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As experiências dos líderes de sucesso são frequentemente utilizadas como instrumento de aprendizagem em 
cursos de gestão. Diversas publicações, apresentando os casos de sucesso de Steve Jobs, fundador da Apple; de 
Walt Disney, da Walt Disney Company; e de Bill Gates, da Microsoft, entre outros, são referências para inspirar 
novas lideranças empresariais em todo o mundo, não sendo diferente aqui no Brasil. Observa-se, no entanto, 
que os setores onde atuaram e atuam esses grandes líderes e as características territoriais que estabelecem o 
contorno dessa atuação são bastante distintos da realidade que temos aqui no nosso país tropical. 

Desde o final do império, ainda no século XIX, o Brasil tinha a sua economia extremamente dependente da pro-
dução e exportação de poucos produtos (commodities), como o café, a borracha e o cacau. Só depois da década de 
30 do século passado é que a atividade industrial passou a ser fortalecida. Desse modo, é impensável uma com-
preensão mais abrangente das atividades empresariais do nosso país se for ignorada a perspectiva histórica. 

O Projeto Gestores Inspiradores da Bahia surge exatamente da necessidade de que os baianos, com suas carac-
terísticas tão marcantes e peculiares, possam se inspirar em líderes empresariais do passado e do presente que 
fizeram história a partir de atividades desenvolvidas no nosso estado, não somente pelo sucesso nos seus ne-
gócios, mas também pelo seu pioneirismo e capacidade inovativa nos seus setores de atuação, bem como, pela 
perspectiva inclusiva e solidária que, frequentemente, associavam-se à condução das atividades empresariais. 

No texto que lhe está sendo apresentado, o conteúdo inicial propõe uma perspectiva histórica da gestão no 
Brasil e na Bahia no período colonial. O modo de administrar a capitania da Bahia, a partir do regimento de 
1677, cria o amálgama para que se estabeleça o necessário vínculo entre a administração pública e empresarial. 
Essa última, por sua vez, será apresentada a partir das 30 biografias de gestores inspiradores que foram esco-
lhidos criteriosamente pelas três principais federações empresariais do estado: FAEB, Fecomércio-BA e FIEB. 

Os critérios de seleção adotados envolveram a necessidade de se chegar a uma amplitude temporal suficiente-
mente vasta para que fosse possível compor um mosaico amplo do desenvolvimento econômico do estado nos 
dois últimos séculos, uma diversidade de setores-segmentos, para que fosse ampliada a visão sobre as ativida-

APRESENTAÇÃO PELAS 
ENTIDADES ORGANIZADORAS
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des empresariais mais importantes e o mínimo de distribuição geográfica para que se tenha noção das expres-
sivas diversidades territoriais, mesmo quando se restringe a perspectiva do território aos limites do estado.

Cada uma das histórias de vida, brevemente contadas nessa publicação, é, por si, suficientemente, rica e ins-
piradora. No entanto, buscou-se o tempo todo, com o projeto, o atingimento de uma perspectiva integrada 
das histórias, possível somente a partir das referências temporais que procuram contextualizar os feitos e as 
inovações trazidas pelos gestores inspiradores de acordo com a dinâmica empresarial, contextos culturais e 
parâmetros competitivos de suas épocas. 

O texto que lhe está sendo oferecido lhe apresentará um engenhoso formado pela vida, o lado visionário de 
um empresário que aproximou as duas cidades de Salvador, uma empresária que criou uma campanha de 
marketing que virou sinônimo do que é ser soteropolitano, o precursor de uma construtora que virou um 
império, entre tantas relevantes histórias.

O belo projeto que se concretiza, não somente com esse livro, mas também em uma galeria eletrônica com 
farto conteúdo correlato, recebeu o apoio do Sebrae e das três principais federações empresariais do estado 
pela oportunidade que traz para que o ensino de administração possa ser inspirado por gestores que, nascen-
do ou não na Bahia, fizeram história neste estado. Tomando como perspectiva as áreas da gestão, o conteúdo 
apresentado é suficientemente abrangente para que sejam tiradas lições de marketing, de gestão de pessoas, 
de associação em rede, de empreendedorismo, entre outras.

O legado deixado por essas histórias tem como objetivo, não menor, colocar a autoestima baiana no devido 
lugar, desafiando eventuais sentimentos de que não temos histórias inspiradoras para contar. A leitura dessa 
obra nos traz uma lufada de esperança de que o rótulo de Boa Terra se estabeleça além da sua referência a 
nossa cordialidade, alegria e capacidade de fazer festas, mas que progressivamente se torne uma referência 
para um lugar onde é possível empreender com sucesso.

Boa leitura!



GESTÕES 
EMPRESARIAIS 

INSPIRADORAS 

20



21

O que é que a baiana tem? Perguntava Carmem Miranda, trazendo as conhecidas respostas de torço de seda, 
brincos, pulseira e corrente de ouro, pano da costa, bata rendada, saia engomada e sandália enfeitada. 

Já o publicitário Nizan Guanaes, traduzindo a alma festiva do baiano, dizia em música cantada pelas bandas 
Jamil e Eva “que o baiano é um povo a mais de mil, ele tem Deus no seu coração e o Diabo no quadril”. Essa 
imagem festiva da Bahia, argumento importante para o seu turismo, é reforçada por uma história singular, 
uma geografia deslumbrante e um povo encantador.

Mas a Bahia é mais. Muito mais. Tem gente trabalhadora. Tem gente que sonha, sua, e que faz, do verbo, carne. 
No solo fértil da Bahia, suas sementes empreendedoras geraram frutos inspiradores, aqui, por nós, honrosa-
mente apresentados e explorados. 

Alguns destes frutos vieram de outros lugares, como os distantes Portugal, Espanha, Alemanha ou Itália. Ou-
tros já tinham suas raízes aqui plantadas há muitas gerações. Muitos vieram de tempos passados, do Brasil 
Colônia e do Brasil Império. Outros são registros contemporâneos e vivos da nossa força empreendedora. 
Evidências inegáveis de que também somos terra do que virá e, principalmente, terra do que pode vir a ser.

São estrangeiros, baianos, negros, brancos, mulheres, homens, passados e presentes. O que eles têm em co-
mum? Fibra e determinação. Empenho e trabalho. Gestão e inspiração.

Resgatar suas histórias nos marcou com honra e alegria. Testemunhamos o nascimento do filho de uma lava-
deira, escravizada que conquistou a alforria, que, com esforço e competência, construiu um dos maiores em-
preendimentos têxteis do Brasil, com inovadoras e singulares práticas de responsabilidade social. Estivemos 
no porto, registrando o desembarcar de jovens estrangeiros com seus baús, carregados de ideias e inovações. 

Viajamos por diferentes eras, diferentes tempos e diferentes espaços. Nos bolsos, trouxemos 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. 

Boa leitura!

APRESENTAÇÃO PELOS AUTORES

21



GESTÕES 
EMPRESARIAIS 

INSPIRADORAS 

22



23

INTRODUÇÃO

POR QUE E O QUE PESQUISAR 
SOBRE ADMINISTRAÇÃO NO 
BRASIL COLONIAL?

Por Milena Pinillos 
e Patrícia Valim

Na análise sobre política e administração na América portuguesa, Laura 
de Mello e Souza apontou os problemas e desafios encontrados a quem 
se propõe estudar a administração portuguesa, dando ênfase ao sentido 
da ausência e ao ranço pós-colonial. A ausência, fruto do ressentimento 
pós-colonial atrelado às necessidades de uma jovem nação, abriu cami-
nhos para historiadores estrangeiros formularem hipóteses sobre um 
passado que não lhes pertencia e que, por isso, os deixou livres do ranço 
pós-colonial. Nesse ponto, para os historiadores brasileiros, o estudo da 
administração foi relegado por muito tempo a um objeto de análise sem 
nobreza. Entretanto, a autora também apontou perspectivas de inova-
ção, destacando os trabalhos mais recentes sobre os aspectos da admi-
nistração no Império.1

Para a autora de O Sol e a sombra: Política e administração na América 
Portuguesa do século XVIII, a questão central para o entendimento da 
administração no Império passa pelo reconhecimento das ambiguidades 
das práticas políticas e administrativas verificadas em colônias separadas 
dos centros decisórios de poder e que, recuperando o conceito de 
Fernando Antônio Novais, só podem ser compreendidas por meio 
do sentido dialético, na lógica do Antigo Sistema Colonial. O balanço 
historiográfico por ela traçado aponta para a importância dos estudos 
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comparativos, pois “eles mostram a riqueza das situações particulares ao mesmo 
tempo que colocam o problema de sua validação. Impõem o cuidado com o contexto, 
mas da mesma forma, invocam o valor das relações”.2

Em outro estudo importante, Maria de Fátima Silva Gouvêa apontou um outro viés 
de análise sobre o Império Ultramarino, aquele composto por uma boa parte da his-
toriografia que tem se dedicado a estudar determinadas características na forma em 
que era realizado o governo, bem como a originalidade de operacionalização de sua 
administração ultramarina. Para além, a consideração sobre a construção de traje-
tórias administrativas, processo no qual articulam-se uma política de distribuição 
de cargos, mercês e privilégios, e uma hierarquização de recursos humanos, mate-
riais e territoriais por meio do complexo imperial.3

Com efeito, justamente porque sua tese enquadra-se na perspectiva teórica do An-
tigo Regime nos trópicos, sua análise destaca que para a construção de uma gover-
nabilidade foi imprescindível à coroa a atribuição de ofícios, cargos civis, militares e 
eclesiásticos aos indivíduos encarregados pela expansão ultramarina. Esse fenômeno 
desdobrou-se na formação de cadeias de poder e redes de hierarquia, materializadas 
em uma dada noção de pacto e soberania, caracterizadas por valores e práticas tipi-
camente do Antigo Regime, resultando em uma economia política de privilégios. Os 
novos parâmetros conceituais e teóricos dos autores do Antigo Regime nos trópicos: a 
dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI-XVIII) discutem o Brasil Colônia como parte 
constitutiva do império ultramarino português e que, portanto, constituiu-se em uma 
sociedade marcada por regras econômicas, políticas e simbólicas do Antigo Regime.4

Os trabalhos de Rodolfo Garcia, Ensaios sobre a história política e administrativa do Bra-
sil, e o de Graça Salgado, Fiscais e Meirinhos: a administração no Brasil Colonial, foram 
destacados no balanço historiográfico feito por Laura de Mello e Souza. O primeiro 
no rol de trabalhos já antigos e, o segundo, dentre os mais recentes e importantes. 
Ainda que a proposta desses dois trabalhos não fosse a de desenvolver considerações 
mais críticas sobre a administração colonial, continuam sendo obras de referência.5

Rodolfo Garcia fez parte do grupo de historiadores pertencentes à tradição dos 
Institutos Históricos e Geográficos onde desenvolveu sua vocação intelectual de 
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historiador e lexicógrafo. Associou-se no Rio de Janeiro a Capistrano de Abreu pela amizade, admiração 
e gosto intelectual comum, dedicando-se à pesquisa histórica entre os anos de 1932 a 1945, período em 
que assumiu a diretoria da Biblioteca Nacional. Sua análise sobre o aparato legislativo português relativo 
ao Brasil segue a linha interpretativa que buscou na excessiva burocracia portuguesa um ordenamento 
lógico, perceptível na vigilância constante expressa pela quantidade de documentos legislativos, forais, 
regimentos dos governadores, dos oficiais da fazenda e justiça, os códigos e as leis que vigoraram durante 
todo o regime político e administrativo no Brasil Colonial até o Brasil República.6

No capítulo XVII da obra Ensaio sobre a história política e administrativa do Brasil, Rodolfo Garcia analisou 
o regimento dado a Roque da Costa Barreto, governador-geral, em 23 de janeiro de 1677, e os comentários 
feitos por D. Fernando José de Portugal e Castro, em virtude da provisão do Conselho Ultramarino, de 30 
de julho de 1796, renovada por outra de 10 de abril de 1804. Para ele, esse importante documento constitui 
o melhor código administrativo comentado do Brasil Colonial, “cimélio da nossa História política e admi-
nistrativa”. O autor desenvolveu uma análise descritiva dos capítulos e dos comentários considerados por 
ele mais importantes, situando o regimento na série das providências administrativas que a coroa tomou 
em relação ao Brasil após o colapso espanhol da guerra com a Holanda.7

Graça Salgado reiterou a importância e a complexidade do regimento de Roque da Costa Barreto, ressaltan-
do o grande número de regimentos destinados a instruir os funcionários régios em suas respectivas áreas de 
atuação que, ao seu ver, serviram como regras de controle do poder absolutista, acentuados em virtude da 
distância do ultramar. Sua perspectiva sobre a administração metropolitana centrou-se na lógica que traduz 
a relação metrópole-colônia na via de centralização, expressa na ordem jurídico-institucional de um Estado 
Absolutista que tendeu ao recrudescimento do poder metropolitano.8 Para a autora, o regimento passado 
ao governador-geral do Estado inseriu-se na política fomentadora adotada por Portugal durante o último 
quartel do século XVII que incluiu, dentre outras questões, o enfrentamento a uma grave crise mercantil.9

Até o final da década de 1970, duas interpretações elaboradas pela historiografia brasileira sobre a admi-
nistração centravam-se nas análises adotadas por Caio Prado Júnior em Formação do Brasil contempo-
râneo (1942), e por Raymundo Faoro em Os donos do poder (1959 e 1975). Em sua análise, Caio Prado Júnior 
ressaltou que a administração portuguesa estendeu ao Brasil sua organização e seu sistema, não desen-
volvendo nada de original na colônia. Sua interpretação segue a lógica que enfatizou o caráter centrali-
zador metropolitano ao concentrar o poder nas autoridades reunidas nas capitanias e sedes, deixando o 
resto do imenso território praticamente desgovernado.10 
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Com efeito, justamente porque sua tese visa demonstrar o “sentido da coloniza-
ção” contido na lógica do capitalismo mercantil e que sintetiza a orientação da co-
lônia voltada para o mercado externo, a administração colonial é interpretada como 
“amontoado, que nos parecerá inteiramente desconexo, de determinações particu-
lares e casuísticas, de regras que se acrescentam umas às outras sem obedecer a 
plano algum de conjunto”.11 Nesse sentido, os elementos da sociedade colonial foram 
articulados de modo a atender aos objetivos da colonização, uma organização pro-
dutora e industrial, com inovações insignificantes que não alteraram o sistema e o 
caráter da administração, cujo aspecto é “um símile perfeito da do reino”.12 

Raymundo Faoro reiterou o caráter de transposição do sistema administrativo por-
tuguês para suas colônias, contudo, sua análise enfatizou o papel centralizador do 
Estado neste processo. Para explicar a formação do patronato político brasileiro, 
Faoro retomou os aspectos de formação da matriz histórica portuguesa e as origens 
da constituição de um poder estatal centralizado. Sendo assim, a experiência histó-
rica portuguesa caracterizou-se por um desdobramento da forma patrimonialista 
de organização do poder. A realidade do estado patrimonial foi aparelhada com a 
organização político-administrativa, juridicamente pensada e escrita, racionalizada 
e sistematizada, estruturada no estamento.13

O sistema patrimonialista transposto na colônia teve como principal agente da obra 
centralizadora o agente público, o agente com investidura e regimento, dotado de 
funções que o converteu no outro eu do rei, um outro eu muitas vezes extraviado da 
fonte de seu poder. Portanto, no processo de aparelhamento do Estado, a função pú-
blica adquiriu a função de congregar, reunir e dominar a economia pois tornou-se o 
instrumento da classe dominante e de controle das conquistas por parte do sobera-
no. Foram estes funcionários que ocuparam a administração pública colonial e que 
estiveram no bojo de formação do patronato político brasileiro.14

