




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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(Salvador, Bahia)

por Horacio Nelson Hastenreiter Filho

“No passado eu assumi um compromis-
so muito grande de que, se um dia tivesse 
sucesso na vida, teria muita vontade de 

retribuir tudo que o governo e a sociedade 
me deram”.

Apesar do enorme sucesso como empresário e de ter fundado uma 
organização como a Ferbasa, a Fundação José Carvalho, voltada para a 
educação dos mais carentes, foi a verdadeira menina dos olhos de José 
Corgosinho de Carvalho Filho. Acumulando os títulos de engenheiro de 
minas, metalúrgico e civil, orgulhava-se da sua condição de educador.

INFÂNCIA E FORMAÇÃO . A cidade de Abadias, hoje Martinho 
Campos, em Minas Gerais, recebeu José Corgosinho de Carvalho Filho 
no dia 11 de janeiro de 1931.  O pai, José Corgosinho de Carvalho, e a mãe, 
Maria das Flores tiveram ainda outros cinco filhos. A família sustenta-
va-se com a prática odontológica, exercida pelo pai, e a agrícola, desen-
volvida pela mãe. Os recursos financeiros, se não eram suficientes para 
uma vida confortável, garantiu aos filhos do casal o acesso a uma boa 
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educação. Somente depois de educar os filhos, José Corgosinho de Car-
valho e Maria das Flores retomaram os estudos, graduando-se, respecti-
vamente, em Odontologia e Farmácia, ambos em universidades públicas. 
A formatura foi, orgulhosamente, presenciada por José Carvalho Filho.

Sempre com ótimas notas, José Carvalho foi selecionado pela Secretaria 
de Educação de Minas Gerais como o melhor aluno da rede estadual no 
curso primário, recebendo uma bolsa para estudar no tradicional Colé-
gio Jesuíta Santo Inácio, no Rio de Janeiro. Após quatro anos, retornou 
para Belo Horizonte, onde concluiu o segundo grau no Colégio Mineiro. 
Com o propósito de se tornar engenheiro, mudou-se para a cidade de 
Ouro Preto, de onde retornou em 1955 com os títulos de engenheiro de 
minas, metalúrgico e civil.

PRIMEIROS PASSOS – A ENGENHARIA CIVIL . Encerrados os 
memoráveis anos de estudo na tradicional Escola de Minas e Engenha-
ria Civil de Ouro Preto, além do conhecimento, José Carvalho carregava 
consigo boas recordações de seis anos de estudos, camaradagem, práti-
cas esportivas, leituras, além de aquecidas e saudáveis discussões políti-
cas e filosóficas. Chegara o momento de cuidar de sua vida profissional.

O seu primeiro emprego foi como engenheiro residente na Companhia 
Carbonífera Cambuí, no interior paranaense onde permaneceu por ape-
nas um ano. No ano de 1956, o Brasil experimentava a euforia pela cons-
trução da nova capital e o jovem engenheiro se viu tentado a participar 
dessa empreitada. Assim que chegou ao Planalto Central, assumiu o car-
go de engenheiro fiscal da Novacap, empresa criada com o propósito de 
gerenciar a construção de Brasília. Era pouco para José Carvalho.

Além do conhecimento da engenharia, o mineiro possuía uma verve em-
presarial que o levou a continuar a sua participação na construção de 
Brasília na condição de empreiteiro. A formação em Engenharia Civil lhe 
trouxe o sustento nos primeiros anos de atividade profissional. No en-
tanto, José Carvalho tinha maior atração pelas suas duas outras especia-
lidades de formação: a Engenharia de Minas e a Metalurgia. Cônscio de 
que as oportunidades no ramo da construção civil eram datadas, passou 

Foto 1. Dr. José Corgosinho 
de Carvalho Filho.
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a construtora para um sócio e saiu em peregrinação pelo Brasil, à pro-
cura de algo novo.

