnes entre os açougues.

PRIMEIRAS PRÁTICAS COLETIVAS . Dentre os aprendizados 
que adquirimos no ambiente familiar, alguns se mostram inesquecíveis. 
O pai de João Martins sempre procurou usar a lógica e o exemplo para 
passar valores. João Martins Filho não esquece dos palitos de dentes usa-
dos como metáfora da força que um grupo pode ter quando comparada 
às forças individuais dos seus componentes. O pai costumava mostrar a 

Figura 1. Posse na Confederação 
Nacional da Agricultura (CNA).
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ele e aos seus irmãos um palito de dentes, pedindo-os que o quebras-
se, o que era realizado sem a menor dificuldade. Em seguida, reunia em 
sua mão um conjunto de dez ou mais palitos e repetia o desafio, des-
sa vez, não cumprido pelos filhos. A lição jamais foi esquecida por João 
Martins que incorporou o sentido de coletividade como uma das mais 
pronunciadas marcas da sua trajetória profissional. Nas suas palavras, 
um produtor rural sozinho seria sempre um boi de piranha e sua força, 
necessariamente, viria de sua organização em torno de uma instituição.

Nos anos de 1970, João Martins voltou-se à produção de leite na Fazenda 
Grande Vista, em Feira de Santana, interior da Bahia.  Naquele momento, 
compradores de fora impunham os preços aos produtores da região e ele, 
rapidamente, compreendeu que a reversão da força dos compradores de-
pendia da capacidade de articular os fornecedores de leite, estipulando 
conjuntamente um preço justo, capaz de remunerar os custos de produção.

A primeira das ações de cunho associativista desenvolvida por João 
Martins Junior foi a criação de uma cooperativa de leite em Feira de 
Santana, vista por ele como embrião para a organização da cadeia 
produtiva. Além de fundador, foi o primeiro tesoureiro da Central de 
Cooperativas de Leite da Bahia (CCLB).

Ainda na década de 1970, criou juntamente com outros pecuaristas, a 
Associação Baiana de Pecuaristas (ABAP), que depois teve o seu nome 
alterado para Associação Baiana de Criadores (ABAC), tornando-se seu 
vice-presidente. Além de fundador e diretor da associação, teve a opor-
tunidade de substituir o presidente Marcelo Gomes, então enfermo, e 
realizar no atual Parque de Exposições da Paralela a primeira exposição 
estadual no novo espaço, cujo êxito foi determinante para a chegada pos-
terior da atual Feira Internacional de Agropecuária (FENAGRO). 

Nos anos 1980, num momento em que vários abatedouros baianos vi-
nham sendo fechados pela Vigilância Sanitária, João Martins Jr. assumiu, 
juntamente com outros pecuaristas, a Cooperativa Pecuária de Feira de 
Santana (COOPERFEIRA).  Inicialmente, convidaram-no para assumir a 
presidência. No entanto, mais uma vez, prestando tributo ao seu senso 

Figura 2. Mobilização do setor 
do agronegócio em Brasília.

Figura 3. Posse na Predidência 
da FAEB em 2000.
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de coletividade, sugeriu um triunvirato e assumiu a responsabilidade pela área de comercialização.

Uma das suas primeiras iniciativas foi colocar em funcionamento o Matadouro Frigorífico S.A. (Mafrisa), 
que, por mais de uma década, teve um papel de destaque no mercado de carne da Bahia, dando origem, 
posteriormente, ao Frigorífico de Feira de Santana S/A (FRIFEIRA). A articulação política de João Martins 
Jr. junto ao então governador Antônio Carlos Magalhães viabilizou que diversos passivos do matadouro 
fossem absorvidos ou prorrogados pelo governo, permitindo que, superados os problemas financeiros 
históricos, a COOPERFEIRA, marcando época na Bahia, viesse a se tornar a entidade associativa com o 
expressivo patrimônio que detém hoje.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES SINDICAIS À LIDERANÇA – ATUAÇÃO NA FAEB E NO 
SENAR . Nos anos 1980, o reconhecimento da importância de João Martins Jr. para a organização da 
ação coletiva no setor pecuário, o conduziu à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia 
(FAEB), na condição de diretor. Já como líder sindical e primeiro vice-presidente da instituição, no final 
da década de 1980, foi responsável por organizar e levar à Assembleia Nacional Constituinte os pleitos 
relacionados aos interesses da classe que representava. 