Fernando Novais, ao destacar os problemas da colonização portuguesa na conjuntura 
da crise do sistema colonial, incluiu a persistente preocupação militar que acompanhou 
as instruções de vice-reis e governadores, expressa no Regimento de 1677, como 
manifestação da defesa do patrimônio. Segundo o autor, esse longo e minucioso 



27

regimento permaneceu em vigor até 1796, quando uma provisão do Conselho Ultramarino solicitou 
observações atualizadoras. Essa medida significou o agravamento das tensões na quadra da crise do sistema 
colonial. Fernando Novais também destacou a preocupação com assuntos referentes à defesa, expressa em um 
grande número de capítulos, além do caráter fundamentalmente militar dos cargos de governador e vice-rei.15

António Manuel Hespanha, por sua vez, ao tratar das estruturas políticas em Portugal na Época Moderna, 
abordou o caráter centrífugo da estrutura administrativa portuguesa relativa às colônias. Segundo ele, a 
autonomia dos poderes na hierarquia política imperial conferiu aos vice-reis e governadores uma grande 
autonomia, expressa nos regimentos que lhes eram outorgados. Nesse sentido, refere-se à cláusula de 
que poderiam desobedecer ao regimento sempre que uma avaliação do serviço real o justificasse.16 No 
Regimento de 1677, essa cláusula encontra-se no capítulo 56º e, para além, indica que tais decisões deve-
riam ser acauteladas com o auxílio dos Ministros da Relação, Provedor-Mor da Fazenda e mais pessoas.17

Em seus comentários sobre os estudos de António Manuel Hespanha, Laura de Mello e Souza apontou suas 
contribuições para o entendimento do Estado português e a administração do Império, além dos problemas 
que seu enfoque apresenta. Segundo a autora, a tese elaborada por Hespanha deu pouca atenção às especi-
ficidades dos diferentes contextos imperiais.18 Em resposta a essa crítica, o autor desenvolveu duas linhas 
de contra-argumentação. A primeira destacando o levantamento exaustivo que fez das situações existentes 
ao sistema corporativo no Império, como os casos tirados de Timor, Macau, Malaca, Goa, Ormuz, Moçam-
bique, Angola, Pernambuco, São Paulo e Minas Gerais. A segunda diz respeito à periferização do poder e o 
localismo ou o caráter contextual das configurações políticas que, segundo ele, foram bem destacadas em 
seus estudos. Nesse sentido, Hespanha reafirmou a validade do modelo de um sistema político corporativo.19

A tese desenvolvida por Hespanha sobre as estruturas políticas em Portugal foi ampliada para o sistema 
de poder nas colônias. Segundo ele, a centralidade do Império “dissolvia-se num emaranhado de rela-
ções contraditórias entre uma multiplicidade de polos, nos quais a coroa ocupava lugares e hierarquias 
diversas”.20 A implicação desse mecanismo foi a elevação de poderes locais em dimensões autônomas 
que, em expressão de ousadia, rejeitavam as determinações dos regimentos e das cartas régias.21

Com efeito, a metáfora do “Sol e a Sombra”, forjada pelo Padre Antônio Vieira e que deu título ao livro já 
citado, foi entendida pelos dois autores de maneira bem distinta. Para Laura de Mello e Souza, se em prin-
cípio as diretrizes metropolitanas deviam ser seguidas mesmo com as distâncias, nas zonas de sombra, 
os interesses metropolitanos se combinavam com os regionais e acabam produzindo alternativas pecu-
liares.22 Para Hespanha, em um ambiente ainda mais pluralista do que o reino, estirado por forças centrí-
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Figura 1. Frontispício do palácio da residência dos Excelentíssimos Generais 
da cidade e capitania do Pará, 1784. Fonte: Joaquim José Codina. 

Acervo Brasiliana Iconográfica. 

fugas ainda mais potentes, alongado pelas distâncias, “essa mesma distância parecia 
alongar a sombra do rei na sombra parasitamente engordada dos seus funcionários”.23 

Cumpre destacar que os trabalhos sobre administração portuguesa de Laura de Mello 
e Souza e António Manuel Hespanha não colocaram em evidência a Capitania da Bahia. 
Mesmo com a mudança da sede política-administrativa para o Rio de Janeiro em 1763 
esta permaneceu como importante centro decisório da administração colonial. No 
Sol e a sombra, Laura de Mello e Souza concentrou suas análises em funcionários 
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Figura 2. Forte de Nossa Senhora do Pópulo e São Marcelo, Salvador (BA), 1801. 
Luís dos Santos Vilhena. Fonte: Acervo Benedicto Ottoni.

régios que atuaram nas capitanias de Minas Gerais e São Paulo.24 Já António Manuel Hespanha, no artigo 
“Depois do Leviathan”, destacou as situações existentes ao sistema corporativo nos casos tirados de 
Timor, Macau, Malaca, Goa, Ormuz, Moçambique, Angola, Pernambuco, São Paulo e Minas Gerais.25 
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No estudo sobre os critérios de recrutamento dos governadores gerais, Nuno Gon-
çalo Monteiro salientou a necessidade de compreender em que medida estes articu-
lavam-se com os modelos de administração da colônia. Para esse autor, uma das ca-
racterísticas fundamentais da administração portuguesa na colônia era sua divisão, 
não só espacial, mas também setorial, em instâncias múltiplas que se mantinham em 
constante comunicação política com Lisboa e frequentemente colidiam entre si.26

Em perspectiva distinta à análise de António Manuel Hespanha, Nuno Gonçalo 
Monteiro destacou que no território brasileiro se pode falar da municipalização 
do espaço político local. As câmaras municipais constituíram-se como o principal 
instrumento de integração política da colônia e suas elites no espaço imperial, 
contrariando a tese proposta por Hespanha de um modelo de centralização ineficaz. 

Figura 3. Câmara dos Senadores, Campo da Aclamação. Rio de Janeiro, 1856. 
Pieter Godfried Bertichen. Fonte: acervo Coleção Brasiliana Itaú.
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A historiografia ulterior apontou para uma análise que pensa o espaço público colonial como uma 
constelação de poderes, com alguma capacidade para mutuamente se limitarem, na qual as elites locais 
brasileiras se exprimiam politicamente.27

Seguindo essa mesma lógica, Maria Fernanda Bicalho destacou as câmaras municipais como o espaço pri-
vilegiado de atuação das elites locais brasileira, conferindo-as uma ampla autonomia do manejo das ques-
tões administrativas relativas às capitanias. Para essa autora, as câmaras municipais constituíam-se nas 
principais unidades administrativas do Império Português e no espaço privilegiado de interlocução entre 
o poder local e o poder central, resultando em negociações e em redes pessoais e institucionais de poder.28

Pelo que se viu, as interpretações sobre a administração portuguesa no além-mar seguiram caminhos 
distintos, ora destacando a preponderância metropolitana na centralização administrativa, ora eviden-
ciando a autonomia administrativa dos poderes locais. Seja como, essa história começou na Capitania da 
Bahia de Todos os Santos.

HISTÓRIA DA ADMINISTRAÇÃO NA CAPITANIA DA BAHIA . De acordo com vários rela-
tos de viajantes e de contemporâneos,29 a combinação do comércio de exportação com as atividades ad-
ministrativas transformaram o povoado fundado em 1549, por Tomé de Sousa, em uma dinâmica cidade 
cujo florescimento resultou no limiar do século XVIII na reconfiguração da malha urbana e seu recôncavo 
com várias obras e reformas como a construção de novas fontes e o conserto das existentes, a construção 
de praças, a pavimentação de ruas e ladeiras,30 para dinamizar o fluxo de pessoas e intensificar o trans-
porte de mercadorias entre a cidade alta e a cidade baixa, e a cidade e seu recôncavo.31

Maria Hilda Baqueiro Paraíso demonstra que esse processo foi deflagrado pela forte ameaça represen-
tada pelas constantes revoltas indígenas na primeira metade do século XVI, em razão das tentativas de 
investimentos realizadas por donatários que naquele momento foram incapazes de seguirem projetos 
de povoamento e exploração colonial sem uma estrutura burocrática e defensiva que fizesse frente ao 
comércio regular entre indígenas e franceses. Assim, para a autora, a chegada da comitiva de Tomé de 
Souza e a criação do Regimento de 1548 na capitania da Bahia fazem parte de uma mudança da política 
da coroa portuguesa, que orientou as ações do governador e definiu, pela primeira vez, uma política in-
digenista que articulou a repressão exemplar e escravização dos indígenas revoltosos com medidas con-
ciliatórias para o fortalecimento de alianças e cooperação com particulares, dinamizando a colonização 
portuguesa do território do Brasil.32 
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José Augusto Pádua chama atenção para o fato de que a formação da burocracia no ter-
ritório do Brasil e o início de uma história da administração são processos intimamente 
ligados à formação da indústria açucareira do Atlântico como a primeira commodity 
agrícola: “um produto cuja escala de produção e a cotação dos preços são definidas 
pelo mercado global”.   Para o autor, a aceleração da produção do açúcar foi possível 
pelo clima e, sobretudo, pelo escravismo moderno: tráfico de africanos e africanas 
para as regiões do Brasil, trabalho escravo e produção predominante de monoculturas.

Stuart Schwartz, por sua vez, afirma que o açúcar foi a madrasta da colonização, que 
por quase dois séculos regeu a história econômica, social e política do Brasil. E, em 
algumas regiões, continua a dominar até hoje. Para o autor, primeiro em São Vicen-
te, Pernambuco e Bahia, depois no Rio de Janeiro e em outras áreas – foi no espaço 
dos engenhos que a sociedade colonial tomou forma. Essa nova sociedade era fruto 

Figura 4. Planta da cidade da Bahia. Luís dos Santos Vilhena, 1801. 
Fonte: acervo Bedicto Ottoni.
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da Europa medieval, a partir do conceito jurídico de estados ou ordens, com nobres e plebeus, pagãos e 
cristãos, cristãos-novos e cristãos velhos, modificada com a presença de índios e africanos escravizados.

Nessas unidades latifundiárias de produção, verdadeiras indústrias, as hierarquias sociais eram assim 
definidas: os brancos eram os donos da terra e das moendas; os indígenas e depois os africanos foram es-
cravizados para a força de trabalho compulsório; e cabia aos brancos pobres, mulatos, mestiços e libertos 
os chamados “ofícios mecânicos”. Os engenhos eram organizados e funcionavam como algumas cidades: 
escravos, administradores, trabalhadores livres e artesãos se reuniam nas lavouras. As capelas, por exem-
plo, encontradas em muitos engenhos, serviam como centros da vida religiosa. Além disso, nos primeiros 
anos da colonização, os engenhos também tinham uma função defensiva contra-ataques indígenas.34 

Alguns segmentos daquela sociedade, tais como roceiros, boiadeiros, calafates – profissionais que vedam 
as frestas de uma embarcação – e sertanistas não estavam ligados diretamente à produção para exporta-
ção do açúcar, mas de um jeito ou de outro suas atividades dependiam da economia do açúcar.35 Não foi 
por outra razão que Stuart Schwartz e Vera Ferlini cunharam o conceito de “sociedade e civilização do 
açúcar”. Após a chegada de Tomé de Souza com sua comitiva e a fundação do governo-geral, a Capitania 
da Bahia saiu de 60 engenhos em 1570 para 350 em 1630. No fim do século XVII, o lucro que a colônia dava 
a Portugal já era cerca de 50% maior que o seu custo de manutenção. Esse período de rápida expansão 
no século XVI, quando algumas fortunas foram criadas, foi possível em função dos altos preços do açú-
car no mercado europeu, mas as guerras da primeira metade do século XVII, as oscilações econômicas 
e competição com o açúcar das Antilhas foram responsáveis por um período de queda no superlucro da 
produção açucareira, recuperada no final do século.36 

Assim, o território do Brasil, de maneira geral, e a capitania da Bahia, em especial, chegaram ao século 
XVIII com uma produção numericamente respeitável e bastante lucrativa de açúcar graças ao chamado 
“comércio infame”: o tráfico de seres humanos escravizados da África. Segundo Stuart Schwartz, o Sis-
tema Colonial era tão lucrativo que, na transição do século XVII para o XVIII, circulava um dito que com-
prova a centralidade do açúcar, da escravidão, da África: “sem açúcar, não há Brasil; sem a escravidão, 
não há açúcar; sem Angola, não há escravos”. 

A centralidade da produção para exportação do açúcar teve implicações estruturais no desenvolvimento 
da sociedade. A maioria dos senhores de engenho tinha origem plebeia ou eram cristãos-novos – ou seja, 
descendentes de judeus –, mas agora viviam e agiam como se pertencessem a uma aristocracia. Suas 
produções eram compartilhadas com lavradores de cana, que não tinham capital suficiente para ter seus 
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próprios engenhos, mas que, ainda assim, cultivavam a cana-de-açúcar em suas 
propriedades ou em terras alugadas. Entre esses lavradores havia desde homens ri-
cos com alto status até pobres e dependentes. O certo é que a maioria era branca 
e quase todos desejavam possuir seu próprio engenho. Por volta de 1710, quando o 
Brasil tinha 525 engenhos, havia cerca de 450 famílias controlando-os, e em torno 
de 2 mil famílias de lavradores. Juntos, eles formavam a chamada elite colonial.37 No 
caso da capitania da Bahia, é preciso considerar a concentração de engenhos na re-
gião do Recôncavo Baiano. 

Figura 5. Moagem de canas em uma moenda de cilindros verticais 
movida por uma roda hidráulica, 1784. José Joaquim Freire. 