NOVAS OPORTUNIDADES . A faculdade que cursara em Ouro Pre-
to era uma perpétua referência para si, e José Carvalho mantinha-se per-
manentemente em contato com os colegas engenheiros e com os mestres 
que tivera durante o curso. Numa das idas à cidade colonial, reencontrou 
o amigo Amaro Lanari Júnior, integrante do grupo, que organizava a Usi-
minas. Soube por ele que a usina, tão logo inaugurada, demandaria o 
ferromanganês médio carbono que não era produzida no país, levando-o 
à criação da Ferro Liga de Minas Gerais S.A. (Feliminas) para produzi-lo. 
O empreendimento, infelizmente, não foi para frente, já que a Usiminas, 
parceira no projeto, desistiu de usar o minério como elemento industrial.

Mais uma vez, a turma de Ouro Preto influenciou nos seus novos caminhos. 
Dessa feita, foi alertado por Raimundo Machado que o ferrocromo seria 
uma liga de ótimo futuro no Brasil e que no interior baiano, na cidade de 
Campo Formoso, era abundante e de qualidade. Instalando uma fábrica 
próxima à mina, produziria também o alto carbono em condições mais 
competitivas que a produção mineira. Sempre atento ao cenário nacional 
e às possibilidades advindas, apostou que o Brasil se tornaria um gran-
de produtor de aço inoxidável e que, como consequência, a demanda de 
minério de cromo asseguraria o sucesso de uma planta na Bahia. Surgiu, 
assim, a ideia de criação da Companhia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa). 

Em 1960, José Carvalho aproveitou a oportunidade de estar em Brasília 
na mesma ocasião que o então governador da Bahia, Juracy Magalhães, 
e lhe expôs o seu projeto de investimento em mineração na Bahia. O en-
genheiro caiu nas graças do governador que prorrogou as conversas na 
semana seguinte, recebendo-o no palácio governamental, em Salvador. 
Na ocasião, constituiu-se o arcabouço da Ferbasa. A Cromita participaria 
do empreendimento com 5% do capital. A Ferbasa arrendaria as minas 
por quinze anos, que poderiam ser renovados por mais trinta e com op-
ção preferencial de compra.

Foto 2. José Carvalho recebe 
o título de educador 
do ano em 2000.
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A CONSTITUIÇÃO DA FERBASA . Definida a implantação da em-
presa, passou-se a discutir a localidade mais adequada para a sua instala-
ção. Pojuca, a 70 km de Salvador foi o local escolhido devido à localização 
estratégica, à beira da ferrovia, proximidade do porto de Salvador, dispo-
nibilidade de energia elétrica e facilidade na contratação de mão de obra. 
No dia 23 de fevereiro de 1961, a empresa foi constituída. A operação se ini-
cia nas minas de Campo Formoso, com a comercialização do minério para 
as fábricas do sul do país e para o mercado externo, sobretudo o japonês.

José Carvalho, no entanto, além de engenheiro de minas, era metalúr-
gico e logo realizou que o beneficiamento do minério e a exportação do 
produto acabado agregariam substantivo valor à produção. Desse modo, 
consolidou-se a ideia da implantação da usina metalúrgica. Após alguns 
percalços para a compra do forno, o governador Juracy Magalhães foi 
acionado e, novamente, foi acolhedor ao projeto da Ferbasa. Marcou uma 
reunião com Celso Furtado, então superintendente da Superintendência 
de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), defendendo o financiamento 
pela instituição dos recursos necessários à aquisição do forno.  Com a 
aprovação do projeto, a Ferbasa recebeu um moderno forno elétrico com 
o dobro da capacidade instalada, inicialmente prevista.

Não foi fácil a colocação do forno em funcionamento, mas o espírito de 
cooperação entre a turma de engenharia de Ouro Preto se fez, mais uma 
vez, presente. O surgimento e a implantação da Ferbasa devem muito aos 
colegas e professores de José Carvalho. O professor Altamiro Tibiriça fez 
os cálculos para o prédio da fábrica, enquanto os colegas ficaram res-
ponsáveis pelo carvoejamento e pela montagem dos fornos. Outo profes-
sor, Walter Kruger, reconhecido pela sua capacidade técnica, projetou e 
testou toda a parte elétrica. 

