




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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28.09.1900   
(Salvador, Bahia)

13.08.1981   
(Salvador, Bahia)

por Justina Tellechea1

“Atuou, com competência,
nas esferas pública e privada2”

Banqueiro, político, empresário, advogado, professor e jornalista brasi-
leiro. Participou ativamente da vida política e econômica do país durante 
décadas, tendo sido deputado federal, ministro da Educação, ministro da 
Fazenda, presidente do Banco do Brasil e um dos grandes responsáveis 
pelo investimento no projeto da indústria petroquímica da Bahia.

NASCIMENTO E INFÂNCIA . Nascido em Salvador, em 28 de 
setembro de 1900, Clemente Mariani, filho do desembargador Pedro 
Ribeiro de Araújo Bittencourt e de Ana Clemente Mariani Bittencourt, 
foi criado no engenho Api na cidade de Catu. Foi nesse município da 
região metropolitana da capital baiana, com tradições petrolíferas, 
comerciais e culturalmente conhecido pela festa de Reis que Mariani 
iniciou seus estudos com a avó paterna, Ana Ribeiro de Góis Bittencourt. 
Mariani tinha parentesco (terceiro grau) com o barão de Vila da Barra 
(Francisco Bonifácio de Abreu) e com o barão de Cotegipe ( João Maurício 
Wanderley). De volta à capital baiana, foi aluno do Ginásio Nossa Senhora 
da Vitória, onde fez o curso primário e iniciou o secundário, concluído 
no Ginásio Ipiranga.
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Nota 1. Com colaboração 
de Ana Josefina Tellechea.

Nota 2. A frase sintetiza 
as atividades desempenhadas 

por Clemente Mariani.

CAMINHOS ENTRE O PAPEL, A PENA, A BALANÇA E A 
CÂMARA . Com apenas 16 anos ingressou na Faculdade de Direito da 
Bahia, e após quatro anos se formou sendo o orador da turma e obteve 
grau de bacharel em 1920, com tão somente 20 anos. No ano seguinte ini-
ciou a sua atuação como advogado. Antes disso, no ano anterior, já dirigia 
a Revista de Assistência Judiciária Acadêmica da Faculdade de Direito da 
Bahia. Ainda em 1921, em paralelo à advocacia, começou a atuar na área 
jornalística, tendo sido redator e mais tarde redator-chefe do Diário da 
Bahia, o que contribuiu fortemente para o seu interesse pela política e, 
posteriormente, determinou sua adesão à campanha do jornal em apoio 
à Reação Republicana, chapa de oposição nas eleições presidenciais de 
1922 encabeçada por Nilo Peçanha e José Joaquim Seabra, ambos candi-
datos à presidência e à vice-presidência da República, respectivamente. 
O movimento reacionário republicano foi unanime na Bahia, contando 
inclusive com o apoio de políticos ligados a Rui Barbosa e tradicionais 
opositores do Seabra. Todavia, o candidato Artur Bernardes levou a me-
lhor nas eleições. Considera-se que o engajamento de Clemente Mariani 
no combate à candidatura do candidato carioca serviu um ponto de par-
tida para sua carreira política, já que logo em seguida, em 1924, foi eleito 
Deputado Estadual pelo distrito de São Francisco – região de sua família 
por parte de mãe –, cargo político pelo qual teve breve passagem de um 
ano, optando por lecionar Direito Comercial na mesma faculdade onde 
se formou, no qual foi aprovado por concurso. Entre 1925 e 1927, dedicou-
-se à advocacia, ao magistério e ao jornalismo.

Em 1927, ainda apartado da política, se afastou do Diário da Bahia e ini-
ciou colaboração na Revista da Ordem dos Advogados do Brasil, a qual 
prosseguiria até 1930. Paralelo, em 1928, no entanto, a verve política lhe 
levou a participar de novo processo eleitoral, candidatando-se e sen-
do eleito, mais uma vez Deputado Estadual pelo distrito de São Francis-
co. Na legislatura, teve participação ativa na reforma da Constituição da 
Bahia, apresentando diversas emendas relevantes, que, em grande parte, 
foram aceitas e compuseram o documento na sua versão final.