Fonte: acervo Alexandre Rodrigues Ferreira.
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Segundo o professor régio de língua grega, Luís dos Santos Vilhena, um dos principais cronistas do “viver 
em colônia”, na Bahia do final do século XVIII, o Recôncavo Baiano abrangia a cidade de Salvador com 
suas freguesias na margem norte e suas vilas: São Francisco do Conde e Santo Amaro da Purificação na 
margem norte, Cachoeira no oeste, e Maragogipe e Jaguaripe no sul. Para o cronista, o recôncavo baiano 
estendia-se de seis a dez léguas em todas as direções a partir das margens de sua belíssima baía.38 Em 
razão dos solos argilosos de massapés dessa enorme região, os primeiros colonizadores e seus descen-
dentes rapidamente aproveitaram-na para o plantio da cana de açúcar e a construção de engenhos, cujo 
transporte era facilitado por sua proximidade à baía e seu porto.39 

A oeste da região do Recôncavo Baiano, na Vila de Cachoeira, e ao sul, nas Vilas de Maragogipe e Jaguaripe, 
tinham solos mais leves e arenosos propícios para o cultivo do tabaco e da mandioca – produtos essenciais 
para o comércio com a Europa e África Central, e para o abastecimento interno da colônia. Além disso, as 
freguesias de Barra do Rio de Contas, Boipeba, Cairú, Camamú, as três últimas pertencentes à Capitania 
de Ilhéus, tinham sua economia centrada basicamente na produção de gêneros alimentícios, no 
extrativismo e na pesca. Cada uma das freguesias possuía uma jurisdição própria, os limites territoriais 
de influência de sua câmara e tinham dependentes de si outras povoações menores, espalhadas pelo 
litoral e nas margens dos rios que desaguam no Atlântico. Separadas umas das outras por uma fisiografia 
intensamente recortada por rios e passagens de tais vilas, todas litorâneas, dependiam intensamente da 
navegação para se comunicarem, bem como para alcançar o mercado de Salvador, onde eram vendidos 
os gêneros que produziam e adquiridos outros produtos.40

Assim, o processo de territorialização da Capitania da Bahia esteve intimamente ligado à conformação 
da civilização açucareira ali estabelecida e à configuração de um determinado circuito regional de trocas 
que, tradicionalmente identificado à ideia de um “Recôncavo Baiano”, apenas parcialmente encontra 
nesse acidente geográfico a razão de seu desenho espacial.41 Para Milton Santos, a navegação seria o fator 
determinante na conformação e integração dessas regiões, pois foi por ela que se operacionalizavam os 
processos econômicos que estiveram na raiz dessa formação regional, articulando a cidade de Salvador 
às vilas instaladas no entorno da Baía de Todos os Santos, próximas ao litoral ou nos diversos canais ma-
rítimos e fluviais navegáveis que lhe circundam.42 

A dinâmica econômica do Recôncavo Baiano com a produção de gêneros de exportação e de subsistência 
transformou-a em uma das mais povoadas regiões do Brasil, cuja dimensão no final do século XVIII é 
bastante controversa. Luís dos Santos Vilhena e D. Miguel Antônio de Melo afirmam a existência de 60 mil 
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pessoas no Recôncavo Baiano nos anos finais do século XVIII.43 Bert Jude Barickman, 
valendo-se dos dados censitários realizados pelo governo da Capitania da Bahia e pela 
Igreja, afirma que, no final da década de 1780, a Capitania da Bahia contava com cerca 
de 220 mil habitantes.44 Thales de Azevedo afirma a existência de 100 mil habitantes 
para meados do século.45 Dauril Alden, por sua vez, afirma que em 1780, a cidade do 
Rio de Janeiro contava com 38.707 habitantes. No mesmo ano, a Capitania da Bahia 
possuía 193.598 pessoas, sendo que dessas, 170.489 viviam na capital e cercanias.46 

Seja como for, parece inegável que a população da cidade de Salvador durante todo o 
século XVIII cresceu em ritmo acelerado em comparação ao de outras capitanias do 
Brasil.47 O avanço demográfico, a dinamização das atividades econômicas e o apri-
moramento do aparelho burocrático – a cidade foi o centro administrativo da colônia 
e do único vice-reinado no mundo atlântico até 1763, sede da única Relação do Brasil 
até 1751 e sede do único bispado até 1676 e depois do arcebispado do Brasil – fizeram 
com que a Salvador do final do século XVIII, segundo Luís dos Santos Vilhena, fosse 
uma sociedade com várias corporações: magistrados; financistas; clero; militares; 
comerciantes, além do povo pobre e mecânico, e escravos.48  

Tais características colaboraram para que Salvador desempenhasse um papel admi-
nistrativo importante para além da extensão territorial do Brasil em relação à gover-
nança e defesa dos territórios portugueses na África, no Golfo de Benim e no Estado 
da Índia, constantemente incentivado pelas autoridades régias naquele final de sé-
culo.49 Para Kátia Mattoso, esse esforço das autoridades decorria da tríplice vocação 
da cidade: a função de cidade administrativa e religiosa; a função comercial como o 
principal porto da América de importação e exportação das mais variadas merca-
dorias e a dinamização das construções navais; e a função de centro redistribuidor 
de mercadorias vindas da Europa, da Ásia e da África para outras regiões do Brasil.50

Segundo Russel-Wood, a Baía de Todos os Santos era um ponto de congregação 
de embarcações da Carreira da Índia e das carreiras africanas e europeias, além 
de um ponto central para o comércio de cabotagem.51 Sua geografia estratégica a 
transformou em um centro para a construção de caravelas, bergantins e mesmo 
galeões e naus. Amaral Lapa calcula que cerca de 30 embarcações para alto-mar 
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foram construídas na Bahia, no período de 1665 e 1822; dessas, pelo menos 14 navegaram em rotas para a 
Ásia, e outras podem ter sido integradas em algumas partes da Carreira da Índia, indicando que produtos 
baianos eram transportados para o Índico em embarcações construídas em Salvador.52  

Salvador era considerada a mais dinâmica cidade do Império Português, pois no século XVIII concen-
trava as principais riquezas da colônia, o corpo burocrático-administrativo mais especializado e um dos 
portos mais dinâmicos da costa americana.53 O florescimento da cidade e a situação estratégica da Ca-
pitania da Bahia, no entanto, não impediram que no período do Marquês de Pombal (1750-1777) houvesse 
a transferência da sede do Vice-Reinado para a Capitania do Rio de Janeiro. Os historiadores costumam 
afirmar que, após a criação do Tribunal da Relação do Rio de Janeiro (1751),54 tal mudança ocorreu em ra-
zão do crescimento populacional no Sul do Brasil, da importância da zona mineradora nas Minas Gerais 
e da constante ameaça militar nas fronteiras meridionais da colônia.55 

Figura 6. Vista da cidade de Salvador, 1860. Autor não identificado. 
Fonte: acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo, Brasil.
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Se é verdade que após 1763, a cidade-capital do Rio de Janeiro se constituiu em ponto 
de articulação de toda a região meridional do Império Português em razão da dina-
mização da economia, da produção aurífera nas Minas Gerais e da luta prolongada 
com a Espanha na fronteira meridional do Brasil, durante o período de 1762 a 1777, 
a documentação sugere que a capitalidade do Rio de Janeiro, como “sustentação da 
monarquia e do Império Português”, na última década do século XVIII, merece ser 
vista com cautela, ao menos não com exclusividade, especialmente se considerar-
mos a nova forma de articulação entre a metrópole portuguesa e suas colônias de-
corrente do aprofundamento geral da crise do Antigo Regime.56 

Figura 7. Vista da cidade de São Salvador, Bahia de Todos os Santos (1ª vista). 
Fonte: acervo Instituto Moreira Salles. 
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Chamamos atenção para o caráter estrutural e para o enorme potencial transformador na metrópole e na 
colônia da política industrialista portuguesa, empreendida a partir de meados do século XVIII, sobretudo 
com as diretrizes do Marquês de Pombal, Jobson Arruda afirma que apesar das dificuldades políticas, es-
pecialmente no quadro das relações diplomáticas, a política exterior portuguesa aproveitava ao máximo 
as possibilidades inscritas no princípio da neutralidade. Para o autor,

o auge da produção aurífera no Brasil correspondera a persistentes déficits na balança comercial 
portuguesa em relação à Inglaterra. Paradoxalmente, o colapso na exploração de metais, equivale 
ao período em que a balança se equilibra e, nos finais do século, torna-se mesmo superavitária em 
relação aos ingleses.57

Não há dúvidas de que a conjuntura de prosperidade na última década do século XVIII deveu-se à diver-
sificação da produção colonial, à integração de seus mercados internos e externos, e a fatores externos 
como a revolução industrial, a guerra de independência americana e os conflitos entre as potências 
europeias. Durante todo o século XVIII, apesar de o açúcar permanecer como o mais valioso artigo para 
exportação, a diversificação da economia colonial com a queda da produção aurífera fez com que o fumo, 
couros, arroz e algodão ganhassem papel de destaque no processo de integração dos mercados internos 
da colônia e como importantes produtos de exportação, como o algodão e o tabaco.58 

De acordo com Stuart Schwarz, a notável recuperação da economia baiana, cujo auge é inegavelmente a 
última década do século XVIII, pode ser comprovada de várias maneiras. Afirma o autor que:

em 1759, havia 166 engenhos na capitania, dos quais 122 localizavam-se na Bahia propriamente 
dita e 44 em Sergipe. Em 1798, o total pode ter atingido quatrocentos engenhos, 260 deles na Bahia. 
[...] Entre 1796 e 1811, a exportação baiana de açúcar foi em média de 652.121 arrobas anuais. [...] 
Na década de 1770, a produção anual baiana foi estimada em 10 mil caixas (de açúcar). Esse nú-
mero elevou-se um pouco no decênio seguinte, mas entre 1796 e 1811 a Bahia produziu em média 
mais de 16.300 caixas de quarenta arrobas por ano.59 

Jobson Arruda também demonstrou que, no ano de 1796, a variedade de produtos baianos destinados 
para exportação chegou a 126, sendo que desse total apenas 13 representavam 83,2% do valor global das 
exportações no período de 1796 a 1811. Por ordem de importância, temos: açúcar branco, algodão, açúcar 
mascavado, couros secos, arroz, tabaco, cacau, café, vaquetas, aguardente, couros salgados, meios de 
sola e atanados. De acordo com o autor, em 1796, a Bahia exportou 16.546 caixas de açúcar sem levar em 
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consideração a quantidade de Meias caras de açúcar, Caras de açúcar, Meias arrobas 
de açúcar e de Feixes de açúcar, ficando a Capitania da Bahia com 29,5% do total de 34,7% 
das exportações. O papel da Capitania da Bahia para exportação pode ser comprovado 
a partir dos dados fornecidos por José Mariano Velloso, conforme tabela a seguir: 

Tabela 1. Dados da produção e comércio do açúcar brasileiro ao final do século 
XVIII, 1800.

Bahia Pernambuco Rio de Janeiro

Número de engenhos 146 246 136

Importação em réis 1.070.206$400 834.140$000 630.796$400

Produção anual em 
caixas de 35 arrobas

14.500 12.300 10.220

Exportação para Portugal 14.000 12.100 10.100

Ficam na terra 500 200 120

Fonte: Velloso, 1800, pp. 106-107.60

A Bahia exportou ainda, em 1796, 19.733 rolos de tabaco, provenientes da região de 
Cachoeira, seguido de Inhambupe e Santo Amaro da Purificação.61 Considerando que 
a exportação da Bahia para a Índia, que durante o período de 1797 a 1800 totalizou 
25.492 arrobas, com um preço médio por arroba de 1$540,62 o tabaco ocupou o se-
gundo lugar na balança de exportação durante quase todo o século XVIII, perdendo 
apenas para o açúcar.63 Além disso, do total das exportações dos produtos brasilei-
ros, o algodão representava 24,4%, sendo que, em 1786, a Bahia apareceu com parcela 
considerável desse mercado,64 com exportações que variavam de 150 a 200 mil libras 
por ano, atingindo 8.362 sacas em 1796.65 

No curso da notável participação da economia baiana para exportação no final do 
século XVIII, houve o desenvolvimento e o aperfeiçoamento de um significativo 



41

mercado interno voltado para o abastecimento, funcionando, inclusive, como alternativa viável às 
plantations.66 Avanete Pereira de Sousa demonstra que além do açúcar, tabaco e algodão, a pecuária 
destacou-se como importante atividade do Recôncavo para o consumo da capitania e para o abastecimento 
das áreas fumageiras e mineiras, ao longo do século XVIII. De acordo com a autora, justamente porque 
a carne tornara-se produto essencial à dieta da população, uma série de serviços especializados foram 
implementados para garantir a regularidade do abastecimento das regiões citadas: a criação de currais, 
talhos e regulamentação dessa atividade pela Câmara Municipal, possibilitando que a média anual 
comercializada entre 1791 e 1811 girasse em torno de 18 mil cabeças.67   

Outro produto essencial ao abastecimento urbano e os distritos açucareiros era a farinha de mandioca, 
conhecida à época como “farinha de pau”, que podia ser consumida de diversas maneiras e saciava a fome 
da população na falta de outros alimentos como a carne. Barickman demonstra que no final do século 
XVIII, a demanda urbana de farinha de mandioca abrangia dois segmentos: os moradores da cidade, com 
um padrão de consumo relativamente estável de um ano para outro, e o consumo das pessoas envolvidas 
na escravidão e seu comércio transatlântico, que flutuava de um ano para outro. 

Em épocas de aumento da produção e formação de estoques, a Bahia exportava farinha para o Rio de Ja-
neiro, Minas Gerais, Alagoas, Espírito Santo, Sergipe, Pernambuco, Ceará e regiões da África. Durante os 
anos de 1792 e 1793, o vice-rei do Rio de Janeiro, 2º Conde de Resende e os governadores de Pernambuco e de 
Angola solicitaram a D. Fernando José de Portugal e Castro porções consideráveis de farinha em razão da 
seca que assolava a produção de mandioca dessas regiões.68 Em contrapartida, em épocas de crise, a Bahia 
importava farinha de São Vicente, Pernambuco, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Pará.69  

Além da demanda para o consumo da farinha ser enorme, o produto também era usado no tráfico de 
escravos, seja para comprar cativos70, seja para alimentar as praças africanas que forneciam escravos ou 
as embarcações que os traziam para essa margem do Atlântico.71 Justamente por isso, o preço do alqueire 
de farinha alterava constantemente provocando graves crises de abastecimento, que obrigaram as auto-
ridades dos dois lados do Atlântico a tomar uma série de medidas que regulamentassem o preço para o 
consumo e a fiscalização do seu mercado.

A principal medida foi a criação do Celeiro Público, em 1785, pelo então governador da capitania da Bahia, 
D. Rodrigo José de Meneses, estabelecendo o preço legal máximo de Rs$640 por alqueire de farinha 
até a abolição desse limite, em 1795.72 Inspirado nos Terreiros de trigo em Portugal, o Celeiro Público 
de Salvador funcionou como um mercado de estoque de farinha, milho, feijão e arroz que chegavam 
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à cidade de barco, cujos funcionários tinham a tarefa de fiscalizar a cobrança do 
imposto de Rs.$20 por alqueire dos produtos e combater as práticas monopolistas 
dos comerciantes que formavam reservas da farinha, sobretudo para vendê-la a 
preços altíssimos em tempos de carestia.73 Para se ter uma ideia da variação do preço 
da farinha com o fim do preço máximo estipulado pelas autoridades, em 1796, o 
preço do alqueire de farinha era $740; em 1799, o alqueire subiu para 1$147.74 

Outros produtos importantes para o abastecimento também tiveram uma alta de 
preço vertiginosa no final do século XVIII. Para Kátia Mattoso, o preço do açúcar na 
última década do século XVIII não se compara a elevação de outros alimentos, como 
o azeite de oliva que no período de 1792 e 1827 atingiu preços elevadíssimos em razão 
da saturação momentânea do mercado local. A carne bovina, por sua vez, teve seu 

Figura 8. Preparação da farinha de mandioca, 1846. Ferdinand Denis. 
Fonte: acervo Biblioteca Digital Luso-Brasileira.
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preço regulado pelo poder público até 1796, quando as autoridades liberaram seu comércio, ocasionan-
do uma acelerada alta de preço com ápice por volta de 1801. Por fim, o preço da farinha de mandioca 
acompanhou a curva dos demais produtos, que começaram a cair por volta de 1799 e 1800, em razão 
das guerras do Império Francês.75 Esses dados comprovam a tese de que os preços dos produtos para o 
abastecimento acompanharam a notável intensificação da economia exportadora da Capitania da Bahia 
no final do século XVIII, beneficiando, no entanto, apenas o setor da economia ligado a esse comércio e 
agravando o problema dos salários que não acompanharam o crescimento vertiginoso da economia de 
exportação e também de abastecimento na capitania.76 

O diagnóstico de prosperidade econômica da capitania da Bahia é inegável, sobrepondo-se na última 
década do século XVIII ao valor total de exportações do Rio de Janeiro.77 Além da variedade de produtos 
comercializados para exportação e para o abastecimento do mercado interno, a Bahia foi durante o sé-
culo XVIII um dos principais portos de desembarques de cativos africanos. A Costa da Mina era o princi-
pal fornecedor de pessoas escravizadas para o porto de Salvador até que nas três primeiras décadas do 
século XVIII, tal situação foi abalada por crises dinásticas nesta região e pela abertura do Caminho Novo, 
dinamizando o comércio de cativos entre o Rio de Janeiro e as Minas.78 Mesmo assim, segundo Manolo 
Florentino, durante todo o século XVIII e os primeiros anos do seguinte, a comunidade mercantil baiana 
reforçou seus laços comerciais e mesmo políticos com a Costa da Mina, proximidade que, por vezes, ge-
rou reações por parte de Lisboa.79

Durante o período pombalino (1750-1777), a liberação do comércio com a Costa da Mina, em 1756, o fim do 
sistema de frotas, em 1765, e a redução dos valores dos fretes, em 1776, diminuíram sensivelmente os cus-
tos do comércio de escravos e possibilitaram o reflorescimento do tráfico negreiro na Bahia. Além dessas 
medidas, a revolta escrava em São Domingos, até então a maior produtora de açúcar, iniciada em 1791, 
possibilitou que os senhores de engenho e os traficantes baianos, as mesmas pessoas em alguns casos,80 
tirassem muita vantagem dessa situação.

