




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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“Quando todos trabalham
na mesma direção,

novos horizontes se abrem.”

O produtor Mário Amerino da Silva Portugal foi um empresário baiano 
de destaque na área do fumo, especificamente no ramo dos charutos. 
Sua história se entrelaça com a da família cubana de Alonso Menendez.

O INÍCIO DA TRAJETÓRIA EMPRESARIAL E A HISTÓRIA 
DO FUMO NA BAHIA . Mário Amerino da Silva Portugal nasceu na 
capital baiana no ano de 1930, ano da Revolução que colocaria Getúlio 
Vargas pela primeira vez na presidência do Brasil. Era herdeiro de uma 
tradição empresarial no setor de beneficiamento e de comércio do ta-
baco. Aos 18 anos, em 1948, começou a trabalhar na empresa do pai, a 
Amerino Portugal Comércio e Indústria S.A., uma das maiores indústrias 
baianas de tabaco, pela qual Mário Amerino tornou-se responsável por 
quase toda a vida. 

Como defensor incansável do fumo baiano, Mário Amerino Portugal 
sempre manteve vivo em si o desejo de qualificar a produção brasileira 
de charutos. O que parece justo, visto que a história do fumo é tão im-
portante para o Brasil que as folhas de fumo aparecem floridas ao lado 
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Nota 1. Com colaboração 
de Matheus Leite Buranelli.

esquerdo do brasão da República, formando uma coroa junto com um 
ramo de café frutificado e sobre o resplendor do ouro. Assim como a ca-
feicultura, a cultura do fumo foi responsável por gerar grandes fortunas, 
como a da família de Mário Amerino Portugal. Nesse contexto, a Bahia se 
destacou como a primeira região do mundo a cultivar tabaco e, até mea-
dos do século XX, praticamente a única exportadora do gênero no Brasil. 

O fumo é parte do patrimônio imaterial da Bahia, embora isso não seja 
oficialmente reconhecido, tornando-se parte indissociável das tradi-
ções e cultura do estado - especialmente da região do Recôncavo Baiano, 
onde se produzem os melhores charutos. Os charutos eram inicialmente 
produzidos por mulheres baianas que se sentavam nos terreiros para 
enrolar as folhas de tabaco, assim como faziam as índias na época colo-
nial do Brasil. Depois, nasceram as indústrias nacionais que trouxeram 
maior profissionalização da produção dos charutos, contudo, sem per-
der a essência do trabalho feminino e artesanal. 

A primeira fábrica baiana de charutos, a Juventude, foi fundada em 1842 
na cidade de Cachoeira. Foi um prenúncio de que o Recôncavo Baiano 
seria um dos principais a abrigar a indústria, especialmente a parte sul 
do Recôncavo, que abriga a região fumageira baiana e inclui municípios 
como São Gonçalo dos Campos, Cruz das Almas, São Félix, Cachoeira e 
Maragogipe. As décadas de 1950 e 1960 foram o grande auge para as in-
dústrias baianas desse ramo e, logo após esse período, na década de 1970, 
surgiu a empresa Menendez & Amerino.

A CRIAÇÃO DO SINDICATO DA INDÚSTRIA DO FUMO . 
Mário Amerino da Silva Portugal criou, em 1960, o Sindicato da Indústria 
do Fumo da Bahia – atual Sinditabaco-BA.

A Sinditabaco-BA estima que o setor de tabaco emprega atualmente 
mais de 4.500 mulheres na faixa etária entre 35 e 60 anos. A maioria 
aprendeu o ofício com suas avós ou mães. À frente do sindicato, Mário 
Portugal sempre atuou no sentido de que a instituição fosse pautada pela 
responsabilidade social. Ainda hoje, a preocupação com os funcionários 
é marca da atuação do Sinditabaco-BA que conta com projetos de 
alfabetização e de inclusão digital para funcionários e creches dentro 
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das intermediações das próprias indústrias, bem como com o rígido 
monitoramento da frequência escolar dos filhos dos produtores de tabaco.