É importante destacar que a enorme obstinação que José Carvalho de-
monstrou na constituição da Ferbasa não tinha respaldo somente mate-
rial. Empolgava-se com o projeto por envolver uma equipe que trabalhava 
unida, alinhada em termos de objetivos e que enfrentava de forma har-
mônica os diversos desafios que se apresentavam durante a empreitada.

Foto 3. Fachada da Ferbasa.

Foto 4. Metalúrgica.



Foto 5. Atividades de Mineração em Campo Formoso – Bahia.
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A EVOLUÇÃO DA FERBASA . Na segunda metade da década de 60, a Ferbasa continuou o seu pro-
cesso de crescimento. Esse se deu de forma simultânea em diversas frentes – fábrica, reflorestamento, 
carvoejamento e mineração –, com o objetivo de estabelecer-se no mercado nacional e, principalmente, 
conquistar o mercado internacional.

Nos anos 1970, a difusão do processo de fabricação do aço inoxidável abriu o mercado para a produção de 
minério com teor mais baixo. A Ferbasa, então, adotou medidas rápidas para garantir o aumento das suas 
reservas de cromita, visando o mercado crescente de ferrocromo alto carbono. Se deu, então, a criação 
da Progeo, voltada às pesquisas regionais, mirando alvos fora do complexo mineiro de Campo Formoso. 

A subsidiária de pesquisa reuniu e articulou uma multiplicidade de tecnologias e conhecimentos em 
áreas tão diversas como a geoquímica, a geofísica aérea e terrestre, a geobotânica, o mapeamento re-
gional, a sondagem rotativa a diamantes, entre outras. O resultado não tardou, com a incorporação dos 
complexos de Medrado, em Andorinha, em Queimadas e da mina de Logradouro do Juvenal. 

A criação da Progeo mostrou-se essencial para a segurança de reserva de cromita da Ferbasa, justifi-
cando os mais de 8 milhões de dólares investidos, com 12 sondas rotativas a diamante operando em três 
turnos, com equipamentos específicos, serviços de apoio de aerofotogrametria, análises químicas, aná-
lises de lâminas, construção de estradas de acesso etc. Outras subsidiárias foram criadas na década de 
1970, como a Mineração Vale do Jacurici, que ampliava as áreas de pesquisa e a Reflorestadora e Agrícola 
Baiana Ltda. que objetivava entregar uma reserva de eucalipto compatível com o consumo de carvão ne-
cessário para a fábrica e montar um carvoejamento moderno e eficiente. 

O crescimento da Ferbasa não passou despercebido pelas companhias estrangeiras que registraram o 
aumento nas exportações de liga de cromo e minério de cromo, bem como as alvissareiras perspectivas 
de descobertas de novas jazidas no Brasil. Parcerias foram formadas com essas empresas na forma de 
Joint Ventures, legando à Ferbasa resultados bastante expressivos na pesquisa mineral. A Ferbasa sempre 
detinha 51% das ações das joint ventures constituídas.

As parcerias e seus bons resultados evitaram a entrada de multinacionais associadas a outras empresas 
nacionais em áreas promissoras quanto à existência de minério de cromo, com a Ferbasa conseguindo o 
atendimento de requerimentos de um volume significativo de áreas junto ao Departamento Nacional de 
Pesquisas Minerais (DPNM).
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SUPERANDO A CRISE . Uma empresa que se perpetua enfrenta, ao longo da sua história, alguns per-
calços. As crises testam a resiliência e capacidade das organizações. Em 1982, uma intrincada conjuntura 
adversa, nos cenário nacional e internacional, levou a Ferbasa à pior crise atravessada na sua história. 
A empresa passou por um processo de demissão em massa, resultante da forte queda na demanda que 
se reverteu em redução drástica da produção. Durante o período, apenas um dos fornos da companhia 
manteve-se em funcionamento e nos seus pátios acumulavam-se liga, funcionários e dirigentes, estes 
últimos temerosos pelo destino da Ferbasa. 

