




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.
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por Horacio Nelson Hastenreiter Filho

“Na fazenda que eu nasci
Vovô era retireiro

Em criança eu aprendi
Prender o gado leiteiro1”

A família Machado tem uma importância extraordinária para a criação 
do gado nelore em nosso país. No entanto, nenhum outro membro da fa-
mília exerceu o trabalho de selecionar reprodutores e lotes de vaca como 
Octávio Ariani, tornando-se referência para a pecuária nacional.

O PRECURSOR . Encomendados por senhores de engenho, os pri-
meiros bovinos a chegar ao país desembarcaram por volta de 1534 e fo-
ram empregados nas fazendas de açúcar do Brasil Colônia como bestas 
de carga e força motriz, além de fonte de comida e couro. Na Bahia, a 
atividade de pecuária de corte nasceu também dessa associação entre as 
usinas de açúcar e a demanda por tração animal.

Desde então, a pecuária se tornou um dos setores mais rentáveis da eco-
nomia brasileira, movimentando, atualmente, mais de R$ 400 bilhões e 
representando mais de 5% do Produto Interno Bruto (PIB) do país.
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Nota 1. Trecho da música Nelore 
Valente de João Paulo e Daniel

Um marco para a pecuária de corte baiana foi a chegada da família 
Machado à Bahia, em 1858, quando Manoel de Souza Machado, com 
apenas 12 anos, veio procurar emprego em Salvador, deixando para 
trás a sua Penedo, no estado de Alagoas. Após alguns anos, tornou-
se agricultor com a aquisição junto ao Banco da Bahia da fazenda 
Capimirim, localizada no Recôncavo Baiano. Explorou exclusivamente o 
cultivo da cana-de-açúcar, vendendo toda a produção aos proprietários 
das usinas de açúcar. Posteriormente, Manoel Machado construiu sua 
própria usina, para moer a sua produção de canas. 

Nas usinas de açúcar do Recôncavo, como a Capimirim, o gado era muito 
utilizado nas atividades de tração, no cultivo da terra e no transporte de 
cargas. O gado taurino, de origem europeia, de regiões de clima mais 
frio, não era eficaz nessas atividades, sendo pouco resistente em nosso 
clima quente e muito úmido no inverno, com solos tipo “massapê” que se 
tornam lamacentos, dificultando em muito as atividades de tração. 

Para melhorar a tração animal, Manoel Machado, já comendador, enco-
mendou ao seu amigo Miguel Calmon du Pin e Almeida, então ministro 
da Agricultura do país, que viajaria à Índia, a importação de um casal 
dos melhores zebus. A expectativa era a de melhor adaptação dos zebuí-
nos, vindos de uma região onde o clima era mais parecido, mais quente 
e mais úmido.

O ministro trouxe cinco casais de Nelore. Os casais custaram 250 rúpias 
cada, com a exceção do casal de Manoel Machado que, por ser mui-
to especial, custou 900 rúpias e foi recebido com certificado oficial de 
técnico de colégio de veterinária de Madras (na Índia). A vaca recebeu o 
nome de Araci e o touro de Cacique. A vaca veio prenha de outro touro, 
daí nascendo uma fêmea, que recebeu o nome de Itabira, a primeira 
bezerra Nelore pura a nascer na Bahia. O casal deu origem aos touros 
Capimirim e Arary.  

Manoel Machado manteve por um tempo o acasalamento apenas entre 
os Nelores, conservando puro o núcleo inicial e, para aproveitar melhor 
o touro importado, cruzou-os com algumas vacas crioulas.



Figura 1. Manoel de Souza Machado.
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Apesar do pioneirismo do ato de Manoel na criação de gado na Bahia, a 
importância da família Machado para a pecuária de corte baiana é deter-
minada pelas atividades de Octávio Ariani Machado, fruto do casamento 
de Manoel Machado com a sua segunda esposa, D. Isabel Ariani.

O MAGISTRADO CRIADOR DE ZEBU . Octávio Machado nasceu 
e foi criado em Salvador, ingressando muito cedo na Faculdade de Di-
reito. Aos 21 anos, já era formado e chegou rapidamente ao cargo de juiz 
preparador na Vila de São Francisco do Conde, no Recôncavo Baiano, nas 
proximidades da Usina Capimirim, propriedade da sua família.  