Em um país que valoriza a produção latifundiária, se destacam as ações 
do Sinditabaco-BA no fortalecimento da agricultura familiar. Entre elas 
incluem-se os treinamentos sobre agrobiodiversidade e as orientações 
para a qualificação da colheita das folhas de fumo. 

A Sinditabaco-BA também atua em prol da responsabilidade ambiental 
ao ensinar os produtores sobre o uso correto dos produtos químicos 
nas plantações e a elaborar programas de reflorestamento e recupera-
ção de nascentes.

Mário Portugal ficou na presidência do órgão até precisar se afastar das 
atividades profissionais, por motivos de idade e saúde.

OS MENENDEZ: DE CUBA PARA AS ILHAS CANÁRIAS E 
DELAS PARA A BAHIA . A história de Mário Amerino Portugal, no 
entanto, encontra-se fortemente imbricada com a do cubano Alonso Me-
nendez. Fugindo da estatização e dos embargos impostos aos produtos 
cubanos por parte dos Estados Unidos após a revolução castrista, Alonso 
Menendez se mudou com sua família para as Ilhas Canárias, um arqui-
pélago espanhol tomado por ilhas vulcânicas e por praias de areia negra, 
onde criaram a Companhia Insular Tabacaria. Foi nesse contexto que 
começou o vínculo dos Menendez com a Bahia e com a família Amerino, 
pois, para produzir nas Ilhas Canárias produtos com a mesma qualidade 
daqueles feitos em Cuba, foi necessário importar as folhas de fumo da 
empresa comandada por Mário Amerino Portugal. 

Dessas circunstâncias, nasceu uma amizade entre os filhos de Alonso 
Menendez – Benjamim Menendez e Félix Menendez - e Mário Amerino 
Portugal, que teve por efeito a mudança dos Menendez das Ilhas Caná-
rias para a Bahia, depois da morte do patriarca Alonso, em busca de uma 
reconfiguração no negócio de vender charutos. A tal mudança resultou 
na construção, em novembro de 1977, da empresa Menendez & Amerino 
no Recôncavo Baiano, na cidade de São Gonçalo dos Campos, a qual ofi-
cializou a parceria entre Mário Portugal e os cubanos. 
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Até então, São Gonçalo dos Campos não possuía nenhuma fábrica liga-
da ao tabaco e a mão de obra era inexperiente, mas foi cuidadosamente 
instruída a realizar toda a produção e, assim, criou-se um grupo quali-
ficado de torcedoras – como são denominadas as artesãs que elaboram 
os Charutos premium, também denominados de handmade cigaretts, que 
são delicadamente elaborados à mão. Foi dessa forma que a Menendez & 
Amerino iniciou as suas atividades em solo baiano. Pouco tempo depois 
de iniciadas as atividades, a produção já chegava a mais de 400 mil cha-
rutos por ano e a empresa já contava com 80 funcionários. 

OS BENEFÍCIOS SOCIOECONÔMICOS PARA A CIDADE DE 
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS . Ainda hoje ser contratado para 
trabalhar na empresa Menendez & Amerino é uma das poucas oportuni-
dades de entrar no mercado de trabalho formal na cidade de São Gonçalo 
dos Campos. Dessa forma, se tornar uma charuteira era uma das poucas 
formas das mulheres, muitas vezes mães solos, conquistarem seu espaço 
na sociedade. 

O trabalho manual na Menendez & Amerino é altamente valorizado, as 
mulheres formam a maior parte da mão de obra e as funcionárias mais 
requisitadas são aquelas mais antigas, justamente pela habilidade e ex-
periência desenvolvida ao longo do tempo. Tal realidade vai de encontro 
à atividade produtiva de empresas comuns no século XXI, onde quase 
tudo é mecanizado e se prioriza a contratação das pessoas mais jovens.

Hoje, a indústria Menendez & Amerino ainda possui uma planta e um 
quadro de funcionários muito similar ao de quando foi criada. Uma fá-
brica que funciona como um tributo aos tempos em que o trabalho ar-
tesanal era o mais comum, na contramão das revoluções industriais que 
parecem não ter acontecido quando se observa o ambiente de trabalho 
da Menendez & Amerino.