Além de o número de engenhos na capitania da Bahia ter quase triplicado na última década do século 
XVIII, como demonstrou Stuart Schwarz, a quantidade de navios que partiram anualmente de Salvador 
para África pulou de dez, durante o período de 1788 e 1792, para 17, durante o período de 1793 e 1798.81 
Esses dados demonstram que o reflorescimento da economia baiana no final do século XVIII implicou, 
entre outras coisas, no estreitamento das relações políticas e comerciais entre Salvador e Costa da Mina, 
impulsionando o tráfico negreiro entre essas regiões de tal forma que durante o período de 1776 e 1810 a 
participação declarada da África Ocidental no comércio baiano era de 71%.82 
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Ainda que o tráfico negreiro do Rio de Janeiro tenha florescido após a abertura do 
Caminho Novo, após a abertura dos Portos, em 1808, e após a vertiginosa demanda 
por cativos nas fazendas de café do Vale do Paraíba fluminense, importa destacar 
para os objetivos desta tese que durante o período entre 1701 e 1830: 

o porto do Rio de Janeiro foi responsável por metade das importações bra-
sileiras e Salvador por quase 30% das mesmas. Juntos, ambos os portos fo-
ram responsáveis por quase um terço de todos os desembarques de africanos 
ocorridos nas Américas ao longo do século XVIII e durante as três primeiras 
décadas do século XIX..83

Figura 9. Desembarque de escravos, 1835. Johann Moritz et. al. 
Fonte: acervo Biblioteca Digital Luso-Brasileira.
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Não parece exagerado destacar a inflexão da importância política da Capitania da Bahia após a retomada 
vertiginosa de seu crescimento econômico, mesmo sem a condição de sede do Vice-Reinado,84 pois de 
acordo com Arno Wehling:

embora em tese o vice-rei no Rio de Janeiro tivesse certa preeminência sobre os demais governa-
dores, a realidade é que jamais exerceu autoridade efetiva da Bahia para o norte e, ao sul, nada 
além do que uma vaga autoridade sobre os governadores de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e 
Mato Grosso.85

Arno Wehling refere-se aos inúmeros conflitos ocorridos entre os vice-reis, governadores e as demais 
autoridades, sobretudo no final do século XVIII, que caracterizavam a natureza intrinsicamente confli-
tual das relações de poder na colônia, que antes de significar ausência de racionalidade86 era a própria 
filosofia administrativa da coroa portuguesa. Tanto mais que, em 1796, foi o governador da Capitania da 
Bahia quem escreveu para a coroa portuguesa sobre como o vice-rei e os demais governadores das capi-
tanias deveriam agir em relação aos postos que vagassem nas tropas regulares.87 

Cumpre destacar que durante todo o século XVIII a Capitania do Espírito Santo, por exemplo, ora se 
reportava ao governador da Capitania da Bahia, ora ao vice-rei no Rio de Janeiro. Se, por um lado, as 
extensas atribuições e poderes dos vice-reis e governadores lhes conferiam o controle de setores estra-
tégicos da administração colonial – fazenda, guerra, igreja e a justiça –, por outro lado, a própria coroa 
portuguesa criava mecanismos de controle desses poderes, como as Relações, as juntas de justiças, junta 
de fazenda, órgãos que funcionavam como contrapeso à concentração de poderes nas mãos desses fun-
cionários régios, especialmente os vice-reis.88

UM MODO DE ADMINISTRAR DA CAPITANIA DA BAHIA E O REGIMENTO DE 1677. 
No final do século XVIII, o então Secretário de Estado e Ministro da Marinha e Domínios Ultramarinos, D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, empreendeu um programa de reformas cujo objetivo era dinamizar a eco-
nomia da principal colônia do Império Português. Tratou-se de um período no qual a coroa portuguesa 
concentrou seus esforços na tentativa de remover os obstáculos ao pleno funcionamento do sistema 
colonial e reorganizar os ditames da exploração ultramarina.89 Nesse sentido, em 1797, D. Rodrigo de 
Sousa Coutinho apresentou um vasto e articulado plano de fomento da exploração econômica do Brasil: 
Memória sobre o Melhoramento dos Domínios de S. Majestade na América.90  
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Na nova conjuntura, esse plano procurou fortalecer os vínculos que uniam a metrópole 
europeia à colônia americana. Entretanto, alguns itens desse projeto reformista não 
foram implementados em sua totalidade na Capitania da Bahia, uma vez que inviabili-
zaram a manutenção de antigos privilégios políticos e econômicos de um grupo de ho-
mens notáveis que participou da Conjuração Baiana de 1798 e a carreira do governador 
D. Fernando José de Portugal e Castro, o principal articulador dos interesses em ques-
tão.91 Esse grupo era composto por homens reinóis e brasileiros envolvidos em uma 
série de atividades comerciais e que exerceram grande influência nos rumos da políti-
ca desenvolvida pela coroa portuguesa no final do século XVIII e início do século XIX.92  

O modo de governar da coroa portuguesa no final do século XVIII “a bem das cir-
cunstâncias” encontrou ressonância com o manejo pragmático de governar de D. 
Fernando José de Portugal e Castro. Sua atuação política e administrativa chamou 
a atenção da coroa e, não por acaso, durante esse período ele foi nomeado a fazer a 
revisão e os comentários de todos os Regimentos dos governadores do Brasil como 
também a opinar sobre outro tema de suma importância, o tráfico de escravos.93

Em 1799, D. Fernando José de Portugal e Castro foi solicitado a opinar a respeito 
do tráfico de escravos entre o Brasil e a África, matéria que era regulamentada por 
meio do Regimento das Arqueações, documento de 1684, que regulava as condições de 
embarque e outras questões referentes às condições dos navios negreiros.94 O Re-
gimento das Arqueações é composto por 25 capítulos que versam sobre as condições 
na condução dos negros cativos para os domínios ultramarinos. A justificativa cen-
trou-se em apontar as condições de violência que os escravos sofriam no transporte 
e o prejuízo que isso estava acarretando para a coroa portuguesa, como foi possível 
verificar no trecho abaixo.

(...) Sendo informado, que na conduccção dos negros captivos do Reyno d’. An-
golla para o Estado do Brasil, obrão os carregadores, e mestres das naos a vio-
lencia de os trazerem tão apertados (...) que não somente lhes falta o dezafogo 
necessario para a vida cuja conservação, e natural para todos ou sejão livres, 
ou escravos, mas do aperto com que vem, sucede maltratarem-se de maneira 
que morrendo muitos chegão impiamente lastimozos, os que ficam vivos (...).95
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O primeiro capítulo regulamenta a obrigatoriedade da arqueação e os responsáveis por cumprir os pro-
cedimentos previstos.

Todos os Navios, que sahirem deste Porto para o de Angola, e outras quaes quer Conquistas para 
carregarem negros, serão nelles arqueados pelos Ministros e mais pessoas, que mandei declarar em 
hum Decreto ao Conselho Ultramarino, que inteiramente se cumprirá, como nella se conthem. Na 
cidade do Porto fará esta delligencia o Superintendente da Ribeira do ouro, em sua falta o Juiz d’. 
Alfandega (...).96 

O Regimento das Arqueações é citado por D. Fernando José de Portugal e Castro quando, em apêndice aos 
comentários do Regimento de 1677, “expõem as Ordens sôbre algumas matérias, de que não trata o Regi-
mento dado a Roque da Costa Barreto, que devem fazer parte do que se houver de formar de nôvo para 
governo do Vice-Rei do Estado”.97 O Regimento das Arqueações é citado em referência à terceira matéria do 
apêndice, “capelães que devem levar os navios”:

É bem conforme aos princípios da Religião, que em um País católico, como o nosso, se determinas-
se por diferente ordens, que os Governadores do Brasil não consentissem que dos portos das suas 
Capitanias partisse navio algum para o Reino, ou para outra qualquer parte, sem levar capelão; 
assim está determinado pelas Cartas Régias de 17 de dezembro de 1680 e 24 de janeiro de 1681, o 
que também se deve praticar com as embarcações destinadas para os portos da África, na forma 
do capítulo 11 do Regimento das Arqueações, de 18 de março de 1684.98

Como se pode observar, “o espírito acanhado e rotineiro”99 do governador da Capitania da Bahia e o seu 
senso pragmático de “executar as Reais Ordens com eficácia, firmeza e resolução”100 fizeram com que D. 
Fernando José de Portugal e Castro fosse chamado a emitir opiniões sobre assuntos prioritários à coroa 
na conjuntura do final do século XVIII. Nesse sentido, em 30 de junho de 1796, por Provisão expedida pelo 
Conselho Ultramarino, foi designado a fazer observações sobre o último regimento dos governadores-
-gerais, que trouxe Roque da Costa Barreto, Mestre de Campo General do Estado do Brasil, em data de 
23 de janeiro de 1677.101 

A Instrução Régia lhe conferiu a ordem de alterar, ampliar ou restringir alguns capítulos, interpondo-se o 
parecer sobre os artigos praticáveis, além de acrescentar informações para a possível execução de um novo 
regimento, como pode ser verificar na primeira observação feita por D. Fernando José de Portugal e Castro.
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Êste Regimento em data de 23 de janeiro de 1677, é o último que se deu aos 
Governadores Gerais do Brasil: trouxe-o Roque da Costa Barreto, para si, e 
seus sucessores, como nêle se diz, e se declarou a D. Rodrigo da Costa, Go-
vernador do mesmo Estado, por Carta Régia de 7 de fevereiro de 1704. Acha-
-se registado nos Livros da Secretaria do Govêrno da Bahia, e nos desta, e 
ainda que também aqui encontro o Regimento dado a D. Manuel Lobo, em 
7 de janeiro de 1679, como era somente Governador do Rio de Janeiro, e de 
1763 para cá se mudou a residência dos Vice-Reis do Brasil para esta cidade, 
por êste motivo só passo a tratar do Regimento de Roque da Costa Barreto, 
fazendo sôbre êle as minhas observações, apontando as Ordens que em di-
versas épocas se expediram aos Governadores Gerais, ou aos Vice-Reis por 
diferentes Repartições, confirmando, derrogando, ou declarando alguns dos 
capítulos como também as que devem fazer parte do nôvo Regimento, espe-
cificando as que estão em vigor, e as que nas circunstâncias atuais não são 
aplicáveis, interpondo em tudo o meu parecer na forma que se me ordena.102  

O regimento dado a Roque da Costa Barreto (1678-1682) inseriu-se em um conjunto 
de medidas tomadas pela coroa portuguesa que se caracterizaram por um novo ajus-
te na relação metrópole-colônia, expresso na necessidade de centralização e unida-
de dos negócios do ultramar após o período de dominação espanhola.103 Trata-se de 
um código legislativo composto de 61 capítulos, muitos já contidos em regimentos 
anteriores, que versa sobre diversos aspectos da administração empreendida pela 
coroa portuguesa no Brasil, como atribuições e poderes do governador e capitão-
-general; defesa e conservação dos territórios; repartição das terras de sesmarias; 
administração da Fazenda Real; comércio com nações estrangeiras etc.104 

Os comentários de D. Fernando José de Portugal e Castro ao Regimento de 1677 evi-
denciaram a maneira pela qual ele pensava e entendia a administração portugue-
sa relativa à colônia na conjuntura do final do século XVIII e início do século XIX. 
Uma conjuntura que, segundo Fernando Novais, caracterizou-se sob a forma de um 
agravamento de tensões que se manifestou na crise colonial no plano da coloniza-
ção portuguesa no Brasil.105 Ao comentar sobre os aspectos burocráticos relativos ao 
mando, D. Fernando José de Portugal e Castro não somente expôs seu conhecimento 
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sobre todo o aparato legislativo português, expresso no grande número de leis, alvarás e decretos, como 
também seu estilo de governar. Esse estilo, delineado a partir da análise dos comentários ao Regimento 
de 1677, caracterizou-se por três esforços fundamentais: a execução das ordens reais, a sistematização 
das leis e o apelo à prática nas decisões.

Figura 10. Cópia manuscrita da primeira página do Regimento dos Vice-Reis, Governadores e Capitães 
Generais do Estado do Brasil. Fonte: acervo Projeto Resgate Barão do Rio Branco.

Em nota introdutória ao regimento, Marcos Carneiro de Mendonça, além de explicitar os temas que 
compõem os 61 capítulos, realizando uma sistematização das instruções, destacou a importância histó-
rica dos comentários acrescidos por D. Fernando José de Portugal e Castro.
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Comentário histórico, elucidativo, que acompanha a presente publicação. A 
extensão do prazo de validade desta lei geral, aumentou sua importância his-
tórica e serviu para inspirar praxes administrativas persistentes no Brasil. 
A ordem das matérias deste Regimento norteou, em parte, a classificação das 
matérias expostas na Introdução a esta obra, e a organização do seu índice 
em que são indicadas todas as referências às mesmas, existente nos Regimen-
tos, o que facilitará a pesquisa de quem pretenda estudar qualquer delas.106  

Ainda que o objetivo de sua obra não fosse o de tecer uma análise crítica ao conjun-
to de documentos transcritos, em seus comentários finais, o autor salientou que a 
longo prazo o Regimento de 1677 firmou-se como a “segunda das Constituições do 
Estado do Brasil”.107 

Tabela 1- Disposição dos capítulos que compõe o regimento de 1677 por eixos 
temáticos.108

Eixos Temáticos Subitens Capítulos

Estrutura Judicial Administração da Justiça 35°, 36°, 37°, 44° e 47°

Administração 
Fazendária

Administração da Fazenda 9°, 10°, 28°, 29°, 30°, 39° e 
54°

Repartição das terras de sesmarias, 
conservação das matas e edificação 
de engenhos de açúcar 

24°, 25°, 26° e 27°

Despesas ordinárias e extraordiná-
rias (folhas civil, militar e eclesiástica) 31°, 32°, 33° e 42°

Comércio com nações estrangeiras 48°, 49° e 50°

Organização Militar Administração da Defesa 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 
17º, 18° e 19°

Administração
Eclesiástica

Conversão e tratos com os gentios 4°, 5°, 8°, 20°, 21°, 22° e 23°

Casas de Misericórdia e hospitais 6°
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Exercício do 
Mando

Condutas do governador e capitão 
general: obrigações imediatas, pode-
res e práticas de governo

1°, 2°, 3°, 43°, 45°, 51º, 52°, 
53°, 57° e 58°

Serventia e provimento dos car-
gos dos oficiais de justiça, guerra e 
fazenda

7°, 38°, 40° e 41°

Subordinação dos governadores das 
capitanias ao Governador Geral do 
Estado do Brasil

39°

Normas administrativas e prestação 
de contas via conselho ultramarino e 
entrega das cópias dos capítulos dos 
Tratados de Paz

55° e 59°

Regimento: questões não previstas e  
cumprimento 56°, 60° e 61°

O eixo temático “estrutura judicial – administração da justiça” é composto por cinco capítulos que, de ma-
neira geral, versam sobre dois grandes temas: a importância da aplicação da boa justiça e a maneira pela 
qual a justiça deve ser aplicada, destacando-se as relações de poder entre as diferentes jurisdições, o Go-
vernador e os responsáveis pela justiça.109 A aplicação da boa justiça foi entendida como um dos pressupos-
tos de grande relevância para a administração do bom governo do Estado do Brasil e, justamente por isso, 
optou-se por destacá-la em primeiro lugar na disposição dos temas tratados. O capítulo 35º ressalta que:

A Justiça é de tão grande particular obrigação minha, e tão necessária para conservação e acres-
centamento dos Estados, que tudo o que na administração dela encomendar e encarregar, será 
muito menos do que desejo; porém confio do Governador que com tal cuidado procure se faça 
inteiramente, que não só me haja dêle por bem servido (...).110

Esse capítulo e os outros subsequentes que tratam do mesmo tema evidenciam uma questão na qual 
D. Fernando José de Portugal e Castro deteve-se ao comentar os aspectos relativos à administração da 
justiça: o conflito entre jurisdições e seus regimentos, especialmente entre o do Tribunal da Relação da 
Bahia e o do Tribunal da Relação do Rio de Janeiro, e entre o governador e os responsáveis pela justiça. De 
acordo com a disposição do capítulo 16 do Regimento da Relação,111 era obrigação do governador observar 
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e advertir o chanceler e os desembargadores que não cumprissem com suas obriga-
ções, como também prestar contas à coroa daqueles que estivessem em omissão no 
exercício de seus cargos.112 Sobre esse procedimento, D. Fernando José de Portugal e 
Castro indica uma alteração importante.