A usina tinha importância central nos negócios familiares e Octávio logo 
foi requisitado a juntar-se ao irmão Fernando Machado no apoio às ati-
vidades que o pai desenvolvia. Com a morte do pai, em 1913, Octávio re-
cebeu como herança o gado leiteiro, tendo ficado para o irmão Fernando 
o gado Nelore, descendente dos trazidos da Índia pelo ministro Miguel 
Calmon. No entanto, o entusiasmo de Octávio Machado era dirigido aos 
zebus e não tardou que iniciasse o seu plantel. 

Os irmãos Machado proprietários da Usina Capimirim se aproximaram 
da família Villas-Bôas, proprietária da Usina Aliança. Além dos casamen-
tos de Fernando e Octávio, respectivamente com as irmãs Teresa e Laví-
nia, a amizade entre famílias levou à constituição da empresa Machado & 
Companhia em associação com o cunhado Jayme Villas-Bôas.

O TRABALHO DE SELECIONADOR . Satisfeito com a criação dos 
Nelore, Octávio Machado viu na chegada dos animais indianos das raças 
Gir e Guzerá, trazidos por Manoel de Oliveira Prata, a oportunidade de 
iniciar a criação de plantéis de animais de raças puras indianas. Os ad-
quiriu e iniciou a criação de gado dessas duas outras raças. 

Logo após esse acontecimento, Octávio adquiriu ao irmão Fernando os 
animais nelore, descendentes dos importados da Índia em 1906. A seleção 
de Nelore de Octávio Ariani Machado foi ampliada com o aumento do 
número de matrizes. Primeiramente, adquiriu novilhas junto ao criador 
baiano Dantas Bião, cujo gado descendia de animais comprados do criador 

Figura 2. Texto do Jornal 
dos Agricultores de 1907 

registrando a chegada dos zebus 
puro-sangue na BahiaDaniel.
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fluminense Lemgruber. Em seguida, comprou animais diretamente com 
o próprio Lemgruber.  

No seu trabalho de seleção, Octávio, pela falta de outros criatórios na 
região, teve que utilizar a consanguinidade e sempre se preocupou em 
aprimorar as características raciais e de produção de carne. Os resul-
tados se viam nas exposições de gado. Os gados da marca Octávio Ma-
chado alcançaram fama nacional e conquistaram muitas premiações. O 
reconhecimento do trabalho de selecionador levou os animais de Octávio 
Machado a serem utilizados na formação dos mais importantes plantéis 
do país.

A partir de animais de pelagem avermelhada nascidos do seu plantel, 
Octávio Machado desenvolveu um grupo de Nelore vermelhos. Adquiriu 
animais importados da Índia em 1930, entre os quais o touro Calcutá e a 
vaca Índia, esta de pelagem vermelha. Conseguiu segregar, com a distin-
ção que lhe era peculiar no trabalho de seleção, os animais com tal ca-
racterística, formando um grupo com pelagem vermelha definida e com 
qualidades semelhantes às dos animais brancos.

Na primeira metade do século XX, o Indubrasil, raça zebuína brasileira 
formada a partir de Gir e Guzerá, principalmente, mas que reunia as de-
mais raças de zebus presentes no Brasil, como a Nelore, preponderava. 
Muitos criadores cruzaram suas vacas puras para formar rebanho de In-
dubrasil, formada a partir de cruzamento de animais zebuínos. 

Nesse cenário, o maior mérito de Octávio Ariani Machado foi o de ter 
sido sempre muito cuidadoso com a seleção dos reprodutores e lotes de 
vacas. Chegou a cruzar Gir com Nelore, mas verificou que os resultados 
não foram satisfatórios. Manteve puros os seus três plantéis de zebuínos, 
desenvolvendo um trabalho criterioso e duradouro de identificação e se-
leção da variedade do Nelore de pelagem vermelha.

Numa fase posterior, em que se resgatou e se valorizou as raças puras 
indianas, Octávio era dos raros criadores brasileiros a dispor de gado 
puro para fornecer aos demais, tornando-se fonte de animais para a 
formação de diversos outros núcleos, como o Instituto de Pecuária da 

Figura 3. Octávio Ariani 
Machado, seu filho Otávio 
e Manoel de Oliveira Prata.

