




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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13.05.1893  
(Feira de Santana, Bahia)

29.11.1971  
(Feira de Santana, Bahia)

por Justina Tellechea e Horacio Nelson Hastenreiter Filho1

“A vitória do homem se dá
pela honra e pelo trabalho”

João Marinho Falcão foi um político e empreendedor de Feira de Santana 
que ao longo de sua trajetória sempre demonstrou identificação absolu-
ta com a sua terra e a sua população. Apaixonado por sua cidade natal, 
aproveitou toda sua sagacidade a favor do progresso da sua região.

UM FEIRENSE APAIXONADO POR SUA CIDADE . No início 
do século XVIII, os proprietários da fazenda Olhos D’água, Domingos 
Barbosa de Araújo e Ana Barbosa, construíram uma capela em torno 
da qual começou a crescer uma população e feiras que se tornaram 
um importante centro de permutas comerciais. Dessa história é que se 
consolida uma das mais importantes cidades baianas da atualidade: Feira 
de Santana, que, a princípio, era só uma pequena comunidade. 

Na década de 1890, quando Feira de Santana já era mais do que uma vila, 
nasceu João Marinho Falcão – um feirense tão apaixonado por sua cidade 
natal que declarava a saudade dela mesmo quando passava temporadas 
nas grandes metrópoles mundiais como Nova York. João Marinho era fi-
lho de Viriato Vasco Marinho e Alexandrina Ribeiro Falcão. Ficou órfão 
muito cedo, perdendo o pai aos cinco anos de idade, e a mãe antes do 
vigésimo aniversário. Assim, desde cedo teve que trabalhar para ajudar a 
sustentar os irmãos. 
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Nota 1. Com colaboração 
de Tairine Nunes Santos e 
Matheus Leite Buranelli.

Iniciou suas atividades no comércio, como um empregado em busca de 
sustento para si e sua família. Entretanto, rapidamente evidenciou seu 
tino empresarial, tornando-se, em pouco tempo, sócio do negócio em 
que trabalhava. Esse foi o embrião do império construído por esse fei-
rense em sua cidade natal.

OS PRIMEIROS DESAFIOS . Com a perda precoce do pai, João 
Marinho iniciou o trabalho na roça familiar ainda na infância. Nas feiras 
do município, encarregava-se da venda de animais tão diversos como 
passarinhos e cabras e carneiros. Aliás, reputa a esse período o início 
da perseguição pelo fisco, num episódio no qual um fiscal de coletoria o 
inquiriu em relação à licença para a venda de animais.

A mãe achava que a atividade não garantia futuro para o filho e contou 
com um comerciante de prestígio para tentar encaminhá-lo na alfaia-
taria. Após deparar-se com a falta de jeito de João Marinho, o mestre 
Quintino Sales expôs a sua falta de aptidão para o ofício.

Para sua sorte, o tio Manuel possuía um importante estabelecimen-
to comercial, Ribeiro & Cia., armazém de secos e molhados. Desta vez, 
correspondeu, mostrando grande aptidão para o comércio. Além de tra-
balhador incansável, mostrou-se inteligente e comunicativo, ganhando 
rapidamente a confiança do tio.

A necessidade de se superar e de dar certo na vida se tornou mais pro-
nunciada quando, aos 18 anos, perdeu a mãe. Passou, então, juntamen-
te com as três irmãs mais velhas, a ser o responsável pela dignidade da 
família de oito irmãos, contando com a ajuda do avô materno, Antônio 
Ribeiro Falcão, e dos tios Manuel e Alexandre.

SURGE O COMERCIANTE . Após a precoce orfandade, João sofre-
ria, pouco mais de dez anos após a morte da mãe, uma outra perda muito 
importante. O tio Manuel Falcão morre em 1922 e João Marinho, já casado 
com Adnil, sua primeira esposa, é convidado pela viúva para assumir a 
direção da firma, na condição de sócio. Não demorou a expandir os negó-
cios, viajando constantemente para o sertão e para os municípios vizinhos. 



Foto 1. João Marinho e família.
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As atividades comerciais prosperavam, mas uma ocorrência inesperada acabou determinando uma nova 
guinada nos negócios de João Marinho. Diante do resultado de uma auditoria na contabilidade, colocou o 
seu cargo à disposição. A viúva do tio decidiu, então, vender a sua parte na firma, oferecendo ao sobrinho 
do marido a preferência para a compra. Associando-se a Adalberto Constâncio, comerciante capitalizado 
e genro da viúva do tio, fundou a Adalberto Pereira & Cia, que incorporou a Ribeiro & Cia., proporcio-
nando grande impulso à empresa original. 