Deve-se recomendar ao Vice-Rei, que nas matérias de Justiça guarde o Re-
gimento da Relação do Rio de Janeiro, fazendo que o Chanceler, e mais De-
sembargadores cumpram com as obrigações dos seus cargos na forma que por 
êle é disposto; pois o de que trata êste capítulo é o da Relação da Bahia, que 
naquele tempo era a cabeça do Estado.113

O que era antes função do governador passou a ser prevista em um novo regimento 
para o vice-rei, seguindo as recomendações do Regimento da Relação do Rio de Ja-
neiro. Entretanto, mesmo com a mudança nesse procedimento, o Regimento da Re-
lação da Bahia continuou servindo de referência para determinadas questões, como 
indicou D. Fernando José de Portugal e Castro.

Recomenda-se também aqui a observância do capítulo 16 do Regimento da 
Relação da Bahia que ordena ao Governador mande fazer cada um ano um rol 
de todos os Feitos-crimes, e Cíveis, que se despacharam na Relação, e ficaram 
por despachar, remetendo-se à Real Presença pelo Conselho Ultramarino, o 
que não se acha acautelado no Regimento da Relação do Rio de Janeiro.114

Outro aspecto importante destacado por D. Fernando José de Portugal e Castro diz 
respeito à forma que o governador deve proceder em relação aos descuidos no exer-
cício da função dos responsáveis pela administração da justiça.115 Nesse item espe-
cífico, foi possível identificar a aplicação na prática do que era previsto por lei, pois 
o comentarista exemplifica com dois conflitos que envolveram governadores e os 
responsáveis pela justiça. Um dos conflitos em questão envolveu o próprio governa-
dor D. Fernando José de Portugal e Castro e um dos Desembargadores  da Relação 
da Bahia. O outro envolveu o governador da Capitania do Maranhão, D. Fernando 
Antônio de Noronha e o Juiz de Fora daquela capitania.116

A análise dos dois casos indicou que a prática adotada pela coroa portuguesa no 
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século XVII de manter a administração da justiça e os responsáveis por ela sob a vigilância do Governador, 
conferindo-lhe o poder de interferir em suas matérias, permaneceu sendo um importante mecanismo 
de controle e vigilância no século XVIII.117 Entretanto, duas mudanças, já citadas anteriormente, merecem 
ser destacadas: a criação do Tribunal da Relação do Rio de Janeiro e o fortalecimento do cargo de vice-rei.

Sobre a consideração que diz respeito ao cargo de vice-rei, foi possível identificar uma certa lógica cons-
tante nos comentários de D. Fernando José de Portugal e Castro. De maneira geral, foi recorrente a ado-
ção do seguinte critério nas conclusões de seus comentários: indicar as determinações para um novo Re-
gimento e situar o vice-rei como autoridade responsável para o cumprimento das obrigações que antes 
eram competência do governador-geral. Será possível perceber esta lógica nas análises que se seguem.

O eixo temático administração fazendária foi distribuído em quatro subitens, administração da fazenda; 
repartição das terras de sesmarias, conservação das matas e edificação de engenhos de açúcar; despesas 
ordinárias e extraordinárias (folhas civil, militar e eclesiástica); comércio com nações estrangeiras. De 
maneira geral, as considerações referentes à Fazenda Real versaram sobre duas questões prioritárias: os 
contratos e arrendamentos reais e o comércio com nações estrangeiras a ser estimulado ou evitado. Os 
capítulos 9º e 10º informam sobre os contratos de arrendamentos e os responsáveis por cuidar da arre-
cadação e aplicação dos regimentos.118 

Informar-se-à das rendas que tenho e pertencem à minha Fazenda, assim na Bahia, como em cada 
um dos Governos e Capitanias de todo o Estado, da maneira em que se arrecadam e despendem, do 
que o Provedor-Mor e Provedores da minha Fazenda tomarão conta e razão (...).119 

Os comentários de D. Fernando José de Portugal e Castro concentraram-se em destacar as mudanças 
ocorridas na legislação referente à administração fazendária, quais sejam, a extinção dos ofícios de pro-
vedor-mor e provedor da fazenda.

O emprêgo de Provedor-Mor foi extinto na Bahia pelo alvará de 3 de março de 1770, criando-se 
o lugar de Intendente da Marinha e Armazens Reais, que é um dos Membros da Junta, e aqui se 
aboliu com a nomeação do atual Intendente da Marinha, existindo unicamente um Provedor da 
Fazenda na Ilha de Santa Catarina, subordinado à Junta desta Capitania.120

E os contratos reais, antes arrematados pelo Conselho Ultramarino, sendo então arrematados pelo Erá-
rio Real ou pelas Juntas da Fazenda.
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(...) os Contratos Reais há muitos anos se não arrematam pelo Conselho Ul-
tramarino; mas ou pelo Erário Real, ou pelas Juntas da Fazenda do Brasil 
conforme as Ordens, que se lhes expedem por aquela Repartição, ficando já 
ponderado, que o Ofício de Provedor da fazenda fora abolido.121 

O critério adotado por D. Fernando José de Portugal e Castro nos comentários refe-
rentes à administração da fazenda parece-nos indicar uma lógica que procurou dar 
maior importância aos temas do comércio e do contrabando. A lógica adotada foi a 
seguinte: 1) apontar as mudanças na legislação sobre o tema e questões burocráti-
cas; 2) destacar os principais ramos das rendas reais (pau-brasil, minas de salitre, 
pescaria das baleias e minas de ouro e prata); 3) enumerar as despesas ordinárias e 
extraordinárias e as folhas de pagamento; 4) concentrar os comentários aos capítu-
los 48º, 49º e 50º, os que versam sobre o comércio com as nações estrangeiras e sua 
relação com a Fazenda Real.122 Chama a atenção também ao fato de que esses três 
últimos capítulos foram comentados em conjunto e, comparando com a extensão 
dos outros, demandaram maiores reflexões. 

Nêstes capítulos 48, 49, e 50 se faz saber ao Governador como se deve ha-
ver com os navios estrangeiros que buscam os portos do Brasil, e como esta 
matéria é de suma importância e tem sido objeto de diversas Ordens, as irei 
expondo cronologicamente quando fôr possível, fazendo a êste respeito as 
reflexões, que me ocorrerem.123  

Os comentários aos três capítulos citados centraram-se em destacar três questões 
que, ao que tudo indica, eram de suma importância à coroa e, justamente por isso, 
causavam-lhe maiores preocupações: contrabando, exportação de escravos124 e o co-
mércio125 (a ser evitado e a ser fomentado). Após apontar cronologicamente a extensa 
legislação sobre o tema, D. Fernando José de Portugal e Castro, partindo de “uma 
das ordens mais essenciais promulgadas a êste respeito”,126 a Provisão em forma de 
Lei de 8 de fevereiro de 1711 constrói um importante argumento para mostrar que na 
prática a aplicação de leis restritivas ao comércio com nações estrangeiras tem pro-
vocado inconvenientes e favorecido o contrabando. Seu argumento reside primeiro 
em reconhecer a finalidade de todas as ordens expedidas sobre o tema, 
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Reconheço que tôdas estas apertadas são dirigidas a fim de evitar o contrabando, que os estrangei-
ros procuram fazer nos portos do Brasil, com arribadas afetadas e buscadas de propósito, o que nem 
sempre se pode conhecer apesar das diligências, que a êste respeito se praticam logo que entram (...).127 

Para em seguida apontar as dificuldades na aplicação destas medidas,

mas também estou bem persuadido não ser da mente, e intenção de Sua Alteza que os Governa-
dores se vejam em embaraços e dificuldade, que não poucas vêzes encontram na execução des-
tas Reais Ordens, quando os Capitães nem trazem dinheiros, como regularmente acontece, nem 
acham Negociantes, que lhes assistam (...).128 

O que chama mais a atenção neste item específico é que o argumento construído por D. Fernando José de 
Portugal e Castro tem um objetivo bem delineado, que é o de convencer a coroa portuguesa de que de-
terminada prática restritiva lhe causava danos. A comprovação disso reside justamente em exemplificar 
sua prática na capitania da Bahia.

O Aviso de 4 de junho de 1798 dirigido pela Secretaria de Estado competente, estando governando 
a Capitania da Bahia; em que se recomendava não permitisse que os estrangeiros carregassem 
gêneros daquela Capitania, nem vendessem mais do que aquilo que fosse necessário para paga-
mentos dos consertos e reparos precisos, me deu ocasião oportuna de expor as dificuldades que 
muitas vêzes encontrava com assistência semelhantes navios, por proibir o parágrafo 3º do refe-
rido Alvará de 5 de outubro de 1715, expressamente a venda dos gêneros, de que se compõe a carga, 
e de representar que com esta nova providência, posto que necessárias, se opunha diametralmente 
àquêle Alvará, me parecia conveniente que se me dirigisse ordem mais positiva, que o derrogasse 
nesta parte (...).129 

Sua conclusão parece, então, apontar para o que seria uma “ordem mais positiva” sobre a questão,

O que suposto, sou de parecer, que quando os capitães dos navios estrangeiros não trouxerem di-
nheiro; nem acharem letras, ou crédito, para satisfazem as despesas feitas no porto, se lhes permita 
venderem os gêneros e fazendas unicamente precisas para êste fim, para, pagando os devidos di-
reitos (...) recomendando-se ao Vice-Rei, e mais Governadores procedam nesta matéria com maior 
circunspeção, para evitar tôda a fraude, e, com êste pretexto, se não vender maior porção do que a 
que absolutamente fôr necessárias para pagamento das mesmas despesas (...).130
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O tema organização militar é composto pelos nove capítulos que tratam especifica-
mente da administração da defesa. Cumpre destacar que os comentários a esse tema 
seguiram a disposição sequencial dos capítulos (11º-19º),131 o que quer dizer que, ao 
que parece, D. Fernando José de Portugal e Castro em seus comentários seguiu a or-
dem disposta no Regimento de 1677. Sendo assim, suas análises dividem-se em duas 
partes de acordo com as especificidades de cada capítulo, a saber: 11º-14°: fortifica-
ções e armamentos/15º-19°: organização e hierarquia militar. O capítulo 11º indica as 
principais questões sobre o tema.

Entenderá o Governador com muito cuidado e vigilância na guarda e de-
fensa dos Portos de todo o Estado, prevenindo as cousas das fortificações, 
assim das praças, como das fortalezas e fortes, artilharia, pólvora e armas, 
e de tudo o mais que puder ser necessário, que em nenhuma parte o achem 
desapercebido.132 

O objetivo principal dos capítulos que compõem a primeira parte é chamar a aten-
ção para a importância na defesa e apresentar as obrigações do governador para 
o cumprimento de sua função. São elas: vigilância na guarda e defesa dos portos; 
informar-se sobre as condições de fortificação das praças e fortalezas; certificar-se 
do estado das armas e munições.133 Como a sede administrativa do Estado do Brasil 
em 1677 era a Bahia, as disposições sobre a administração da defesa enfatizam-na em 
primeiro lugar.

E porque tendo mandando, por Cartas e Provisões, se fortifique a Cidade da 
Bahia, do Recife de Pernambuco, como também as fortificações das Capita-
nias da parte do Norte (...).134 

Verá os Fortes que se fizeram na Bahia, e achando que alguns dêles são desne-
cessários, e inúteis, me dará conta, e que Oficiais, e guarnição tenham (...).135  

Também se informará de tôda a artilharia, armas e munições, que houver 
assim na Bahia, como em todo o Estado, a que estiver cavalgada e apeada, 
calibres e serviços que tem (...).136 
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O comentário ao capítulo 11º indicou-nos algumas questões que são discutidas a seguir. D. Fernando José 
de Portugal e Castro aponta:

É certo que naquêle tempo, e ainda muitos anos depois, exercitavam os Governadores Gerais e aos 
Vice-Reis a sua jurisdição, não só na Capitania da Bahia, onde residiam; mas em tôdas as mais 
do Estado; cujos Governadores lhes eram subordinados, e ainda o são, como se tem declarado em 
diversas Ordens e nas Patentes, que se lhes expedem, e é expresso no capítulo 39 dêste Regimento, 
de que tratarei mais largamente (...).137  

O capítulo 39° situa-se em outro eixo temático (exercício do mando subordinação dos governadores das 
capitanias ao governador geral do estado do brasil) e será tratado posteriormente. O que chama atenção 
aqui é que, a suposição feita anteriormente de que D. Fernando José de Portugal e Castro comentou es-
ses capítulos seguindo uma disposição sequencial é colocada em questão. Ao comentar o capítulo 11°, ele 
remete-se ao capítulo 39º que não trata explicitamente da administração da defesa.138 Nesse sentido, não 
parece exagerado supor que os capítulos 11° e 39° foram comentados concomitantemente, ou pelo menos 
em momentos próximos. Isso indica-nos que, possivelmente, os capítulos não foram comentados em se-
quência e que D. Fernando José de Portugal e Castro deve ter utilizado um critério próprio na predileção 
dos temas e capítulos a comentar. 

Os capítulos 15º-19° apresentam a organização e os cargos militares, indicando questões que dizem res-
peito mais à prática militar, como a repartição em ordenanças e terços auxiliares, a execução dos alardos 
e dos demais exercícios militares, a residência dos oficiais militares e os regimentos – são citados: o 
regimento geral das ordenanças, regimentos de infantaria de milícias, regimento das fronteiras –, que 
devem ser seguidos,139 como é possível verificar a seguir.