A arte de fabricar charutos de excelência . Havia uma lenda que 
poetas europeus espalharam no século XIX, a qual afirmava que os 
melhores charutos eram enrolados nas coxas das mulheres. Mas essa, 
definitivamente, não é a realidade de como se faz um charuto de excelência, 
já que se fossem feitos dessa forma, sairiam tortos, e sua bitola defeituosa 
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comprometeria não só o fumo como a extração da fumaça. Diferentemente 
daquilo que os poetas contavam no passado, há um trabalho meticuloso, 
manual e de várias etapas envolvido na produção de cada charuto premium. 

Tudo começa com a seleção de sementes nuas para a produção das mu-
das, depois ocorre a colheita das folhas para que estas sejam submeti-
das à secagem controlada. Após isso, as folhas chegam à indústria onde 
sofrem dois processos de fermentação: um com a folha enrolada e outro 
com a folha aberta. Uma vez finalizada essa última, deve-se classificar o 
tabaco, no caso daquele que será utilizado como capa, deve-se separar 
por tom manualmente para que não haja muita diferença no aspecto dos 
charutos que constituíram um grupo do mesmo lote. 

Por sua vez, no caso do tabaco que fará parte do miolo é importante mis-
turar corretamente os tipos e as quantidades de folhas na elaboração dos 
blends para alcançar o sabor ideal. Dando seguimento a esse trabalho, as 
torcedoras envolvem em papel e celofane peça por peça e os arrumam 
nas embalagens. 

Todas essas atividades são cuidadosamente executadas na linha de pro-
dução da Menendez & Amerino e, até mesmo as caixas de madeira, onde 
a maioria dos charutos são armazenados para venda, são produzidas ar-
tesanalmente. 

Logo, percebe-se a dedicação com que se fabrica cada unidade de cha-
ruto com o intuito de produzir produtos de excelência. Além disso, antes 
da chegada à indústria, os cuidados supracitados com o plantio do fumo 
também contribuem para garantir a melhor experiência possível aos 
apreciadores do gênero. Por tudo isso, é que o “saber fazer” do charuto é 
um patrimônio imaterial da Bahia, ainda que o justo título oficial não lhe 
tenha sido atribuído. 

CHARUTO BOM É CHARUTO BAIANO . A ideia inicial de Mário 
Portugal e os irmãos Menendez, ao criar a empresa, era a de fabricar 
charutos genuinamente brasileiros. Isso se concretizou, pois dois dos 
fumos mais usados para fabricar os charutos da marca, Mata Fina e 
Mata Norte, vêm de sementes que já existiam no Brasil antes mesmo 

Foto 1. Fabrica Menendez 
& Amerino.



Foto 2. Produção manual de charutos da Menendez & Amerino.
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da chegada por portugueses em 1500. Ambos os fumos são resultado da 
plantação da mesma semente. A diferença é dada pelo solo em que são 
plantadas. 

Assim, para resultar na variedade Mata Fina, mais aromática e mais leve, 
a semente deve ser plantada em solo avermelhado, rico em ferro. Por 
sua vez, para obter a variedade Mata Norte, planta-se a mesma semente 
em solo mais escuro, rico em matéria orgânica. Além dessas duas, outra 
variedade de fumo usada na produção de charutos é a Sumatra, fumo al-
tamente especial que deve ser cultivado sob sombrites e com sistema de 
irrigação, cujo quilo pode ser vendido por até 50 dólares. Logo, nota-se 
que o trabalho para fazer um bom charuto é minucioso, valioso e vem 
desde o plantio.

Depois que o fumo é corretamente produzido, chega o momento de ser 
transformado em charuto. A empresa Menendez & Amerino começou a 
sua produção pelo charuto El Pátio, que é confeccionado com a varieda-
de Mata Fina. Em seguida, da variedade Sumatra, nasceu a linha Alonso 
Menendez, em homenagem ao patriarca cubano dos Menendez e, já no 
final da década de 80, em 1987, da variedade Mata Norte, foi criado o pri-
meiro charuto da linha Dona Flor. 