Vocacionado para o comércio e com os negócios em expansão, João Marinho tomou a decisão, mais 
adiante, de incorporar a tradicional loja Ramos & Cia. Discordando da ousadia da iniciativa, o sócio 
Adalberto Constâncio retirou-se da sociedade que passou a contar, além de João Marinho, com Hermínio 
Francisco dos Santos, Arsênio Oliveira e Bernardino de Souza Lima. A partir daí, os empreendimentos 
cresceram muito, e a firma se tornou uma das maiores do interior do estado. Muito do sucesso dos 
negócios vinha da audácia de João Marinho que adquiria estoque vultosos das chamadas mercadorias 
da lei para obter melhores preços em produtos como o charque gaúcho e o açúcar das usinas baianas.

A prosperidade alcançada não diminuiu a simplicidade de João Marinho Falcão que continuava a re-
ceber os tropeiros para receber os pedidos de mercadoria, sem formalidades, estabelecendo relações 
sustentadas pela confiança. Além disso, apesar da capacidade de bem negociar, jamais deixava de ser 
empático. Durante situações calamitosas, como as secas, com as quais convivera na condição de comer-
ciante, procurava prorrogar o vencimento das faturas e das dívidas dos fregueses. Por reciprocidade, 
possivelmente, muito raramente amargou algum prejuízo. Nos cenários de escassez de água, franqueava 
aos vizinhos o acesso a esse recurso essencial. A constante repetição da frase “Quando acabar, será para 
todos” evidencia o seu senso de solidariedade.

EXPANDINDO OS NEGÓCIOS . A comercialização de gado era a mais importante atividade eco-
nômica de Feira de Santana e João Marinho compreendeu que não devia e não podia ficar de fora. Não 
demorou a acumular uma dezena de fazendas, não somente nos distritos de Feira, mas no seu entorno, 
como o agreste caatinga de Ipirá, onde tornou-se um dos pioneiros na plantação de palmas forrageiras, 
que fazem parte da base alimentar dos rebanhos de zonas áridas e semiáridas, e na construção de açudes.

Na atividade de comercialização de gado, associou-se a dois outros feirenses de destacada atuação no 
setor: João Martins da Silva e Arnold Silva, constituindo a Empresa de Carnes Verdes da Bahia Ltda. O 
grupo adquiriu o controle da tradicional empresa Amado Bahia, empório do comércio de carne na capital 
do estado, com cerca de duas centenas de açougues e muitas fazendas.
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Nos negócios relacionados à pecuária, manteve a aura de pessoa confiável, adquirida nas atividades co-
merciais. Sempre acreditou, como fazem questão de dizer os comerciantes honestos, que palavra de ho-
mem não volta atrás. Vez por outra perdeu dinheiro, vendendo a boiada por preço inferior à cotação do 
dia, por já estar apalavrado com os compradores. Não tinha visão à curto prazo. Sabia que a manutenção 
do seu conceito de confiabilidade é o que possuía de mais valioso. Desse modo, preservava o respeito ao 
seu nome, cada vez que era citado.

NEM SÓ DE COMÉRCIO VIVE O HOMEM . Na sabida relação oferta e demanda, é conhecida a 
atratividade de negócios nos quais as produções são inferiores às necessidades de mercado. Para não ficar 
sem acesso ao açúcar, João Marinho desenvolvia práticas de risco com as pequenas usinas de Santo Amaro, 
adquirindo safras por antecipação.  Com a Usina Itapetingui, foi mais além, adquirindo cotas e passando a 
injetar recursos financeiros. Mais tarde, em momento de colapso financeiro do empreendimento, propôs 
sua aquisição. Diante da negativa, entrou em entendimento para garantir os créditos da firma e o direito de 
assumir sua direção. Obtida a autorização, passou primeiro à condição de associado e, em 1946, adquiriu 
as cotas dos demais sócios, passando a existir a firma individual João Marinho Falcão – Usina Itapetingui.