Em 1930, com a revolução que levou Getúlio Vargas ao poder e a 
consequente derrogação de todos os órgãos legislativos do país, Mariani 
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Foto 1. Clemente Mariani.

voltou-se para a advocacia e o magistério, manifestando oposição a 
Vargas. Na ocasião, entre 1931 e 1932, assumiu o cargo de orador oficial 
do Instituto da Ordem dos Advogados da Bahia, onde pode expressar seu 
repúdio aos atos do governo Vargas, ao qual se opunha, e denunciar a 
corrupção exercida pelos governos déspotas sobre o caráter nacional.

Em 1933, três anos após a revolução, participou ativamente da fundação 
do Partido Social Democrático (PSD) da Bahia, liderado por Juraci Maga-
lhães. Como candidato à Assembleia Nacional Constituinte, liderou em 
segundo lugar os votos do estado. Apesar do seu projeto para distribui-
ção das bancadas do plenário ter sido rejeitado por tendências ideológi-
cas, o mesmo serviu como base para um dispositivo da Constituinte de 
1946. Na comissão coordenadora das emendas constitucionais, ainda na 
condição de representante da bancada baiana, apontou emendas para a 
estruturação de poderes governamentais que se tornariam o principal 
texto da Constituição de 1934.

Reeleito em 1934 pelo PSD, liderou a bancada baiana na Câmara e apoiou 
o governo de Juraci Magalhães. A caminhada política de Mariani seguiu e 
se consolidou dentro de uma visão liberal, sempre se opondo às propos-
tas de comunistas e integralistas, vistas por ele como totalitárias. 

Antes do golpe que instituiu o Estado Novo, Mariani já havia deixado o 
país rumo à Europa, onde se afastou da política, sendo substituído na 
Câmara por Artur Neiva, e, mais uma vez, voltou a exercer atividades re-
lacionadas à advocacia e ao magistério.

Às vésperas do golpe de 10 de novembro de 1937, que instituiu o Estado 
Novo, Mariani voltou ao Brasil e assumiu publicamente não aceitar seus 
postulados. Em 1937, resolveu abandonar a advocacia e o magistério para 
dedicar-se à presidência da Cia. de Imóveis e Representações Brasileiras 
(Cirb), empresa que fundou no Rio de Janeiro (Distrito Federal na época) 
durante o período de seu mandato na Câmara, e à Companhia Usina cinco 
Rios, a qual comprou em 1938 com o subsídio financeiro da Magalhães 
Comércio e Indústria, sua constituinte e subsidiária da Shell. A atuação 
como executivo o levou à função de diretor da Associação Comercial 
da Bahia, posição que lhe permitiu apresentar e advocar a proposta 
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da utilização da Cachoeira de Paulo Afonso para sanar problemas 
relacionados à falta de energia na Região Nordeste.

Cabe contextualizar que até o primeiro quartel do século XX, a agricul-
tura monocultora ainda representava a principal atividade econômica 
da região nordeste, ao lado da pecuária extensiva. A partir da década de 
1950, a construção de usinas hidrelétricas, a se destacar a usina de Paulo 
Afonso (Bahia), inaugurada em 1955, a expansão das rodovias e as políti-
cas de incentivos fiscais começaram a atrair empresas de ramos diver-
sificados para a região, assim como a descoberta de Petróleo no litoral 
da Bahia e Rio Grande do Norte, responsáveis pela formação de polos 
petroquímicos, que exerceram atração de ramos correlatos.

Tornou-se diretor do Banco Comercial da Bahia e do Banco da Bahia em 
1942, assumindo em apenas dois anos a presidência, onde pôde reestru-
turar e dinamizar especialmente o setor de câmbio.

Em 1945, com o fim do Estado Novo, mais um retorno à política, elegeu-
-se constituinte. Destacou-se, desta vez, pela apresentação e aprovação 
de propostas como a recuperação do Vale do Rio São Francisco e a proi-
bição da atuação de partidos antidemocráticos.

MINISTRO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA (1946-1950) . 
O reconhecimento à atuação executiva e parlamentar, o levou à função 
de ministro da educação e saúde pública no governo Gaspar Dutra. Na 
área de educação, atuou no combate a alguns dos legados do governo 
Vargas, retirando os conteúdos ideológicos do currículo. Desenvolveu 
uma agenda positiva ampla, incluindo o lançamento de campanhas de 
Alfabetização de Jovens e adultos, a construção de mais de seis mil esco-
las rurais e a federalização de universidades públicas. Promoveu, ainda 
o intercâmbio cultural, a partir de um conjunto de conferências, assim 
como valorizou grandes nomes da literatura brasileira e internacionais, 
sempre por meio de comemorações.