Figura 4. Arary – Filho do casal 
de nelore importado por Manoel 
de Souza Machado.
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Bahia. Observou-se uma disseminação dos gados da família Machado pelo 
Brasil, chegando aos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Após a morte de Octávio Machado, seu filho Octávio Vilas-Boas Machado 
deu continuidade ao seu trabalho.

O RECONHECIMENTO . Diversas homenagens para Octávio Ariani 
Machado e seus descendentes foram realizadas pelos criadores e insti-
tuições relacionadas à criação de gado zebu. Durante a 100ª Expozebu, 
na exposição realizada em Uberaba, no Triângulo Mineiro, foi atribuído 
ao melhor gado de cada raça um prêmio, em reconhecimento às perso-
nalidades que foram fundamentais para a evolução da pecuária nacional, 
atribuindo-se ao troféu o nome do criador considerado mais importante 
para a raça no Brasil. O prêmio da raça Nelore, com muita justiça, rece-
beu o nome de Troféu Octávio Ariani Machado. 

Na “Nelore Fest”, realizada em 2018, foram homenageadas as familias 
dos criadores que foram fundamentais para a base do Nelore e que ain-
da continuam se destacando nos trabalhos de seleção. Além das famí-
lias Lemgruber, do Rio de Janeiro; Garcia Cid, do Paraná; Rodrigues da 
Cunha, de Minas Gerais e, depois, São Paulo; Carvalho, de São Paulo; a 
família Machado, da Bahia, esteve representada.

Octávio Ariani Machado é, ainda, nome de rua em Salvador, cidade onde 
nasceu, e de edifício no bairro da Graça, um dos mais nobres do município.

A PERPETUAÇÃO DO LEGADO . O rebanho atual da família Ma-
chado continua a se beneficiar da capacidade diferenciada de seleção, 
legado deixado por Octávio Ariani Machado. Nesse processo, o gado de 
elite é criado nas mesmas condições ambientais dos rebanhos comer-
ciais, que produzem as boiadas. Recebendo todos o mesmo tratamento, 
estabelece-se a justa comparação para a escolha dos indivíduos superio-
res (aqueles que são eleitos, dentro do trabalho de seleção, como repro-
dutores para as gerações seguintes).

A gestão da fazenda Gameleira e do rebanho está atualmente a cargo 

Figura 5. Octávio com o grande 
criador de gir Evaristo 

Soares de Paula.

Figura 6. Vacas nelore de pelagem 
vermelha criadas a pasto.
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de Paulo Machado, neto de Octávio Ariani Machado e filho de Octávio 
Villas-Bôas Machado, que foi sempre um companheiro fiel do pai na se-
leção de gado de raças indianas. Três gerações após a chegada do ala-
goano Manoel Machado à Bahia, a atividade de criação do gado vem se 
beneficiando de novas tecnologias, sobretudo as relacionadas à informa-
ção, com coletas de dados periódicos tratados por softwares específicos. 
Complementarmente, a fazenda realizou, durante um período, parceria 
com universidades, como a Universidade de São Paulo (USP), com objeti-
vo de “ancorar” os dados do rebanho para as avaliações do programa de 
melhoramento genético.

A criação atual mantida pela família Machado é pequena, com poucas 
matrizes, mas com um projeto que recebe um dos pacotes tecnológi-
cos mais modernos em termos de seleção genética. Além do registro 
pela Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), da qual recebe 
orientação sobre pastagens, crédito financeiro, fomento, extensão rural 
e mercado consumidor, a marca Octávio Machado participa do Progra-
ma de Melhoramento Genético de Gado de Corte (Geneplus) da Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e, desde 2016, adotou a 
avaliação por ultrassonografia com Software BIA, com a DGT Brasil.

Na fase atual, as tecnologias, como, além das já citadas, os recursos de 
informática para a escrita zootécnica e a avaliação de performance dos 
animais e a adoção de estação de monta no manejo reprodutivo do re-
banho, se tornaram  importantes aliadas, mas permanecem como dife-
rencial competitivo as crenças e os critérios da seleção. Atualmente, o 
criador tem foco exclusivo em genética, com 120 matrizes brancas e 60 
matrizes vermelhas utilizadas na estação de monta, permanecendo toda 
produção fechada na genética Octávio Machado.
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