Medidas duras, capitaneadas por José Carvalho, foram tomadas para reverter a situação e em menos de 
dois anos a empresa já estava revitalizada em termos de investimento e resultados financeiros, sobretudo 
pelas contribuições trazidas pela nova fábrica de ferrosilício que alavancou a competitividade interna-
cional da Companhia.

Como uma boa organização de aprendizagem, a Ferbasa procurou tirar lições da crise enfrentada, com 
o objetivo de estar preparada para eventuais novas dificuldades.  Nos anos 1980 e 1990, sofreu diversas e 
profundas modificações, aproximando sua estrutura dos seus objetivos. Um processo contínuo e prolon-
gado de descentralização e saneamento foi iniciado. O presidente José Carvalho procurou despersona-
lizar e profissionalizar a gestão da organização, empreendendo mudanças que foram sutilmente intro-
duzidas à custa pessoal de sacrifício, dedicação e espírito de renúncia. Todo o esforço foi recompensado 
com o reconhecimento nacional da companhia, agraciada mais de uma vez no final da década de 1980 
com o título de melhor empresa do ano no setor de siderurgia pela revista Exame. 

A nova cultura da Ferbasa, estabelecida a partir das transformações vivenciadas nas duas últimas déca-
das do século passado baseou-se nos princípios da Gestão pela Qualidade Total (GQT), difundida no país 
durante esse período. A companhia assumiu que a visão da qualidade não deveria se aplicar somente à 
produção de bons produtos. Produzir bons produtos seria uma consequência natural de envolver a fun-
do os colaboradores nas suas atividades, permitindo que cada um percebesse a importância daquilo que 
fazia e que a manufatura com qualidade é bem mais proveitosa.

À medida que os princípios da GQT eram introjetados pela organização, a partir de muito treinamento, 
as normas e os procedimentos da organização passaram a ser redigidos e o sistema de qualidade da Fer-
basa, auditado pela ABS Quality Evaluations Inc., conseguiu a certificação ISO 9002, em 1995.
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A FERBASA NO SÉCULO XXI . Em fevereiro de 2011, ao completar 
seus primeiros 50 anos, a Ferbasa figurava entre as 500 maiores empre-
sas do Brasil e as 20 maiores da Bahia, atingindo média de faturamento 
anual de 440 milhões de dólares no período 2007-2010. Nesse mesmo 
ano, aderiu ao nível 1 de governança corporativa BM&FBOVESPA,

Atualmente, a FERBASA exerce atividades nas áreas de mineração, meta-
lurgia, recursos florestais e energia renovável. O trabalho longevo e sólido 
nesses segmentos trouxe à companhia reconhecimento pelo desenvolvi-
mento de produtos de alta qualidade, que se dá em sintonia com uma forte 
atuação socioambiental. Mantém a liderança em produção de ferroligas e 
permanece como única produtora integrada de ferrocromo das Américas, 
detendo 80% das reservas de cromo do país. Está entre as dez maiores 
empresas da Bahia, com faturamento anual superior a US$ 350 milhões.

A sustentabilidade integrou-se à organização na forma de valor, nor-
teando as atividades desenvolvidas. Para a Ferbasa, o progresso socioe-
conômico só faz sentido em harmonia com a natureza e com os seres 
humanos. Sendo assim, a empresa integra várias unidades de plantios de 
florestas renováveis de eucalipto, que é a fonte de matéria-prima para a 
produção de biorredutor utilizado pela própria companhia como redu-
tor na transformação dos minérios em ferroligas. A gestão ambiental das 
áreas florestal e de metalurgia da Ferbasa são certificadas pela ISO 14001.