No que tange o campo da saúde pública, seus feitos abrangeram cam-
panhas de proteção à maternidade e à infância, construção de postos de 
puericultura e maternidades, construção de hospitais rurais e psiquiá-
tricos e promoção de campanhas de combate à malária e à tuberculose.
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Entre idas e vindas na sua atuação na política brasileira, Mariani deixou di-
versas marcas que foram de extrema importância para o cenário político da 
época no que diz respeito principalmente, à economia, à saúde e à educação.

Em 1950, deixou o Ministério da Educação e Saúde Pública para se candi-
datar ao Senado pela Bahia. Opositor a Getúlio Vargas, viu-se derrotado 
na eleição que levou o político gaúcho mais uma vez à presidência. Dessa 
vez, por vias democráticas. O fracasso político, no entanto, não freou a 
sua ascensão. No ano seguinte à derrota eleitoral, (1951), a sua atuação na 
economia ganharia maior notabilidade, com a assunção da presidência 
do Banco da Bahia.

PRESIDENTE DO BANCO DO BRASIL (1954-1955) . O sucesso na 
atuação da presidência do Banco da Bahia lhe proporcionou reconhecimento 
nacional, rendendo-lhe o convite para a presidência do Banco do Brasil.

Com a posse do vice-presidente João Café Filho, imediatamente após ao 
suicídio de Vargas em 24 de agosto de 1954, Mariani foi convidado para 
assumir a presidência do Banco do Brasil pelo novo ministro da Fazenda, 
Eugênio Gudin, em substituição a Sousa Dantas. Após o aceite, Mariani 
tomou posse no novo cargo em setembro e passou a presidência do Ban-
co da Bahia a Fernando Góis.

De imediato, indicou que fosse promovida uma reforma cambial, igua-
lando a valoração do dólar de exportação ao de importação. Todavia, de-
vido a alta da inflação e por sugestão de Gudin, decidiu por realizar a 
reforma logo após a contenção da inflação. Como feitos na sua gestão, 
buscou restabelecer a liquidez do banco, contendo a política de crédito 
internacional e determinou a apuração da responsabilidade por desvio 
de francos no governo anterior, o que resultou em punição de funcio-
nários da Carteira de Câmbio e diretores de um banco estrangeiro. Após 
um ano de gestão, pediu demissão, tão logo soube da negociação entre 
Café Filho com o governador de São Paulo ( Jânio Quadros), na qual se 
barganhavam os cargos que ele e outros ocupavam em troca de apoio 
político a Juarez Távora, candidato às eleições presidenciais no mesmo 
ano. Távora foi vencido por Juscelino Kubitschek.

Foto 2. Posse na presidência 
do Banco do Brasil.
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MINISTRO DA FAZENDA (1961) . Mais uma vez, a função executiva lhe colocou um novo degrau. Em 
1960, recebeu o convite do então presidente eleito, Jânio Quadros, para assumir o Ministério da Fazenda. 

Logo que assumiu o ministério, Mariani, que já vinha de uma corrente monetarista, deliberou como 
metas basilares da sua gestão a correção do déficit do balanço de pagamentos e do desequilíbrio orça-
mentário, o que remetia à diminuição das despesas governamentais, à restrição do crédito e ao estímulo 
às exportações. Adicionou ao seu projeto de gestão a reforma cambial, no qual nomeou para o cargo de 
diretor executivo da Superintendência da Moeda e do Crédito (Sumoc) o economista Otávio Gouveia de 
Bulhões, designando-o para formular um projeto relativo à reforma. No entanto, as decisões políticas de 
Mariani no Ministério da Fazenda tornaram-se impopulares, devido à alta do custo de vida em decorrên-
cia da reforma cambial e as rigorosas medidas de combate à inflação.

Na sua breve atuação à frente do Ministério, procurou equilibrar o orçamento, reduzindo despesas do 
governo, limitando crédito e estimulando as exportações.

Após a renúncia de Jânio Quadros e a rápida presidência interina de Pascoal Ranieri Mazzilli, quando João 
Goulart assumiu a presidência, Mariani deixou o Ministério da Fazenda, passando a se dedicar as ativida-
des empresariais, não ocupando qualquer cargo político durante o governo João Goulart. 

Mariani manteve-se distante do panorama político no período que antecedeu ao movimento político-
-militar de março de 1964, que depôs Goulart. Contudo, como banqueiro e empresário, continuou a 
acompanhar as transformações na política econômica praticadas pelo governo do marechal Humberto 
de Alencar Castelo Branco (1964-1967).