É importante ter em mente que no início das atividades de João Martins Jr. na FAEB, nos anos 1980, 
o cacau era um produto absoluto para o agronegócio baiano, com importante expressão econômi-
ca e representação política. Sem desprezar e deixar de reconhecer a importância da região cacauei-
ra para o estado, apostava na diversificação como mecanismo de reinserção do produtor da re-
gião, que deveria provisoriamente assumir outra atividade produtiva enquanto se buscava uma 
alternativa para a vassoura de bruxa que combalia a produção da matéria-prima do chocolate.

A atividade pecuária, naquele momento, permanecia carente de representatividade. O Instituto de Pe-
cuária da Bahia, fundado nos anos 1930, era a única entidade representativa do setor à época. No entanto, 
apesar de no seu auge ter sido muito forte e conceituado, iniciou os anos 1980 em crise, devido a suces-
sivas más administrações. A chegada de João Martins Jr. à federação requalifica a representatividade do 
setor pecuário.

Apesar dos mais de 400 anos de atividade pecuária na Bahia, João Martins sempre compreendeu que a 
permanência da sua relevância econômica era indissociável da agenda de inovação. Tinha como claro 
também que o sucesso inovativo é resultado de um processo bem estruturado de aprendizagem perma-
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nente e cumulativo. Essa visão o levou, nos anos 1990, a assumir a gestão do Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Rural (SENAR) - Bahia (1996-1997), função que passou a acumular com a vice-presidência da FAEB. 

A entidade, vinculada à FAEB, é responsável por organizar, administrar e executar, em todo território 
nacional, a formação profissional rural e a promoção social de jovens e adultos que exerçam atividades 
no meio rural. Naquele momento, a instituição já capacitava milhares de pessoas por ano. No entanto, a 
capacitação era insuficiente para permitir que os empreendimentos e atividades relacionados ao setor 
acompanhassem o ritmo de inovação necessário para a competitividade no nível nacional e internacio-
nal. O reconhecimento dessa realidade, durante a gestão de João Martins Jr., levou o SENAR a incorporar, 
entre as suas atribuições, a assistência técnica. O êxito dessa iniciativa levou o serviço, em várias outras 
unidades de federação, a agregar a assistência técnica no rol das suas atividades.

Um fato curioso no SENAR da Bahia é que nos Conselhos Administrativo e Fiscal existia regimentalmen-
te uma vaga para os representantes da Federação dos Trabalhadores na Agricultura (FETAG), que não 
eram preenchidas desde a fundação por falta de indicação de nomes pelos interessados. Ao assumir a 
Presidência do Órgão e por entender a importância da participação da classe trabalhadora nas decisões 
e trabalhos da entidade, João Martins Jr. liderou entendimentos para atrair os dirigentes da federação, 
assegurando uma paridade de representação que teve resultado exitoso ao longo dos anos.

A PRESIDÊNCIA DA FAEB . Em 2000, com o sucesso das atividades desenvolvidas nos anos ante-
riores, João Martins assumiu a presidência da FAEB para exercício do seu primeiro mandato. Os desafios 
para a atividade representativa sindical mostravam-se crescentes, à medida que o agronegócio baiano ia 
mudando de status na matriz econômica do estado, sobretudo a partir da ampliação da fronteira agrícola 
no oeste baiano, extremo sul e na região da Chapada Diamantina. 

Naquela ocasião, a arrecadação da federação encontrava-se muito baixa e ele abriu mão da verba de re-
presentação da presidência por sucessivos mandatos, até que a federação estivesse em condições de re-
passá-la sem sacrifício do custeio operacional. A FAEB encontrava-se, inclusive, sem sede própria e não 
havia espaço para acomodar a federação juntamente com o SENAR. Desde o início da sua gestão, colocou 
como meta o reestabelecimento da sede, o que aconteceria na sua segunda gestão quando o saneamento 
das finanças permitiu que a FAEB comprasse diversos andares do edifício que acomodava suas instala-
ções, criando espaço para, como sempre desejara, acomodar também o SENAR.



Figura 4. João Martins – A Voz do Agro na Bahia e no Brasil.
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Uma das características marcantes de João Martins é a de possuir uma vi-
são abrangente do negócio que representa. Sempre compreendeu que o 
sucesso no agronegócio é resultado de uma combinação ampla de fatores 
que envolvem, entre outros, acesso a crédito, medidas sanitárias e acesso 
ao mercado internacional. Desse modo, com sua destacada articulação 
política, viabilizou medidas de defesa sanitária, a partir do governo es-
tadual, conseguiu estender os prazos dos créditos conferidos aos pro-
dutores e organizou um movimento importante entre os produtores de 
gado para tornar a Bahia livre de febre aftosa, condição necessária para a 
exportação de carne para diversos países.