Muito encomendo ao Governador ordene que os moradores da Bahia e os mais dos Governos e 
Capitanias dos Estados sejam repartidos em Ordenanças por companhias, e mais oficiais neces-
sários e que todos tenham suas armas, fazendo-os exercitar nas suas freguesias uma vez no mês, e 
alardos gerais, três cada ano, e para que se faça com mais facilidade, lhe encomendo muito assista 
nos três alardos, e que com os ditos moradores execute o Regimento Geral das Ordenanças (...).140

A disposição do capítulo 15º indica-nos a organização administrativa que Caio Prado Jr. apontou no capí-
tulo “Administração” do livro Formação do Brasil contemporâneo.141 A capitania forma a principal unidade 
administrativa da colônia e seu território divide-se em comarcas, estas são compostas de termos, com 
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sedes nas vilas ou cidades respectivas. Os termos dividem-se em freguesias que di-
videm-se em bairros, cujo principal papel aparece na organização das ordenanças.142 
As ordenanças compõem a última categoria das Forças Armadas e eram formadas 
pelo resto da população masculina não alistada na tropa de linha ou nas milícias. 
Caio Prado Jr. indicou que, além das suas funções militares, as ordenanças tiveram 
um papel considerável na administração geral da colônia.143

Os capítulos que compõe o eixo temático administração eclesiástica foram divididos 
em dois subitens, conversão e trato com os gentios e casas de misericórdia e hospi-
tais, este último composto somente pelo capítulo 6º. Os capítulos 4º e 5º são os mais 
esclarecedores pois, de maneira geral, justificam a conversão dos gentios como a 
primeira causa “por que os Senhores Reis meus predecessores mandaram povoar 
aquelas partes do Brasil”, e recomendam como deveria ser o comportamento e o 
trato com os índios para convertê-los.144 O capítulo 5° exemplifica a questão.

Da mesma maneira lhe encomendo muito os Ministros que se ocupam na 
conversão, e doutrina dos gentios, para que sejam favorecidos em tudo o que 
para êste efeito for necessário, tendo com eles a conta que é razão, fazendo-
-lhes fazer bom pagamentos nas ordinárias que têm de minha Fazenda para 
sua sustentação; porque de todo o bom efeito que nesta matéria houver, me 
haverei por bem servido.145 

Assim como nos comentários aos outros capítulos, D. Fernando José de Portugal e 
Castro obedece a mesma lógica, indica as determinações para um novo regimento e 
situa o vice-rei como responsável pelo cumprimento. Entretanto, chama a atenção 
ao fato de que nos comentários tecidos a esse tema D. Fernando José de Portugal e 
Castro expôs-se sua opinião de maneira mais enfática. Sua conclusão aponta para o 
que foi citado acima.

O que suposto, sou de parecer que no nôvo Regimento se ordene ao Vice-Rei 
haja de proteger aos índios como se recomenda nestes dois capítulos 4º e 5º, 
não permitindo que se lhes façam hostilidades, nem procurando conquistá-
-los com fôrça, e violência, mas usando de meios brandos e suaves (...).146 
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 Ao que se segue,

Concluo esta observação com a reflexão de que a experiência tem mostrado, que os índios são in-
constantes, muito entregues ao ócio, e ao vício da embriaguez, e nada ambiciosos, motivos todos 
estes, que dão causa a se não ter colhido o fruto que se esperava das sábias providências dadas 
pelos nossos monarcas em seu benefício.147 

Para além da opinião em relação aos índios, chama-se atenção ao fato de que D. Fernando José de Portu-
gal e Castro utiliza-se da experiência para apontar que o comportamento dos índios, ao que parece, é a 
causa de não se ter colhido o fruto esperado. A reflexão, ao mesmo tempo que parece deixar claro o pro-
pósito – relacionar o índio ao fracasso – pode indicar outras questões que ainda não foram exploradas, 
mas que suscitaram alguns questionamentos. 

O capítulo 6º é curto e diz respeito às Casas de Misericórdia e Hospitais e, de maneira sucinta, detém-se 
em apontar os cuidados e as recomendações ao serviço.

Das Casas de Misericórdia que há naquêle Estado, encomendo também se tenha muito particular cui-
dado pelo serviço que se faz a Nosso Senhor nas obras de caridade, que nêle se exercitam, e se favoreça 
aos seus oficiais, fazendo-lhes pagar as ordinárias, que tiverem de minha Fazenda divididas em legados 
que lhes pertencerem, para que, por falta do necessário, não deixem de cumprir as suas obrigações.148 

Em contrapartida, os comentários de D. Fernando José de Portugal e Castro são extensos e indicam a 
importância da Santa Casa da Misericórdia sobretudo na Capitania da Bahia. Sendo assim, seu argumen-
to foi construído de maneira a apontar a atuação do governador da capitania da Bahia nas eleições para 
Provedor da Santa Casa da Misericórdia da Bahia, diferente do que acontecia em outras capitanias. 

Na Capitania da Bahia achei o estilo de se dar parte ao Governador, e Capitão General da eleição, 
que anualmente se faz de Provedor da Santa Casa da Misericórdia daquela cidade, e de se recorrer 
a êle para decidir alguma dúvida, que se ofereça sôbre a mesma eleição dispensando em alguns re-
quisitos, que o compromisso requer, como por exemplo a falta de idade do Provedor eleito, por ter 
servido no ano antecedente, chegando a ponto até de nomear às vezes para deste modo se cortarem 
intrigas, a qual se procede na forma do compromisso da Misericórdia de Lisboa (...).149 

Para esta Capitania não se expediu semelhante Ordem, e o Vice-Rei não se intromete na eleição, e 
só se lhe dá parte dos que sairam eleitos.150 
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Percebe-se então que, para a Santa Casa da Misericórdia, existiam dois estilos 
bem diferentes de governar. Apesar de não ser objetivo estudar a Santa Casa da 
Misericórdia da Bahia, os comentários citados parecem indicar a importância que 
essa instituição tinha naquela capitania, as relações de poder que forcejam suas 
decisões e as intrigas decorrentes destas circunstâncias.151 

Embora comece fazendo referência à lei sobre a liberdade e governo dos gentios, e 
por isso foi incluído no eixo temático “administração eclesiástica – conversão e trato 
com os gentios”, o capítulo 21º concentra suas recomendações à jurisdição dos capi-
tães-donatários e suas doações antigas.

Tenho mandado que os Capitães-Donatários, que forem de algumas Capita-
nias do Estado, sejam obrigados a terem as ditas praças com armas, pólvora 
e munições necessárias conforme suas doações terá o Governador cuidado 
de as mandar visitar, e se as têm prevenidas como são obrigados, e quando 
não o tenham feito, me avisará com relação do que lhes falta, e obrigação que 
tenha, para da minha parte os mandar advertir, e notificar dêm cumpri-
mentos às ditas doações, que mandará o Governador tirar dos livros em que 
estiverem lançadas, e por elas saberá a jurisdição que lhe toca (...).152 

Após fazer um retrospecto dos regimentos e provisões que compõem a jurisdição 
dos donatários, desde a chegada o primeiro governador e capitão-geral do Estado do 
Brasil, Tomé de Sousa, D. Fernando José de Portugal e Castro conclui:

Basta pois que no nôvo Regimento se ordene ao Vice-Rei, que havendo alguns 
Donatários, não consinta que ceda às prerrogativas, e privilégios que lhe 
forem concedidos pelas doações, nem consinta que os Ministros de Justiça, 
Fazenda, e Guerra lh’os quebrem, como se determina no capítulo 36º; quanto 
porém à lei sôbre a liberdade dos índios, cuja observância se recomenda no 
princípio deste capítulo, me remeto à observação sobre o capítulo 5º.153

Por meio desse comentário, foi possível perceber duas questões, a primeira é que 
D. Fernando José de Portugal e Castro, comentando o capítulo 21º, remete-se a dois 
outros, o 36º e o 5º. Isso leva-nos a questionar qual ordem foi seguida por ele ao 
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comentar este capítulo. Pode-se supor que os comentários não foram feitos seguindo a ordem na qual os 
mesmos estão dispostos no Regimento de 1677 e que, ao que parece, D. Fernando José de Portugal e Castro 
adotou um critério próprio na execução dessa tarefa. Esse critério pode ter sido o de comentar os capítulos 
por temas, iniciando os comentários pelos que lhes seriam mais importantes ou o de adotar critérios 
recomendados pela coroa, ordenando-lhe que privilegiasse determinados temas ou capítulos específicos.

O último eixo temático analisado conta com o maior número de capítulos, 21 ao total, e foi intitulado de 
“exercício do mando”. Por tratar-se de um documento responsável por regulamentar o exercício da fun-
ção dos governadores-gerais, justifica-se, então, o maior número de capítulos destinados a esse tema. 
Para o cumprimento das Reais Ordens, era imprescindível que o governador as executasse com eficácia, 
firmeza e resolução.154 Os 21 capítulos que compõem o exercício do mando foram analisados de acordo 
com a distribuição em 5 subitens: 1) condutas do governador geral e capitão general: obrigações imedia-
tas, poderes e práticas de governo; 2) serventia e provimentos dos cargos dos oficiais de justiça, guerra 
e fazenda; 3) subordinação dos governadores das capitanias ao governador geral do estado do brasil; 4) 
normas administrativas: prestação de contas via conselho ultramarino e entrega das cópias dos capítulos 
dos tratados de paz; 5) regimento: questões não previstas e cumprimento. 

Os capítulos 1º-3º indicam as obrigações imediatas do governador que incluíam: residir na Bahia en-
quanto durasse o governo, apresentar a carta patente e passá-la ao governador a quem for suceder, 
enviar os termos de entrega do governo via Conselho Ultramarino, verificar o estado de conservação das 
fortalezas da cidade e seus armamentos, como aponta o capítulo 3º.155 

Logo que lhe fôr entregue o Govêrno irá pessoalmente ver as Fortalezas da Cidade, armazens, e ter-
cenas, ordenando que se faça inventário pelo Escrivão da minha Fazenda de tôdas as cousas que a ela 
pertencem, e navios, artilharias que houver, o calibre dela, para se poder enviar dêste Reino a bateria 
necessária conforme ao dito calibre, e plantas das ditas Fortalezas, e de tudo o dito Governador me 
enviará a cópia remetida ao meu Conselho Ultramarino para me ser presente tudo o que há naquela 
praça; e o mesmo mandará fazer em tôdas as do seu Gôverno, com a distinção, e clareza necessária.156 

Os comentários de D. Fernando José de Portugal e Castro aos três primeiros capítulos concentraram-se 
em apontar as mudanças ocorrentes nesses procedimentos iniciais, a mudança de sede administrativa, 
o envio dos termos de posse que não eram mais feitos via Conselho Ultramarino e sim pela Secretaria 
de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, e que o vice-rei vá pessoalmente ver as 
fortalezas da cidade e não mais o governador geral.
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Os Governadores Gerais, e os Vice-Reis do Estado do Brasil residiam por 
mais de duzentos anos na Bahia de Todos os Santos, desde 1549, em que veio 
Tomé de Sousa por primeiro Governador Geral (...) com a nomeação do Vice-
Rei D. Antônio Alvares da Cunha, Conde da Cunha, se mudou em 1763 a 
residência para esta Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, enquanto 
El-Rei não mandasse o contrário.157

Os Vice-Reis somente costumam participar o dia em que tomaram posse pela 
Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos.158 

Basta pois que no nôvo Regimento se ordene ao Vice-Rei, que depois de tomar 
posse, vá pessoalmente ver as fortalezas desta Cidade, como também a Casa 
das Armas, e o Real Trem, remetendo um mapa da artilharia e mais petre-
chos que existem em tôdas as da Capitania, acompanhando de uma relação 
dos artigos que faltam, e forem necessários para se pôrem em bom estado, e 
para defesa da mesma Capitania, enviando-a pela Secretaria de Estado dos 
Negócios da Marinha, e Domínios Ultramarinos por onde presentemente se 
costuma fazer semelhantes remessas.159 

O capítulo 52º trata especificamente dos poderes do governo que, para além dos ci-
tados, incluía também a concessão de mercês, inclusive em dinheiro.

Hei por bem, enquanto o dito Governador me servir nesse Estado, possa re-
partir em mercê de pessoas, que me servirem nêle, até a quantia de mil cru-
zados, e das que fizer, me enviará cada ano uma relação assinada por êle, 
com declaração do respeito por que a fêz, tendo consideração a quem sejam 
beneméritos, e que procedam as sua parte serviços (...).160 

Como já destacado, D. Fernando José de Portugal e Castro segue uma lógica argu-
mentativa que, em verdade, procura apontar para sua própria experiência e prática 
de governo. Sobre a concessão de mêrces em dinheiro ele constata que ainda está 
em conformidade com o que era prescrito no Regimento de 1677, sendo inclusive por 
ele praticada.
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(...) porém na Tesouraria, das adições pelo miudo, consta quais são as que tenho socorrido, como se 
manifesta dos despachos proferidos nas petições que a êste respeito me fazem alguns Oficiais po-
bres, ou as viuvas que dêles ficaram, constando-me por informações verídicas da sua necessidade.161 

O comentário em questão ainda aponta para uma informação de suma importância que confirma a vali-
dade do Regimento de 1677. Isso indica que esse documento permaneceu sendo a referência à prática dos 
governadores-gerais por mais de um século.

Como a Bahia foi primeiramente a cabeça do Estado até o ano de 1763, em que a residência dos 
Vice-Reis se mudou para o Rio de Janeiro, e de então para cá se não deu nôvo Regimento aos 
Governadores, e Capitães Generais daquela Capitania, continuara, a governar-se por êste mesmo 
Regimento dado a Roque da Costa Barreto, e por consequência a distribuirem também anual-
mente, quatrocentos mil réis de mercê ordinária, como sempre pratiquei, quando a governei, e os 
meus antecessores, o que tudo exponho para que Sua Alteza se digne resolver para o futuro a êste 
respeito, o que fôr servido.162 

Os capítulos 7º, 38º, 40º e 41º situam-se no subitem “serventia e provimento dos cargos dos oficiais de 
justiça, guerra e fazenda” e, de maneira geral, informam sobre os oficiais de justiça, guerra e fazenda; os 
procedimentos quando os ofícios estão vagos; a proibição em criar novos ofícios etc. O capítulo 7º infor-
ma os procedimentos mais gerais sobre o tema.

Informar-se-á dos Oficiais de Justiça, Guerra e Fazenda, que há na Bahia; por que Provisões 
servem seus cargos, e havendo alguns ofícios vagos, que as pessoas que os servirem não tenham 
Cartas ou Alvarás meus, ou posto que os tenham, não sejam passados na forma, e maneira em que 
devem ser; encarregará a serventia dos tais ofícios a criados meus, se os houver, que tenha partes 
para os servirem; e, em falta, dêles, a outras pessoas capazes; e havendo algumas com alvarás de 
lembranças, cartas ou provisões minhas, procederão a isto até se apresentarem pessoas que te-
nham Provisões, Cartas, Alvarás, por que lhes faça mercê dos tais Ofícios, e em virtude das ditas 
mercês os mandará o Governador servir, e aos que assim encarregar das ditas serventias, dará o 
juramento na forma costumada com os mais requisitos que é estilo, e esta mesma Ordem lhe en-
carrego muito se guarde nos mais Govêrnos, e Capitanias daquele Estado, e segundo o disposto nos 
mais Regimentos dos Governadores e Capitães-Mores seus subordinados, e havendo eu por bem 
que visite toda aquêle Estado, usará da mesma jurisdição neste provimento que na Bahia.163 
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Os comentários de D. Fernando José de Portugal e Castro ao capítulo 7° – comparado 
com os outros capítulos sobre o mesmo tema, ao capítulo 7º ele teceu comentários 
mais extensos – foram articulados da seguinte maneira: 1) apresentar um retrospec-
to legislativo sobre o tema, citando grande quantidade de leis, alvarás e decretos; 2) 
dividir os comentários, primeiro sobre os ofícios da fazenda e, por fim, os ofícios de 
justiça; 3) indicar as recomendações para o novo Regimento.164 Pelo que se viu, seus 
comentários incidiram de maneira mais enfática em uma questão especifica: os in-
convenientes na arrematação dos ofícios de justiça. 