O INÍCIO NA INDÚSTRIA PETROQUÍMICA . Entre 1967 e 1969, participou da construção da lei 
de reforma bancária, promovendo a fundação de um banco de investimentos e uma organização finan-
ceira, ambos associados ao Banco da Bahia, o que permitiu a criação do Banco da Bahia de Investimentos.

Naquele momento, a Bahia projetava o polo petroquímico de Camaçari que seria inaugurado em 1978. Per-
cebendo a representatividade do empreendimento para a economia baiana, Mariani, por meio do Banco 
da Bahia de Investimentos, decidiu investir em um projeto de uma indústria petroquímica, com o obje-
tivo de utilizar a nafta da refinaria de Mataripe, a então base do polo petroquímico de Camaçari, desen-
volvendo produtos básicos para a indústria que viria a se desenvolver e impulsionar a economia baiana. 
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A iniciativa viria a se casar com o desenvolvimento, por parte do Governo Federal, de um projeto de in-
dústria petroquímica que traria impactante aumento de escala, passando a contar com a inserção de uma 
subsidiária da Petrobrás, a Petroquisa, que atuaria na coordenação da participação de grupos nacionais 
e estrangeiros. O olhar visionário de Clemente Mariani para o projeto em curso levou o Banco da Bahia 
de Investimentos a garantir a participação em três indústrias de segunda geração do polo petroquímico. 

Em 1973, Mariani negociou o controle acionário do Banco da Bahia com o Banco Brasileiro de Descontos 
(Bradesco), porém mantendo-se a autonomia das empresas do polo petroquímico, do Banco da Bahia de 
Investimentos. A venda, no entanto, lhe rendeu uma indisposição com o então governador Antônio Car-
los Magalhães, que se opôs à venda do Banco da Bahia a um grupo que não era do estado, o que o levou a 
condição de desafeto do então político da Arena.

A partir de 1978, Mariani foi continuamente derivando a presidência executiva das empresas do grupo 
para seus filhos, Carlos Mariani e Eduardo Mariani, mantendo apenas a presidência dos conselhos de 
administração.

POLO INDUSTRIAL DE CAMAÇARI . Considerado o maior Complexo Industrial do Hemisfé-
rio Sul, o Polo Industrial de Camaçari iniciou suas atividades no ano de 1978, precisamente no dia 29 
de junho, ocasião na qual Mariani encontrava-se frente à presidência dos conselhos de administração. 
Localizado no município de Camaçari, a 50 km de Salvador, na Bahia, é o primeiro polo petroquímico 
planejado do país.

Inicialmente fabricava apenas produtos químicos e petroquímicos, hoje é composto por mais de 90 em-
presas, com diversas áreas de atuação, como indústria de pneu, celulose, metalurgia do cobre, fármacos, 
bebidas, energia eólica, fertilizantes, dentre outros.

A sua constante expansão é um gerador de oportunidades de renda e emprego para a região na qual 
está situada, sua instalação foi responsável por promover grande e rápido desenvolvimento de Cama-
çari, o que gerou fortes impactos na economia, empregos e educação locais. Atraindo anualmente mão 
de obra e gerando grandes receitas em impostos, Camaçari tem sido considerado um dos municípios 
mais ricos do Brasil. 

Houve grandes avanços estruturais, como a implantação de rodovias, o que atraiu investimentos e esti-
mulou a competitividade das empresas locais.



Foto 3. Momentos marcantes do Polo Petroquímico de Camaçari.
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Foto 4. Momentos marcantes 
do Polo Petroquímico de Camaçari.

Foto 5. Vista de parte 
do Polo Industrial de Camaçari.

O polo Industrial de Camaçari transitou por uma diversidade de 
conjunturas sociais, políticas e econômicas e conseguiu manter-
se através das sucessivas expansões e mudanças, preservando a sua 
importância no setor industrial.

O Consórcio Odebrecht/Mariani foi responsável pela reestruturação da 
petroquímica nacional, uma vez que integra a central de unidades de se-
gunda geração do grupo, o que promove um maior aporte tecnológico e 
crescimento da escala de produção, o que por consequência, contribui 
para a ampliação da competitividade internacional, que promove cada 
vez mais expansão e diversificação industrial.

Clemente Mariani, que foi casado com Clara Pereira Mariani Bittencourt, 
com quem teve oito filhos, faleceu em Salvador no dia 13 de agosto de 1981.
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