Além de movimentar a economia local e se preocupar com a preservação 
ambiental, a Ferbasa, a partir do legado do seu fundador, está compro-
metida com o desenvolvimento socioeconômico sustentável das comu-
nidades localizadas em seu entorno.

A FUNDAÇÃO JOSÉ CARVALHO . José Carvalho sempre atribuiu 
às questões sociais lugar de prioridade. Dizia que não se sentia bem ao 
ver a dissonância entre os seus negócios e a situação econômica e social 
do seu entorno. Compreendia que a origem da desigualdade do país es-
tava na assimetria no acesso à educação. Aqueles que estudavam nos co-
légios menos estruturados e não tinham acesso à educação de qualidade 
eram privados de conquistar um lugar melhor na sociedade. 

Foto 6. Estudantes 
de escola apoiada 

pela Fundação José Carvalho.
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Ninguém jamais vira José Carvalho se acomodar diante de algo que lhe 
incomodava e decidiu arregaçar as mangas para retribuir os benefícios 
conquistados na sua vida estudantil que lhe permitiram cursar ensino 
gratuito de primeira qualidade do primário à universidade. Foi assim 
que, em 1975, nascia a Fundação José Carvalho (FJC). Sem finalidades lu-
crativas e sem prazo de duração determinado, a entidade, desde a cria-
ção, objetiva proporcionar educação, prestar assistência técnico-peda-
gógica e social às crianças e jovens das comunidades mais pobres, sem 
acesso à educação, retribuindo à comunidade aquilo que o país fizera por 
si, segundo José Carvalho.

 Os projetos foram iniciados de forma tímida no município de Pojuca, 
mas a seriedade com que eram trabalhados e o empenho e a cobrança do 
seu fundador fizeram com que fossem se encorpando ao longo do tempo, 
ampliando-se territorialmente e beneficiando novos municípios. O pri-
meiro projeto educacional foi a implantação do Colégio Técnico ao lado 
da sede da Ferbasa. Novas escolas foram incorporadas ao portfólio da 
Fundação, classificadas em dois grupos, conforme o tipo de atendimen-
to fornecido pela FJC. No grupo de atendimento direto, estão as escolas 
convencionais e as escolas rurais de alternância, instituídas e mantidas 
diretamente pela fundação. O outro grupo reúne as escolas às quais a 
Fundação dá apoio técnico e pedagógico e as conveniadas. Com o tem-
po, a FJC passou a estender as suas ações a crianças e adolescentes de 
outras escolas, buscando contribuir para o seu nível de aprendizagem, 
garantindo-lhes permanência e sucesso em suas escolas de origem, mas 
abrindo espaço para múltiplas inteligências, a partir, por exemplo, dos 
programas de musicalização e do reforço em Matemática e Língua Por-
tuguesa.

Os desassistidos de outras escolas beneficiaram-se, ainda, de projetos 
como a criação da Associação Empresarial de Apoio ao Menor Desassis-
tido (Assemde), destinado a atender a programas e projetos de cunho so-
cioeducacional e Pitangueiras I e II, ambos voltados para atender a ado-
lescentes em risco pessoal e social, o primeiro em Salvador, e o segundo, 
no município de Mata de São João.
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 José Carvalho compreendia que a perenidade do funcionamento da fun-
dação dependia da concepção de projetos autossustentáveis. Foi com 
esse intuito que criou as fábricas de laticínio Tina, situada em Entre Rios 
(BA) e o complexo Rolf, em Mata de São João, onde funcionam um parque 
aquático e um restaurante. 

No entanto, a sobrevivência financeira da FJC foi assegurada ainda em 1975, 
no ato da inauguração da mesma, quando José Carvalho doou à Funda-
ção a maioria das ações ordinárias que detinha da Ferbasa. Contrariando 
a lógica usual de tornar as fundações dependentes do lucro anual da em-
presa mantenedora, o empresário tornou a FJC a acionista majoritária da 
Ferbasa, abrindo mão, naquele momento, de grande parte dos seus bens.