A prioridade que sempre estabeleceu para o movimento sindical se tra-
duziu em esforços para organizar representações sindicais municipais. 
Como resultado do trabalho fortalecido durante a gestão de João Martins 
Jr. à frente da FAEB, a Bahia possui, atualmente, uma rede com mais de 
100 sindicatos rurais.

À frente da federação, João Martins priorizou a formação profissional e a 
assessoria àqueles que prestam apoio aos produtores. Desse modo, qua-
lificou os quadros da instituição com profissionais capacitados e aptos a 
atender às mais diversas demandas dos setores representados.

UMA REVOLUÇÃO NO SENAR . A gestão de João Martins à frente 
da FAEB, com destaque para a sua capacidade de reforçar a aprendiza-
gem rural, ganhou visibilidade além do estado, levando-o à vice-presi-
dência do SENAR Nacional. 

De imediato, viu a necessidade de mudança no estatuto da instituição, 
incorporando a assistência técnica, a extensão rural e outras demandas 
do setor. Ações como essas foram essenciais para reposicionar o SENAR, 
que adquiriu novo status nas relações estabelecidas com as instituições 
parceiras e com a opinião pública em geral, as quais passaram a com-
preender o Serviço a partir de uma perspectiva muito além de uma ins-
tituição que oferece cursos e capacitação. 
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PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DO SEBRAE BAHIA . A presi-
dência do conselho do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas da Bahia (Sebrae-BA) se estabeleceu na forma de rodízio, a 
partir de indicações alternadas das federações da indústria, da área de 
serviços, comércio e turismo e da agricultura e pecuária. Em 2009, ca-
bendo a indicação à agricultura e pecuária, a proposição do nome de João 
Martins Jr. apresentou-se como natural. O então presidente da FAEB não 
assumiu a responsabilidade apenas de forma protocolar e procurou, 
desde o início, deixar as marcas da sua gestão. 

Uma das primeiras ações foi a de buscar alinhamento de propósitos en-
tre todos aqueles responsáveis por fazer o Sebrae cumprir a sua missão. 
Desse modo, João Martins mandou imprimir diversas cópias com a mis-
são declarada, colocando-as em lugar de destaque em todas as unidades 
da organização, de modo que os colaboradores a absorvessem e a inte-
grassem à sua ação cotidiana. 

Talvez a contribuição de maior relevância trazida pela gestão de João Mar-
tins à frente do Conselho tenha sido a ressignificação do papel do conse-
lheiro. De protocolar e autorizativa, a ação do conselheiro foi estimulada 
a ser reflexiva e participativa. Desse modo, estabeleceu-se processos de 
apresentação de informações ao Conselho, permitindo que os conselhei-
ros pudessem ter um melhor acompanhamento dos projetos e ações do 
Sebrae, bem como dos seus impactos, o que os levou a incorporar novos 
deveres, porém que vieram acompanhados e respaldados por novos di-
reitos. O Conselho do Sebrae ganhou status de órgão interno pensador e 
a diretoria passou a contar com o conforto de trabalhar com o respaldo de 
um conselho forte, servindo de exemplo para outras Unidades Estaduais. 

Na atuação como presidente do Conselho, João Martins valeu-se de um 
dos princípios norteadores mais importantes em toda a sua carreira 
profissional: as organizações não são ilhas. Sendo assim, passou a re-
forçar a capacidade interativa do Sebrae com outras instituições, com o 
estabelecimento de uma assessoria voltada exclusivamente para pensar 
o Sebrae para fora, a partir do fortalecimento das relações estabelecidas 
com diferentes organizações relevantes para o micro e pequeno negócio.

Figura 5. João Martins em Campo – 
Liderança na Prática.
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Eleito em 2011 para um novo período à frente da gestão, João Martins 
presidiu o Conselho do Sebrae Bahia por seis anos, de 2009 a 2014. Quan-
do transmitiu o cargo para o seu sucessor, brincou: “recebi um fusca e 
estou te entregando uma Ferrari”. A organização que não possuía plano 
de cargos e salários, nem regimentos na sua chegada, ganhava respeito 
institucional com a conquista de uma cultura Sebrae que passou a ser 
reconhecida por pares e parceiros. 