Durante a década de 40 do século passado, a produção da usina subiu cerca de 400%, sobretudo a partir da 
participação ativa de Walter, Antônio e Manoel, filhos de João Marinho. Em 1955, a usina modernizou-se, 
com forte investimento em bens de capital, adquirindo novas moendas e caldeiras. Ao passar de forma 
definitiva a gestão da fábrica aos filhos, a produção já era de 125 mil sacos, produzidos com o espantoso 
rendimento de 104 quilos-tonelada, recorde no estado e um dos destaques entre as usinas nordestinas.
Durante os 78 anos de funcionamento da usina, por 58 anos ela esteve sob o domínio da família Falcão, 
até encerrar as suas atividades em 1998. Nesse período, algumas famílias de funcionários chegaram a 
morar nas imediações da usina, havendo, inclusive, uma escola nas proximidades, onde estudavam filhos 
e sobrinhos de funcionários da empresa. Como a quantidade de trabalhadores e de familiares era grande, 
a família Falcão realizava frequentes eventos com o intuito de agregar os funcionários. Como retorno, 
verificava-se melhoria de desempenho no trabalho em conjunto e, portanto, maior produtividade, tra-
duzidos em rendimentos diferenciados.

VIABILIZANDO OUTROS SONHOS . Como empresário que era, João Marinho sabia perfeita-
mente a importância do crédito para a viabilização de projetos de muitos bons empreendedores que 
não tinham a sorte de contar com capital próprio para apostar nos seus sonhos. Desse modo, além 
de comerciante e industrial, também tem na sua trajetória uma vida como bancário e banqueiro. 
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Atuou como bancário na condição de correspondente dos bancos da Bahia e Sergipe. Tornou-se ban-
queiro quando, em 1942, Manoel Pinto, seu amigo pessoal, diretor-presidente do Banco de Administração 
S.A., concordou em abrir uma agência em Feira de Santana sob a condição de que essa fosse gerenciada 
por João Marinho. Cinco anos depois, João Marinho conseguia a cessão de uma carta-patente da agência 
do banco de administração ao Banco da Bahia, concedida após o compromisso de que permaneceria à 
frente da instituição. 

No exercício da função, beneficiou, com sua heterodoxia cuidadora, um sem-número de clientes, che-
gando a emprestar dinheiro do próprio bolso para que clientes pudessem honrar os seus compromissos 
bancários, dispensando-os depois do pagamento de juros. Certa feita, aceitou uma promissória de um 
cliente de poucas posses, autorizando-o a avalizar um empréstimo pela certeza de estar diante de uma 
pessoa honesta. Talvez, o maior talento de João Marinho como banqueiro tenha sido o de raramente se 
enganar em seus prognósticos.

A FUNDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE FEIRA DE SANTA-
NA . Em 17 de junho de 1945, João Marinho Falcão criou a Associação Comercial e Empresarial de Feira de 
Santana (Acefs), como resposta à preocupação dos comerciantes feirenses de caminharem junto com as 
inovações de cada setor existente do comércio. A associação surgiu como um instrumento de defesa dos 
interesses de classe, representando e defendendo eticamente os interesses empresariais, ao prestar servi-
ços e empreender ações que tinham como objetivo o desenvolvimento do comércio e da sociedade feirense. 

Progressivamente, a Acefs foi ganhando importância na articulação dos interesses particulares dos co-
merciantes e para projetá-los para a disputa em torno de projetos políticos. 

Talvez a associação tenha exercido o papel de impulsionar a carreira política de João Marinho Falcão, a 
partir do seu bom desempenho como liderança sindical.

Na década de 1970, quando João Marinho Falcão faleceu, a instituição ganhou título de Utilidade Pública 
Municipal, já que desenvolveu importante papel para o desenvolvimento da cidade e de seus empreen-
dimentos. 

O POLÍTICO . A convicção de João Marinho na sua falta de vocação para a política se viu 
confrontada após a derrubada da República Velha e o início do movimento renovador na Bahia, 
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sob a liderança do interventor, e depois governador, Juracy Magalhães, ainda na década de 1930. No 
entanto, seu destaque político na cidade só viria bem depois quando se filiou à União Democrática 
Nacional (UDN), uma das entidades responsáveis pela saída de Getúlio Vargas do poder em 1945. 

Na segunda atuação da UDN contra o governo Vargas, desta vez em 1954, João Marinho Falcão teve im-
portante participação, se candidatando e conquistando a prefeitura de Feira de Santana pelo partido e 
derrotando o candidato do Partido Social Democrático (PSD) à época com a ajuda das notícias expostas 
pelo jornal Folha do Norte. Esse periódico acusou o candidato do PSD, Almaquio Boaventura, que estava 
se candidatando a prefeito novamente, de falsificação de documentos, desvio de dinheiro da Santa Casa 
de Misericórdia de Feira de Santana e da Fazenda Nacional, além de agressão ao editor do jornal.