Dessa forma, Mário Portugal e os irmãos Menendez conseguiram criar 
um charuto de boa qualidade e absolutamente brasileiro no Recôncavo 
da Bahia. Tal ato empreendedor fez perder força a ideia de que só os 
cubanos são capazes de produzir charutos de excelência e que só estes 
podem figurar entre os melhores do gênero. A partir da Menendez & 
Amerino, passou-se a reconhecer que charuto bom também é baiano.

A AMIZADE ENTRE MÁRIO PORTUGAL E JORGE AMADO 
E OS CHARUTOS DA LINHA DONA FLOR . Mário Portugal era 
amigo do escritor baiano Jorge Amado, tanto que esse autor batizou com 
o nome do amigo um dos personagens do seu livro Dona Flor e seus dois 
maridos, ficção regionalista publicada em 1966 e um dos livros mais co-
nhecidos desse autor modernista, adaptado para o teatro, para o cinema 
e para a televisão. 

Foto 3. Cinta de charuto 
Dona Flor.

Foto 4. Uma das diferentes 
capas das caixas dos 
charutos Dona Flor.

Foto 5. Charutos Dona Flor 
sendo finalizados pela artesã.
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Nessa divertida história, Mário Amerino Portugal foi o nome dado por Jorge Amado ao personagem rico 
que cede a casa para que o casal Vadinho e Dona Flor tenha seu primeiro encontro de amor. Assim, como 
forma de retribuir a homenagem, uma linha de charutos da Menendez & Amerino foi nomeada de Dona 
Flor e, da mesma forma que o personagem Vadinho, esse charuto se comporta como um inesquecível 
amante para os apreciadores do gênero. Hoje a linha de charutos Dona Flor continua a ser uma das mais 
vendidas pela empresa.

A marca foi criada em 1987 por Félix Menendez para comemorar as duas décadas de lançamento do livro Dona 
Flor e Seus Dois Maridos. O blend que compõe os charutos foi elaborado por Arturo Toroña, primo de Félix 
Menendez, a partir de uma meticulosa seleção de fumo que tem sabor encorpado, mas considerado suave 
se comparado aos tradicionais cubanos. A linha inclui o charuto Dona Flor Petit Corona, ideal para quem 
aprecia fumar após as refeições pois, por ser pequeno, é o melhor para ser apreciado em curtas pausas.

Em 2011, a empresa entendeu que o público brasileiro estava mais maduro e pronto para apreciar cha-
rutos mais encorpados e aromáticos. Dessa forma, decidiu criar o charuto Dona Flor Seleção para aten-
der a esse novo perfil do consumidor nacional, aproveitando-se da aceitação que o mercado sempre 
manifestara aos charutos da linha Dona Flor. O charuto Dona Flor Seleção foi lançado, no mesmo ano 
de lançamento no país, para o mercado externo e, como reconhecimento à sua qualidade, foi premiado 
pela famosa revista norte-americana Cigar Aficionado, a qual já posaram para a capa celebridades como 
Jay-Z, Michael Jordan e Morgan Freeman. Na premiação da revista, o charuto baiano apareceu entre os 
três melhores no Rating 92.

A INTERNACIONALIZAÇÃO DA MENENDEZ & AMERINO . Um fato decisivo para a in-
ternacionalização da Menendez & Amerino foi a percepção de que havia matéria-prima suficiente na 
Bahia para agradar não somente os brasileiros, como também os estrangeiros. Foi assim que a empresa 
resolveu se arriscar em terras norte-americanas, escolhidas não por acaso para dar início ao processo 
de internacionalização. Mário Amerino Portugal já conhecia o mercado desse país, por experiência pré-
via adquirida com a empresa Amerino Portugal Indústria e Comércio. Assim, já tinha os contatos dos 
principais distribuidores e importadores do mercado estadunidense de fumo, o que tornou mais fácil a 
inserção da Menendez & Amerino nesse mercado de grandes oportunidades. 

Dando seguimento ao processo de internacionalização, em 2002, a empresa decidiu entrar no exigente 
mercado europeu. Primeiramente, a empresa optou por explorar o mercado consumidor português, 
com seus 5 milhões de clientes em potencial, e, em seguida, rumou para o mercado espanhol. O charuto 
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brasileiro levou vantagem neste mercado em relação aos seus principais concorrentes, os cubanos e os 
dominicanos, por ser cerca de 30% a 40% mais barato e por ter uma folha de sabor mais marcante que 
os demais. 