PRESIDÊNCIA DA CNA . A Confederação da Agricultura e Pecuária 
do Brasil (CNA) é a entidade sindical de grau superior que representa 
e defende os interesses dos produtores rurais de todo o país. Com 
atuação no âmbito federal, reúne representações de todas as federações 
brasileiras. Sempre inovador e articulador, João Martins Jr., na condição 
de presidente da FAEB, passou a ser notado nacionalmente, o que 
resultou no convite para integrar, em 2012, a chapa para a gestão da 
entidade na condição de primeiro vice-presidente. Com o licenciamento 
da então presidente para assumir o ministério da agricultura, em 2015, 
João Martins Jr. assume a presidência da CNA.

Em 2017, João Martins Jr. manteve-se na presidência da CNA, dessa vez 
eleito diretamente para a função, recebendo o apoio das 27 Federações 
do país. Foi a primeira vez na história da CNA que uma chapa recebeu os 
votos de todas as Federações que integram o sistema. A agenda principal, 
imediatamente estabelecida, foi aumentar a qualidade e inovar na pres-
tação de serviços ao produtor. 

O aumento da participação sindical também estava entre as suas ban-
deiras, mas, na sua visão, isso deveria ser atingido de forma voluntária, 
a partir do reconhecimento da importância do sistema, que, fortalecido, 
despertaria naturalmente nos produtores a necessidade de se integrar.

Em 2021, João Martins Jr. foi reeleito para mais um mandato (2021-2025), 
novamente com o voto de todas as 27 Federações Estaduais de Agricul-
tura e Pecuária.

A CNA é hoje uma instituição extremamente respeitada pelos produtores 
rurais e não há como não relacionar o status adquirido nos últimos anos 
às sucessivas gestões de João Martins.

Figura 6. João Martins 
e o presidente Michel Temer.
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O DIFERENCIAL JOÃO MARTINS JR. . A trajetória do administrador João Martins da Silva Junior 
e o reconhecimento nacional que alcançou são certamente inspiradores para as lideranças baianas, não 
somente do agronegócio, mas de outros setores empresariais. O grande diferencial desse gestor é que ele 
estabeleceu uma diferente relação causal com o seu segmento de atuação. 

Muitos, pelo sucesso empresarial alcançado, ajudaram a alavancar o seu segmento empresarial. João 
Martins Jr., por sua vez, dedicou e vem dedicando a sua vida profissional à pecuária baiana e brasileira a 
partir de uma visão essencialmente coletiva e sistêmica, beneficiando, assim, não somente os negócios seus 
e familiares, mas toda uma cadeia produtiva responsável pela geração de mais de 5 milhões de empregos em 
todo o país, alavancando a economia nacional e assegurando alimentos para o mercado interno e externo. 

O sucesso como gestor e a exitosa carreira sindical certamente demandaram da esposa Maria Luiza 
Baleeiro Martins da Silva, dos Filhos João Martins da Silva Neto e Mariana Baleeiro Martins da Silva, e 
dos seus netos uma compreensão pelos excessos de demandas profissionais do marido, pai e avô. João 
Martins, inclusive, gostaria de tê-la encerrado no mandato como presidente da CNA, concluído em 2021. 
O êxito à frente da entidade, convertido em apoio das federações e o sentimento de que ainda tem muito 
a contribuir reverteram a decisão.

Ao descrever João Martins Jr., vários e distintos atributos elogiosos lhe foram associados como eficiente, 
inteligente, honesto, sério e trabalhador. Entre todos, um estabeleceu-se como unanimidade entre os 
depoentes: a preocupação nata com o coletivo.

Na sua própria visão, um dos segredos para o seu sucesso como gestor está na capacidade de identificar e 
revelar talentos. Sempre soube observar e pinçar aqueles com capacidade e engajamento diferenciados, 
empoderando-os e capacitando-os para que pudessem tornar plenos os seus potenciais. Outro atributo 
que a humildade lhe permite admitir é a sua curiosidade. Sempre procurou ler e pesquisar para com-
preender o porquê das coisas, sendo sábio em empregar o conhecimento das causalidades descobertas.

Em toda a sua trajetória profissional, que já supera os 55 anos, seja na condição de presidente da Agrope-
cuária João Martins S.A., seja à frente das diversas instituições que comandou, as principais marcas que 
ele leva para as entidades são a independência, sem qualquer vinculação político partidária, e a credibili-
dade. Atualmente na CNA, ele está preparando a Confederação para o futuro, qualificando-a para ajudar 
os Produtores Rurais a evoluírem em seus negócios e para se defenderem de quaisquer adversidades, 
como cumpre a um verdadeiro representante classista fazer.
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