Tornando aos Ofícios de Justiça, pela Secretaria de Estado competente, se 
me expediu uma Carta Régia em data de 11 de dezembro de 1799 para que 
fizesse arrematar trienalmente por donativos, e terças partes da sua lotação, 
a quem mais desse, todos os Ofícios, cujas serventias vitalícias estivessem 
vagas, como se observa constante em quase tôdas as Colônias Ultramarina, 
zelando a conservação dos Cartórios, e Arquivos, por meio de catálogos, e 
atendendo a que não fosse expulso um bom serventuário, sem que o nôvo 
candidato se revestisse de iguais requisitos. Respondendo a esta Real Ordem, 
expus os inconvenientes que resultavam de semelhantes arrematações, mos-
trando a experiência que às vêzes se arrematam as serventias dos Ofícios a 
indivíduos que em despique, e por ódio a outros ofereciam donativo mais 
vantajoso, o que afinal redundava em prejuízo do público, ficando preteridos 
os serventuários mais beneméritos, porque não o ofereceram e de se desca-
minharem autos, e papéis com a mudança trienal dos mesmos Cartórios de 
uma casas para outras, sendo bem natural que nestas ocasiões desapareçam 
alguns, como tem acontecido, devendo também considerar-se que a arrema-
tação não faz crescer a terça parte que só é paga pelos serventuários dos Ofí-
cios, que não têm proprietários, cujo rendimento excede o valor de duzentos 
mil réis(...).165 

Após apresentar os inconvenientes, D. Fernando José de Portugal e Castro, como de 
costume, apresenta as determinações para o novo Regimento e situa o vice-rei como 
a autoridade responsável por executá-las.
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A vista dos inconvenientes que ponderei acêrca da arrematação, sou de parecer que no nôvo 
Regimento se determine que o Vice-Rei possa prover as serventias dos Ofícios de Justiça que 
estiverem vagos, ou vagarem, por Provisões anuais expedidas no Real Nome, que deverão passar 
pela Chancelaria, pagando-se os novos direitos e satisfazendo os serventuários as terças partes, na 
formas das ordens já citadas, segundo a sua avaliação, mas sem Donativo, vindo assim a receber 
a Fazenda Real o mesmo que recebem os proprietários dos seus serventuários, na forma da lei, ou 
pagando estes também, além da terça parte, o donativo que estiver arbitrado, ou lhe arbitrar o 
mesmo Vice-Rei (...).166 

O século XVIII foi marcado por mudanças e continuidades nos provimentos dos chamados “ofícios inter-
médios”.167 Como indicou Roberta Stumpf, no reinado josefino, os provimentos passaram cada vez mais a 
ser efetuados na América, tendo sido esse provavelmente um dos motivos para que se criassem as Juntas 
da Fazenda em cada uma das capitanias a partir de 1761.168 A autora cita as listas de ofícios da capitanias 
que pertenciam à Comarca do Rio de Janeiro produzidas pelo vice-rei do Estado do Brasil, Luís de Vas-
concelos e Sousa, em 1786, como exemplo da predominância paulatina do provimentos dos ofícios em 
regime temporário.

(...) há muito tempo estou inteiramente persuadido que o mais conveniente ao Serviço de Sua 
Majestade e ao Público é que todos ele se deem sem rematação nem donativo, mas por serventias 
anuais como se pratica nos que são providos pela Junta da Real Fazenda pelo Vice-Rei, nos quais 
provimentos precede a informação da idoneidade do sujeito e como são anuais, quando suceda 
que algum não cumpra as suas obrigações, no fim de cada ano se lhe pode negar o provimento.169 

Segundo a autora, não consta que esta tipologia de provimento (anual) tenha sido aplicada na generalida-
de. Entretanto, a mesma aponta D. Fernando José de Portugal e Castro como um dos seus defensores de 
renome.170 Parece, então, que aqui há uma proximidade entre os pareces de Luís de Vasconcelos e Sousa 
e o de D. Fernando José de Portugal. Essa questão está além dos objetivos aqui propostos, contudo, cum-
pre destacar que para objetivos futuros seria interessante investigar quais os motivos que aproximam os 
dois funcionários régios e por que os mesmos defendiam uma tipologia de provimento não aplicada na 
generalidade.

Outra observação a ser feita sobre a “serventia e provimento dos cargos dos oficiais de justiça, guerra e 
fazenda” diz respeito à disposição dos seus capítulos. O tema aparece inicialmente no capítulo 7º e só é 
retomado nos capítulos 38º, 40º e 41º, além disso, D. Fernando José de Portugal e Castro, comentando 
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o capítulo 7º, remete-se ao capítulo 40º.171 Nesse sentido, não parece exagerado su-
por que esses capítulos foram comentados em conjunto (talvez por temas) e que o 
comentarista não seguiu estritamente a ordem do Regimento e que, ao que parece, 
adotou outros critérios ao fazê-lo.

O capítulo 39º compõe o subitem “subordinação dos governadores das capitanias ao 
governador-geral do estado do brasil” e trata de uma das questões mais importantes 
verificadas na análise do Regimento de 1677 e nos comentários de D. Fernando José 
de Portugal e Castro. Esse capítulo indica dois temas que merecem destaque: o con-
flito entre o poder central, representado pela figura do Governador Geral do Estado 
do Brasil, e os poderes locais, representado pelos governadores das capitanias; e a 
independência que os governadores das capitanias pretenderam ter em relação ao 
governador-geral, o que suscitou dúvidas.172

Hei por bem que por evitar as dúvidas que até agora houve entre o gover-
nador Geral do Estado, e o de Pernambuco, e Rio de Janeiro, sôbre a inde-
pendência, que pretendiam ter do Governador Geral, declarar que os ditos 
governadores são subordinados ao Governador Geral, e hão-de-obedecer a 
tôdas as ordens que êle lhes mandar, dondo-lhe o cumpra-se, e executan-
do-as assim as que lhe fôrem dirigidas a eles, como aos mais Ministros de 
Justiça, Guerra ou Fazenda (...).173 

D. Fernando José de Portugal e Castro, após apresentar vasta legislação sobre o as-
sunto, expõe a Provisão de 12 de dezembro de 1717, expedida a Dom Pedro de Almeida, 
governador de São Paulo e Minas que teve a pretensão de governar igualmente o Rio 
de Janeiro. A provisão declarava que a pretendida prerrogativa só era concedida aos 
governadores-gerais do Estado do Brasil.174 Seguindo a mesma lógica verificada em 
outros comentários, D. Fernando José de Portugal e Castro utiliza-se de exemplos 
práticos que envolveram questões administrativas para justificar seus argumentos 
e, ao fim, aponta para uma possível solução.

Podem-se, combinar estas Ordens, dizendo-se que antigamente o governa-
dor Geral, ou o Vice-Rei do Estado do Brasil, governava tôdas as Capitanias, 
sendo-lhes os mais Governadores subordinados, provendo todos os ofícios 
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de Justiça, Fazenda, e Guerra, e os postos Militares e de Ordenanças, expedindo aquelas ordens 
que julgava convenientes para o bom regime e governo delas, e que depois que entraram estas a 
serem governadas por Governadores, e Capitães Generais com igual jurisdição e poder em certas 
matérias, e a reputarem-se como separadas e distintas, deixaram de lhe ficar sujeitas, quanto  à 
sua economia e governo interior; porém, não aquelas cousas, que respeitarem principalmente à 
defesa geral do Estado (...).175 

 O capítulo 55º está incluído no subitem “normas administrativas e prestação de contas via conselho ul-
tramarino” e trata especificamente dos órgãos responsáveis pela burocracia e prática administrativa.176  

Será advertido que de todos os negócios da Justiça, Guerra e Fazenda desde Estado me há-de-dar 
conta, pelo Conselho Ultramarino, aonde hão de vir as ordens dirigidas, a quem privativamente 
tocam tôdas as matérias das Conquistas; e o mesmo advertirá aos Ministros da sua jurisdição, e 
assim o Governador, como eles não cumprirão as ordens, que forem passadas por outros Tribunais, 
exceto as que se expedirem pela Secretaria de Estado e expediente, e pela Mesa da Consciência e 
Ordens, as que tocarem a Eclesiásticos e Defuntos, e ausentes (...).177 

D. Fernando José de Portugal e Castro apresenta, então, um apanhado administrativo, apontando os prin-
cipais tribunais e repartições, práticas governativas e quais condutas os governadores deveriam adotar.

São pois diversos os Tribunais, e Repartições por onde se expedem as Ordens aos Governadores 
das Conquistas, a saber: a Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramari-
nos, dirigindo-se também algumas pela dos Negócios do Reino, o Conselho Ultramarino, a Mêsa 
da Consciência e Ordens nas matérias da sua competência, o Desembargo do Paço, pelo que toca 
simplesmente às cartas dos Desembargadores, e mais Ministros, a Junta do Tabaco na forma da 
Carta Régia de 25 de dezembro de 1698, o Conselho do Almirantado, e o Erário Régio, privativa-
mente em tudo, o que diz respeito à administração da Fazenda Real, em conformidade do Decreto 
de 12 de junho de 1779, participando em Provisão de 1 de julho do mesmo ano, sendo de advertir 
que os Governadores remetam as propostas dos postos vagos de tropa paga, e Miliciana à Secreta-
ria de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, em conformidade do Decreto de 
27 de setembro de 1787, e do Alvará de 17 de dezembro de 1802, não devendo participar, por modo 
algum, certas notícia ao Conselho Ultramarino, e menos as resultas das Ordens, que são expedidas 
por aquela Repartição, como se ordenou ao Conde da Cunha, Vice-Rei do Estado, por Aviso de 22 
de novembro de 1765.178 
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Cumpre destacar que neste comentário ao capítulo 55º, D. Fernando José de Portugal 
e Castro cita um Alvará do ano de 1802. Isso leva-nos a alguns questionamentos: o 
período no qual ele realizou a tarefa de comentar o Regimento de 1677 – lembrando 
que a primeira Provisão data de 30 de junho de 1796, e a que se recomenda a execu-
ção data de 10 de abril de 1804 –,179 a ordem na qual ele comentou os capítulos, se o 
envio foi feito por partes, e se sim, quais os capítulos foram comentados e enviados 
primeiro. Não foi possível responder a essas questões e, como se pôde demonstrar, 
elas não se esgotam aqui, ao contrário, apontam para outras pesquisas e análises a 
serem desenvolvidas em perspectiva futura.

O subitem “regimento: questões não previstas e cumprimento” é composto pelo ca-
pítulo 56º, 60° e o 61º. Este último indica as recomendações finais, como é possível 
verificar abaixo.

Êste regimento cumprirá o Governador como nêle se contém em tudo o que 
por êle é declarado sem dúvida alguma; e sem embargo de quaisquer outros 
regimentos, provisões, ou alvarás; em contrário, e de não ser passado pela 
Chancelaria, o qual mandará registar na Bahia e nos Livros da Secretaria, 
de minha Fazenda, e Câmaras, e dêles remeterá os traslados com sua ordem 
aos Governadores, e Capitães-Mores de sua jurisdição, para que ordem o 
mesmo, mandando-o registar nos Livros de minha Fazenda, e Câmaras dos 
ditos Govêrnos, e Capitanias.180 

Os últimos comentários de D. Fernando José de Portugal e Castro não se esgotam no 
capítulo 61º, como é possível verificar no exposto a seguir.

São estas reflexões, e observações, que me ocorrem a respeito dêste Regimento; 
mas como há alguns artigos, de que nêle se não faz menção, e que devem ser 
compreendidos e fazer parte do nôvo, que se houver de formar, me pareceu 
por estas razões conveniente expor as Ordens que sôbre eles se tem dirigido.181 

Em verdade, logo após comentar o último capítulo do Regimento de 1667, ele apre-
senta um apêndice.



69

Em que se expõem as Ordens sôbre algumas matérias, de que não trata o Regimento dado a Roque da 
Costa Barreto, que devem fazer parte do que se houver de nôvo para governo do Vice-Rei do Estado.182 

Este apêndice é composto por oito itens: 1) “conselhos de guerra”; 2) “professores régios”; 3) “capelães 
que devem levar os navios”; 4) “justificações de serviços”; 5) “passaportes”; 6) “fundação de conventos”; 7) 
“presos”; 8) “cavalos para angola”.183 Sobre os Conselhos de Guerra, D. Fernando José de Portugal e Cas-
tro, após apresentar os inconvenientes quanto aos diversos modos que se praticavam em as sentenças 
proferidas nos Conselhos de Guerra, 

os diversos modos, por que eram concebidas estas Ordens, me fêz entrar em dúvida sôbre o que 
devia obrar em semelhante matéria; pois naquele ofício se me recomendava seguisse o estilo pra-
ticado pelos meus antecessores, e na Carta Régia, que à exceção do crime de primeira deserção se 
continuasse nos mais delitos militares a observar a prática estabelecida de se remeterem ao Con-
selho de Justiça os processos formados aos soldados delinquentes, quando a desta Capitania tinha 
sido inteiramente diversa (...).184  

Seu objetivo, então, aparenta ser o de empreender uma reforma na tentativa de sistematizar as diversas 
práticas que envolviam as questões dos Conselhos de Guerra. Uma das sugestões foi “que se podia esta-
belecer nesta Cidade uma espécie de Conselho de Justiça, à imitação do que se criou para essa Côrte”.185 
Entretanto, ao final do comentário ele indicou tal sugestão ainda não tinha sido acatada.

Dignou-se o Príncipe Regente Nosso Senhor tomar na sua Real consideração as reflexões, que fiz 
a respeito da Carta Régia de 9 de novembro de 1802, sôbre as sentença do Conselho de Guerra, 
ordenando-me em um dos parágrafos do Aviso da Secretaria de Estado de 23 de fevereiro de 1804, 
que enquanto não dava a sua final resolução sôbre êste objeto, determinando o que julgasse mais 
conveniente à administração da Justiça, continuasse a seguir a prática, que anteriormente se 
achava estabelecida a respeito das ditas sentenças.186  

Chama a atenção neste comentário à menção a um documento de 1804, um aviso da Secretaria de Estado. 
Retomando à questão mencionada anteriormente, em qual período os comentários foram feitos, pode-se 
supor que o apêndice foi feito após a conclusão dos comentários ao Regimento de 1667. Justamente por 
tratar-se de um levantamento das matérias não contidas, e por um documento de 1804 ser citado, parece 
ser o mais provável que esse apêndice foi escrito após 1803.
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ENTRE A ADMINISTRAÇAO PÚBLICA E A ADMINISTRAÇAO DE EM-
PRESAS . A partir de meados do século XVIII, uma das principais implicações das 
reformas pombalinas no Império Português foi a tentativa de dinamizar a economia 
e transformar Portugal em uma metrópole mercantilista por meio de duas ações: a 
criação da Junta de Comércio em 1755; e as Aulas de Comércio em 1759, destinadas à 
formação técnica do verdadeiro negociante com vocação para a “boa leitura e escrita 
correta, por exemplo, na escrituração de contas de modo simples e rigoroso como con-
dição relevante do progresso das novas empresas comerciais” (MAXWELL, 1996, p. 77). 

O impacto dessas ações no território do Brasil, sobretudo após a vinda da corte por-
tuguesa para o Brasil, foi a criação da Junta de Comércio, Agricultura, Fábrica de 
Navegação do Reino do Brasil, pelo Alvará de 23 de agosto de 1808, com a finalidade 
de atender às necessidades impostas pelas transformações advindas da conflituosa 
conjuntura de início de século e pelas demandas da diversificação da economia no 
início do século XIX. De acordo com a documentação do Arquivo Nacional, a Junta 
acumulava funções judiciais e administrativas, estando presente nas províncias da 
Bahia, Pernambuco e Maranhão. 