Quando assumiu a prefeitura de Feira de Santana, João Marinho estava com 60 anos de idade e nunca 
havia se candidatado anteriormente a prefeito. Aceitou o desafio depois de ter sido convidado por um 
grupo de feirenses influentes, confiantes de que faria a diferença na prefeitura do município. Naquela 
circunstância, Feira de Santana estava com a administração em crise e cheia de dívidas. 

Durante o seu mandato, a cidade conseguiu recuperar o equilíbrio financeiro e a credibilidade no mer-
cado. Dentre os maiores feitos de João Marinho na política feirense, destacam-se a construção de um 
frigorífico e de mais de 30 escolas, além de um programa de pavimentação e colocação de meios-fios sem 
precedentes, totalizando, respectivamente, 44.829 metros quadrados e 15.705 metros. Via no exercício do 
cargo de prefeito uma forma de demonstrar o seu bem-querer à cidade natal, abdicando do seu salário 
de prefeito logo no início do mandato para contribuir com o equilíbrio das finanças municipais. 

João Marinho destacava-se, ainda, pelo grande apreço que tinha pela cultura e se orgulhava das três filar-
mônicas abrigadas em Feira de Santana. Tornou-se, posteriormente, presidente da Sociedade Filarmôni-
ca 25 de Março, recebendo da instituição, em seu nome e da sua família, diversas homenagens póstumas. 

Além do comprometimento, o político João Marinho Falcão destacou-se por não abrir precedentes para 
nada que pudesse colocar em xeque a sua honestidade. Uma das provas mais cabais do seu rigor com a 
coisa pública, deu-se quando, na condição de prefeito, recebeu, em sua própria casa, o presidente Jusce-
lino Kubitschek para um banquete no qual trataram de questões políticas que trariam benefícios para a 
cidade de Feira de Santana. No momento em que João Marinho foi procurado pelo tesoureiro para saber 
como seriam lançadas as despesas do jantar, ele disse que a prefeitura não devia pagar por nada pois o 
anfitrião de um jantar teria o dever de custeá-lo. 
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A firmeza e o senso de responsabilidade de João Marinho enquanto pre-
feito ficam evidenciados quando se acompanha um dos impasses que ele 
teve com o então governador da Bahia, Antônio Balbino. O governador 
já tinha marcado diversas audiências com João Marinho para tratar de 
uma obra de saneamento básico a ser realizada em Feira de Santana, mas 
nada se resolvia. Com a paciência perdida para a falta de solução para o 
problema, João Marinho usou uma das últimas audiências, para expres-
sar, sem qualquer concessão, a sua franqueza ao governador. Disse-lhe 
que a cidade precisava da obra e que queria saber se ele iria realizá-la ou 
não, pois o tempo era precioso e deveria ser preenchido com trabalho 
e mudanças que beneficiassem a população e não com audiências que 
terminavam sem nenhuma solução concreta. 

Não foi somente o governador a ser acionado pelo senso de urgência de 
João Marinho em relação aos problemas feirenses. A implantação do sis-
tema de abastecimento de água em Feira de Santana, com a captação 
feita na Lagoa Grande, havia sido iniciada pelo presidente Getúlio Vargas 
quando o prefeito de Feira era Almachio Boaventura. Contudo, devido ao 
suicídio de Vargas, em 1954, as obras haviam sido suspensas. No ano se-
guinte, o então prefeito de Feira de Santana não teve dúvidas em intervir 
junto ao presidente eleito, Juscelino Kubitshchek, para que a importante 
obra fosse retomada, o que aconteceu em 1956.

Na época em que João Marinho Falcão era prefeito, Feira de Santana era 
uma cidade pequena, com aproximadamente 50 mil habitantes. A in-
fraestrutura montada por João Marinho serviu de base para a grande 
cidade que a Princesa do Sertão se tornou. 

A PERPETUAÇÃO DO SEU LEGADO . Nos seus dois casamentos, 
João Marinho teve 13 filhos criados com amor e disciplina. A educação, 
o conforto e a tranquilidade, que tanta falta lhe fizeram na infância e 
juventude, foram os itens com que mais afinco procurou contemplá-
-los. O êxito do seu propósito pode ser verificado na trajetória percor-
rida pelos seus filhos, conforme alguns seletivos destaques que seguem.

Foto 2. Chegada de 
Juscelino Kubitshchek em Feira 

de Santana para inauguração.
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Nelson da Costa Falcão viveu quase todos os seus 97 anos em Feira de 
Santana, tendo sido, na cidade, contabilista, fazendeiro e auditor fiscal 
da Receita Estadual. 