Depois de entrar nos Estados Unidos e no continente europeu, a Menendez & Amerino ganhou o mundo 
e fez do charuto baiano um produto aclamado e desejado em países como Argentina, Austrália, Emira-
dos Árabes, Suíça, Noruega, Alemanha e Canadá. Em 2003, quando a Menendez & Amerino completou 
26 anos de existência, a empresa já produzia 10 milhões de charutos e cigarrilhas e exportava 4 milhões 
de unidades. 

Além disso, a empresa também exporta a folha do fumo para países do norte da África e chegou a cogitar 
o ingresso no mercado chinês. No entanto, apesar de se sentir atraída pelo vasto número de consumido-
res da China, um dos maiores parceiros econômicos do Brasil, a empresa cautelosamente entendeu que, 
para atender aos chineses, seria necessário produzir em larga escala, o que dificulta uma produção tão 
meticulosa e artesanal como é a da Menendez & Amerino.

OS DERRADEIROS PASSOS DE MÁRIO PORTUGAL E A EMPRESA MENENDEZ & AME-
RINO ATUALMENTE . Ao seguir a tradição da família e ser um líder empresarial do setor de tabaco, 
Mário Portugal foi um grande empresário e empreendedor baiano. Quando faleceu, em 2013, foi devida-
mente homenageado tanto no anuário de 2013 do Sinditabaco-BA, quanto pelo pesquisador Jean Baptiste 
Nardi, em setembro de 2013, enquanto ele lançava o livro Análise da Cadeia Produtiva do Tabaco na Bahia. 
Durante tal homenagem, Jean Baptiste Nardi afirmou que, com o desaparecimento de Mário Portugal 
Amerino, uma grande página da história do fumo na Bahia se fechava.

Atualmente, a empresa Menendez & Amerino é comandada por Joaquim Menendez. Ele mantém o mes-
mo objetivo de Mário Portugal: tornar o charuto baiano cada vez melhor, permanecendo entre os melho-
res do mundo. Durante a pandemia da covid-19, a empresa passou por um crescimento na produção, pois 
o consumo de charutos aumentou consideravelmente nesse período. Como os consumidores de charu-
tos gostam de novidade, a Menendez & Amerino está promovendo mudanças visuais e de qualidade nos 
produtos mais consumidos. O charuto Alonso Menendez Del Patrón, que apareceu no mercado em 2008 
e é muito apreciado no mercado nacional, por exemplo, está com uma nova anilha, mais equilibrada, ela 
ganhou detalhes em dourado sobre um fundo preto e teve leves mudanças no seu design, o que a deixou 
mais harmônica e equilibrada. 
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Assim, nota-se que a estratégia empreendedora de Mário Portugal de se 
unir aos cubanos Menéndez para criar algo único, artesanal e brasileirís-
simo tem seus frutos nascendo e amadurecendo até hoje. Mário Portugal 
foi um gestor que, ao acreditar na união, no poder da convergência de 
objetivos e na inovação, contribuiu para mudar para sempre a realidade 
de muitas famílias da cidade de São Gonçalo dos Campos. Essa escolha 
também contribuiu para ratificar a importância que o fumo tem para a 
economia do Recôncavo Baiano e para deixar a certeza de que charuto 
bom é sim baiano, abrindo novos horizontes para a Bahia.

Além disso, Mário Portugal também contribuiu para levar a cultura baia-
na de várias formas para o mundo, pois, junto com cada caixa de charutos 
Dona Flor exportada, vai um pouquinho de Jorge Amado, um tantinho do 
que se planta em solo baiano e muita dedicação empregada por baianas 
na produção artesanal de cada charuto. Graças à veia empreendedora de 
Mário da Silva Portugal, cada charuto Menendez & Amerino tem a Bahia 
dentro de si.

Foto 6. Marcos Amerino no 
anuário de 2013 do Sinditabaco-BA.
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