Ao longo de mais de 45 anos de existência, a forte preocupação da FJC 
com a educação vem norteando os seus projetos, de modo que a maior 
parte dos recursos da instituição é dedicada à manutenção de suas seis 
escolas e seus três projetos socioeducativos. Anualmente, são atendidos, 
de forma direta, cerca de 3.800 alunos que permanecem na instituição, 
em média, durante 14 anos, iniciados na Educação Infantil e estenden-
do-se até o Ensino Médio ou Técnico. Com unidades distribuídas em ci-
dades de baixo desenvolvimento social do interior da Bahia, a fundação, 
no intuito de tornar factível a educação de qualidade, garante a todos os 
seus alunos o fornecimento gratuito de material didático, alimentação 
e fardamento completo. São milhares de pessoas que vêm, ao longo das 
últimas décadas se beneficiando do trabalho e legado de José Carvalho.

O antropólogo e historiador Luiz Almeida Marins Filho esclarece, a partir 
da sua explicação sobre a vontade humana, a essência das ações e rea-
lizações da FJC. Para ele, a vontade humana pode ser mais forte que os 
instintos e é mais livre do que a inteligência. Na sua visão, se é possível 
forçar uma pessoa a fazer alguma coisa, o mesmo não acontece em re-
lação a forçá-la a ter vontade de fazer. A vontade seria uma decisão da 
própria pessoa, insubordinada à força. Nenhum resultado no processo 
educacional pode superar, portanto, o aprendizado da vontade: o acor-
dar dentro de cada um a vontade, o querer.
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UM HOMEM À FRENTE DO SEU TEMPO . O entusiasmo de José 
Carvalho com a educação sempre o colocou à frente do seu tempo. Pri-
meiro como educando, sorvendo o conhecimento adquirido e os trans-
formando em projetos e realizações. Posteriormente, como idealizador 
de uma fundação que se baseia na crença na capacidade das crianças e 
jovens em promover mudanças no tecido vital da sociedade. Segundo a 
visão da FJC, a mudança estaria no nível concreto da ação, a partir do 
estímulo à identificação do indivíduo com o seu próximo, sem pater-
nalismo, protecionismo, ou qualquer outra forma de imposição vertical. 

Apesar de direcionada aos menos favorecidos, a concepção da FJC extra-
polou, desde a sua origem, os benefícios dirigidos a esse extrato social, 
incentivando o estabelecimento de um sentido de grupo e de compro-
misso profundo com o bem-estar mais amplo do ser humano e da hu-
manidade, capaz de se traduzir em um melhor legado para as gerações 
futuras.

O sentido de grupo, aliás, é um dos fatores causais mais evidentes na 
trajetória de sucesso empresarial de José Corgosinho de Carvalho Filho. 
Os fortes laços de amizade desenvolvidos nos anos em que cursou En-
genharia em Ouro Preto o socorreram e abriram portas e oportunidades 
importantes durante toda a sua carreira profissional. 

O surgimento de uma fundação com os propósitos estabelecidos pela 
FJC na década de 70 do século passado, quando o conceito de respon-
sabilidade social ainda era incipiente e restrito no país, evidencia uma 
das características mais pronunciadas e compartilhadas entre aqueles 
que conseguem no seu tempo contribuir para uma sociedade melhor: o 
reconhecimento e o compromisso com o valor do amanhã. 



432

REFERÊNCIAS

FERNANDES, Marta Teixeira Barroso. Ferbasa: 50 Anos De Desenvolvimento E Cidadania. [S. I.]: Editorial Production, 2011.

O FUNDADOR, QUEM SOMOS. Ferbasa. Disponível em: <www.ferbasa.com.br>. Acesso em 14 mar. 2022.

O FUNDADOR. FJC. Disponível em: <www.fjc.org.br>. Acesso em 16 mar. 2022.