João da Costa Falcão, segundo filho, nasceu em 1919, em Feira de Santa-
na. Em Salvador, fez faculdade de direito e entrou na militância estudan-
til, integrando o Partido Comunista do Brasil (PCB) e se posicionando 
contra a ditadura do Estado Novo. Foi político e jornalista, responsável 
pela criação de três importantes veículos de comunicação: A Revista Sei-
va, o Jornal Momento e o famoso Jornal da Bahia. Deste último meio de 
informação, João Costa foi diretor até 1983. Como seu pai, também atuou 
fortemente na política, sendo suplente do deputado Carlos Mariguela em 
1945. Em 1954, enquanto seu pai era prefeito de Feira de Santana, foi elei-
to deputado federal com o apoio do PCB. Atuou, ainda, na área de finan-
ças e criou a fundação do Banco Baiano de Produção.

Wilson da Costa Falcão foi mais um a entrar na política. Na mesma elei-
ção em que o pai se tornou prefeito, foi o vereador eleito mais votado, 
aceitando sua proposta de, assim como ele, abrir mão do salário de ve-
reador até as finanças de Feira de Santana estarem positivadas.

Carlos Marinho Muller Falcão, filho de João Marinho Falcão com a sua 
segunda mulher, Ana Muller Falcão, foi presidente da Acefs, criada por 
seu pai, um dos fundadores do jornal Feira Hoje, além de presidente da 
Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Feira de Santana.

Newton da Costa Falcão foi empresário, pecuarista e prefeito de Feira 
de Santana entre 1971 e 1973. Na posição máxima do executivo feirense, 
valorizou os servidores públicos, estendendo a todos o benefício do sa-
lário-mínimo. Apostando na tecnologia da informação, criou o Centro 
Eletrônico de Processamento de Dados. 

Manoel Falcão presidiu, em 1965, a Associação das Indústrias de Feira de 
Santana, um órgão com propostas no campo econômico, político e so-
cial. A ideia da associação era juntar o setor produtivo industrial em um 
único órgão com caráter sindical.

Foto 3. João Falcão 
e ex-presidente Juscelino 
Kubitshchek na inauguração 
do Sistema de Abastecimento 
de Água de Feira de Santana.
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Pela importância pessoal e pelo legado familiar para a cidade de Feira de 
Santana, João Marinho Falcão foi merecedor de diversas homenagens em 
sua cidade natal. Tornou-se nome de escola, de centro educacional, de 
conjunto habitacional, do casarão histórico onde morou, de um centro 
municipal, de uma rua e de uma praça. Uma das avenidas mais movimen-
tadas da cidade recebeu o nome de Adnil Falcão, sua primeira esposa.

VÁRIOS EM UM . João Marinho Falcão foi fonte de inspiração para 
os seus filhos e para quem esteve ao seu redor durante os seus mais de 
78 anos de vida. Um empreendedor ético que, desde cedo, se demons-
trou um excelente comerciante e gestor, tornando-se importante para o 
crescimento de sua cidade natal não somente como empreendedor, mas 
também como político. Ademais, João Marinho foi um homem preocupa-
do com as questões sociais e culturais, o que demonstrou não somente 
nas atividades políticas, como prefeito de Feira de Santana, mas também 
quando criou o Rotary Club, quanto presidiu a Acefs e, principalmen-
te, quando esteve à frente da Usina de Itapetingui e teve a oportunida-
de de estabelecer uma relação diferenciada com os seus empregados.

As conquistas de João Marinho Falcão – um homem de origem humilde, 
que só estudou até concluir o primeiro grau e que teve que começar a 
trabalhar muito cedo para ajudar a sustentar seus irmãos – são a prova 
de que um bom empreendedor não só é capaz de superar as condições 
mais adversas, mas é também capaz de transformá-las em vitórias por 
meio da hombridade e do trabalho árduo. Trabalho empreendido não 
apenas para crescimento próprio, mas de todo o seu entorno, como bem 
reconhecem os feirenses. 

Aliando qualidades de caráter e de coração, João Marinho Falcão, usou 
todo o seu dinamismo a favor do progresso da sua região. Tinha identi-
ficação absoluta com a sua terra e a sua população. Certamente, a res-
peitabilidade e bem querer conquistado, pela simplicidade que manteve 
em toda a sua vida, lhe recompensaram de forma mais significativa e 
generosa que o sucesso financeiro e empresarial.
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Figura 1. Fonte: Facebook de Feira de Santana Bahia - a Princesa do Sertão

Figura 2. Fonte: http://www.feiradesantana.ba.gov.br/memorialdafeira/
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