Na Bahia, a Junta se estruturava em Aulas de Comércio e as Mesas de Contribuição 
e Inspeção, de maneira a arbitrar os assuntos que lhe fossem requeridos e propor 
os meios necessários para o estímulo às fábricas, aos inventores e introdutores de 
máquinas, por meio de prêmios, privilégios e isenções; concessão de provisões de 
fábricas, matrículas de comerciantes; administração de bens de falecidos; falências 
comerciais; consulados comerciais; navegação; administração de pesca de baleias; 
faróis; estradas, pontes e canais; importação e exportação; aulas de comércio; com-
panhia de seguros, além da solução de contenciosos entre comerciantes (APUD Ar-
quivo Nacional: Andrade, 1980, p. 11; Lopes, 2009, p. 65-72).

De acordo com o Alvará de 15 de julho de 1809, as atividades da Junta do Comércio 
eram mantidas por diferentes fontes de recursos, como a taxa cobrada sobre os 
produtos em portos brasileiros, a terça parte dos rendimentos dos provedores dos 
seguros das praças do Rio e da Bahia, e os emolumentos provenientes das assinaturas 
dos deputados, cobradas sobre a matrícula de negociantes, casas comerciais e 
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estabelecimentos de fábricas, além de definir a construção de uma praça de comércio, estabelecimento da 
Aula de Comércio, concessão de prêmios para estímulo à introdução de equipamentos e novas técnicas, e 
compra de máquinas para o melhoramento de canais e estradas (ANDRADE, 1980, p. 11-12).

De acordo com a tese de Roberto Paixão, como aluno destacado da Aula de Comércio em Portugal, o 
Visconde de Cairu foi o primeiro professor de Aula de Comércio no Rio de Janeiro e Euzébio Vanério foi 
o primeiro professor da matéria na Bahia, exercendo também as funções de guarda-livros contábeis, 
elaboração de contratos e distratos, controle da entrada/saída de dinheiro, feito pelas vias de pagamen-
tos e recebimentos, criação de correspondências e efetivação da escrituração mercantil. Parece inegável 
que esse conjunto de ações a partir das reformas pombalinas estão relacionadas à laicização da instrução 
elementar, ao fortalecimento do ensino técnico e à separação entre as áreas de administração pública 
e administração de empresas, fortalecendo o aspecto técnico como principal fator para os homens de 
negócio em Portugal e no Brasil do século XIX.187  

Para o autor, as Aulas de Comércio não funcionaram para o ensino da leitura, da escrita e dos cálculos, 
além da “inclusão das línguas inglesa e francesa como matérias a serem estudadas, e, por conseguinte, 
como disciplinas escolares” por meio do uso de gramáticas desses idiomas, cujo acesso era muitas vezes 
condição para a matrícula dos estudantes. Para o curso de Comércio, os professores adotavam manuais 
específicos sobre a matéria, tal como o Plano de uma aula de comércio teórica e prática para a educação da 
mocidade que se quisesse empregar no Comércio, na cidade da Bahia, escrita por Euzébio Vanério, à época 
diretor da Casa de Educação para a mocidade de ambos os sexos, denominada Desejo da Ciência.

O plano foi publicado sob os auspícios do Conde dos Arcos, governador da Capitania da Bahia, apro-
vado em 22 de fevereiro de 1815, e considerado o mais completo Manual para o Comércio com impacto 
importante para o fortalecimento da área na Bahia do século XIX. Os currículos eram meticulosamente 
revisados pela recém-criada Junta de Comércio, cujos objetivos buscavam a adaptação e atualização das 
circunstâncias e possíveis adequações regionais de seus conteúdos.

De acordo com Roberto Paixão, Euzébio Vanério lente substituto entre os anos de 1818 e 1820, foi educado 
em Londres, veio para o Brasil e serviu como guarda-livros em diversas praças marítimas. Fixou residência 
na cidade da Bahia na casa do negociante Francisco Ignácio de Siqueira Nobre, por volta de 1810. Naquele 
ano, abriu junto com sua mulher, Angélica Vanério, uma escola denominada “Desejo da Ciência”, para a 
“educação da mocidade baianense”. Euzébio ensinava primeiras letras, aritmética, gramática portuguesa, 
inglês, francês e comércio prático. Sua mulher ensinava às meninas primeiras letras e trabalhos domésticos. 
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Figura 11. Plano de Aula de Comércio Teórica e Prática. 
Fonte: VANÉRIO, Euzébio, 1815, apud.
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O pioneirismo de Euzébio Vanério e o sucesso das Aulas de Comércio na província da Bahia foram res-
ponsáveis pelo surgimento do Curso de Comércio, Contabilidade e Escrituração Mercantil  criado, em 
Sergipe, pela Lei de 30 de março de 1849. O curso integrava a instrução secundária ministrada no Liceu 
de São Cristóvão e cumpria um período de dois anos, sendo que o lente era Euzébio Vanério, assinando, 
em 19 de maio, a Análise sobre a cadeira de Contabilidade e escrituração mercantil (O CORREIO SERGI-
PENSE, 1849, n. 36, p. 4). Mas nem tudo era flores no processo de constituição de um comércio forte e 
comerciantes preparados nas províncias da Bahia e Sergipe. Euzébio Vanério observava que parte dos 
alunos estava aguardando as matérias de maior interesse para frequentar, enquanto outra parte ignorava 
a importância dessas aulas para o crescimento da província, ainda nova em comércio e artes’”. 

Para se ter uma ideia da situação, Roberto Paixão nos conta que, em 1852, quatro alunos se matricularam 
no Curso de Comércio, desencadeando seu fechamento em Sergipe. A formação oferecida se destinava à 
atuação no Comércio com o foco incidindo sobre o “ensino profissionalizante, que até aquele momento 
esteve voltado para a área agrícola. Porém, com o falecimento do professor Euzébio Valério nesse mesmo 
ano, o Curso de Comércio foi extinto do Liceu em Sergipe. No entanto, o pioneirismo do conteúdo do 
Curso de Comércio deu frutos na Bahia do século XIX, pois existia uma estrutura industrial mais conso-
lidada, com maior nível de mecanização. 

Assim, se é verdade que a Bahia de meados do século XIX tinha mais de 150 engenhos espalhados por toda 
a província, também é verdade que no mesmo período chegou a ter seis das onze unidades de indústrias 
têxteis no país, conforme nos mostra Daniel Rebouças.188 Para o autor, ao final do século XIX, a capital 
baiana viveu períodos importantes de surtos de desenvolvimento com um número considerável de fabri-
cantes de sabão, detergente, cervejas, refrigerantes, fumo, chocolates, cristais. Isso significa que quando 
se amplia o conceito de indústria para a produção fabril encontraremos uma Bahia dinâmica econômica 
e culturalmente, com vastas unidades de produção e pequenas unidades ligadas à alimentação cotidiana, 
destacando as ações de comerciantes, empresários e empresárias. 
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justiça para as investigações da Conjuração Baiana de 1798. 
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Carneiro de Mendonça, op.cit., p. 800-801.

110. Idem, p. 800.

111. Entende-se que o capítulo 35° refere-se ao capítulo 16 
do Regimento da Relação da Bahia, entretanto, este docu-
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mitiu à coroa portuguesa manter seus domínios de além-
-mar sob olhos vigilantes. Isso é o que aponta, entre outros 
autores, Rodolfo Garcia, op.cit; 
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123. Marcos Carneiro de Mendonça, op.cit., p.822. 

124. Sobre a exportação de escravos, D. Fernando José de 
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cravos, não duvido que esta matéria seja mais sujeita a di-
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126. Referência feita por D. Fernando José de Portugal e 
Castro à Provisão em forma de Lei de 8 de fevereiro de 1711. 
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impedirem”. Idem, p.835.

127. Marcos Carneiro de Mendonca, op.cit, p.830. 

128. Idem. 

129. Ibidem, p.829. Grifo meu.

130. Idem, p.831. Grifo meu.

131. Marcos Carneiro de Mendonça, op.cit., p. 762-774 (indi-
cação das páginas que constam os capítulos 11º ao 19º que 
tratam do tema “organização militar – administração da 
defesa”).

132. Idem, p.762. 

133. Refiro-me especificamente aos capítulos 11º-14º que, 
de maneira geral, tratam das fortificações e armamentos. 
Marcos Carneiro de Mendonca, op.cit, p.762-765.

134. Capítulo 12º, idem, p.763.

135. Capítulo 13º, ibidem. 

136. Capítulo 14º, ibidem, p.764.

137. Marcos Carneiro de Mendonça, op.cit., p.762.

138. O comentário com a referência ao capítulo 39º é o 
seguinte: “É certo que naquêle tempo, e ainda muitos anos 
depois, exercitavam os Governadores Gerais e aos Vice-
-Reis a sua jurisdição, não só na Capitania da Bahia, onde 
residiam; mas em tôdas as mais do Estado; cujos Governa-
dores lhes eram subordinados, e ainda o são, como se tem 
declarado em diversas Ordens e nas Patentes, que se lhes 
expedem, e é expresso no capítulo 39 dêste Regimento, de 
que tratarei mais largamente (...)”. Ibidem.

139. Os regimentos citados nos capítulos 15º-19° são: regi-
mento geral das ordenanças, regimento de infantaria de 

milícias e o regimento das fronteiras. Ibidem, p.765-774.

140. Marcos Carneiro de Mendonça, op.cit., p.765.

141. Caio Prado Jr. Formação do Brasil Contemporâneo. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2011. Ver, especialmente, o 
capítulo Administração, p.316-361. 

142. Caio Prado Jr., op.cit, p. 325.

143. O argumento de Caio Prado Jr. reside em afirmar que 
as ordenanças tornaram possível a ordem legal e admi-
nistrativa neste território imenso, de população dispersa 
e escassez de funcionários regulares. Justamente porque 
sua tese visa demonstrar que a administração colonial era 
um “amontoado desconexo”, o sistema de ordenanças foi 
aproveitado para estender sobre aquele território as malhas 
da administração, “cujos elos teria sido incapaz de atar, por 
si só, o parco funcionalismo oficial que possuíamos - con-
centrado ainda mais como estava nas capitanias e maiores 
centros”. Caio Prado Jr, op.cit., p. 344.

144. Marcos Carneiro de Mendonça, op.cit., p.748-751 (capí-
tulos 4º-5º).

145. Idem, p. 749.

146. Marcos Carneiro de Mendonça, op.cit., p.751.

147. Idem.

148. Ibidem, p.751.

149. Marcos Carneiro de Mendonça, op.cit., p.752.

150. Idem.

151. Sobre o papel da Santa Casa de Misericórdia da Bahia 
ler, entre outros, A.J.R. Russel-Wood. Fidalgos e Filantropos: 
A Santa Casa da Misericórdia da Bahia, 1550-1750. Brasília: 
Editora Universidade de Brasília, 1981 e Luciana Mendes 
Gandelman. Mulheres para um império: órfãs e caridades 
nos recolhimentos femininos da Santa Casa da Misericórdia 
(Salvador, Rio de Janeiro e Porto - século XVII). Tese (dou-
torado). Universidade Estadual de Campinas, Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas, 2005.

152. Marcos Carneiro de Mendonça, op.cit., p.775.

153. Idem, p.777. 

154. Comentário de D. Fernando José de Portugal e Castro 
ao capítulo 43º. In: Marcos Carneiro de Mendonça, op.cit., 
p.815.
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155. Marcos Carneiro de Mendonça, op.cit., p.746-748 (capí-
tulos 1º-3º).

156. Idem, 747.

157. Capítulo 1º, ibidem, p.746-747.

158. Capítulo 2º, ibidem, p.747.

159. Capítulo 3º, ibidem, p.748.

160. Marcos Carneiro de Mendonça, op.cit., p.837.

161. Idem.

162. Ibidem, p.837-838.

163. Marcos Carneiro de Mendonça, op.cit., p.753.

164. Comentários de D. Fernando José de Portugal e Castro 
ao capítulo 7º do Regimento de Roque da Costa Barreto dos 
Governadores Gerais. In: Marcos Carneiro de Mendonça, 
op.cit., p. 753-759.

165. Comentários de D. Fernando José de Portugal e Castro 
ao capítulo 7º do Regimento de Roque da Costa Barreto dos 
Governadores Gerais. In: Marcos Carneiro de Mendonça, 
op.cit., p. 756-757.

166. Idem, p. 758.

167. “Ofícios intermédios” foi a tipologia adotada por 
Roberta Stumpf para designar o terceiro plano da adminis-
tração da monarquia portuguesa, composto pelos ofícios 
intermédios, como escrivães, tabeliães, juízes dos órfãos, 
meirinhos, entre outros, que eram remunerados, não 
honoráveis, ainda que não incompatíveis com a nobreza. 
Roberta Giannubilo Stumpf. Os provimentos de ofícios: a 
questão da propriedade no Antigo Regime português. Topoi. 
Revista de História. Volume 15 nº19, p. 612-634, jul./dez.

168. Idem, p. 628.

169. Apud, Roberta Giannubilo Stumpf. Os provimentos de ofí-
cios: a questão da propriedade no Antigo Regime português. Topoi. 
Revista de História. Volume 15 nº19, p. 612-634, jul./dez, 628.

170. Idem, p. 628-629.

171. Comentários de D. Fernando José de Portugal e Castro 
aos capítulos 7° (p. 753-759), 38º (p. 804), 40º-41º (p. 809-812). 
In: Marcos Carneiro de Mendonça, op.cit.

172. Marcos Carneiro de Mendonça, op.cit., p. 804-805.

173. Idem.

174. Comentários de D. Fernando José de Portugal e Castro 
ao capítulo 39º. In: Marcos Carneiro de Mendonça, op.cit., p. 
805-807.

175. Idem, p.806.

176. Marcos Carneiro de Mendonça, op.cit., p.839.

177. Idem.

178. Comentários de D. Fernando José de Portugal e Castro 
ao capítulo 55º. In: Marcos Carneiro de Mendonça, op.cit., 
p. 840.

179. “Regimento que trouxe Roque da Costa Barreto, Mestre de 
Campo General do Estado do Brasil, em data de 23 de janei-
ro de 1677, com várias observações feitas pelo atual Vice-Rei 
e Capitão General de Mar e Terra do Estado do Brasil D. 
Fernando José de Portugal, em cumprimento da Provisão do 
Conselho Ultramarino de 30 de julho de 1796, cuja execução 
se recomenda por outra de 10 de abril de 1804, em as quais se 
apontam as Ordens que têm alterado, ampliado, ou restringido 
alguns capítulos do mesmo Regimento, interpondo-se o pa-
recer sôbre os artigos presentemente praticáveis”. In: Marcos 
Carneiro de Mendonça, op.cit., p.745. Grifo meu.

180. Marcos Carneiro de Mendonça, op.cit., p.845.

181. Idem, p. 846.

182. Ibidem.

183. Apêndice do Regimento de Roque da Costa Barreto dos 
Governadores Gerais. In: Marcos Carneiro de Mendonça, 
op.cit., p.846-854.

184. Apêndice do Regimento de Roque da Costa Barreto dos 
Governadores Gerais – Conselhos de Guerra. In: Marcos 
Carneiro de Mendonça, op.cit., p.847.

185. Idem, p.848.

186. Ibidem. Grifo meu.

187. PAIXÃO, Roberto Carlos Bastos. A trajetória de Euzébio 
Vanério na Instrução Pública Brasileira (1784-1852). Tese de 
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sua história. Salvador: Caramurê, 2017
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august 

01.01.1860 
(Melle, Alemanha)

23.09.1930 
(Wiesbaden, Alemanha)

por Adriano Leal Bruni

“Esperança de imigrante, confiança na 
própria capacidade, visão empresarial, 
histórias ouvidas em Hannover sobre 
as excelências do fumo da Bahia, foi a 
soma de tudo isso que levou aos inícios 

da saga da sua vida, da vida da sua 
gente, da vida da sua empresa1”.

August Suerdieck veio para Salvador trabalhar na exportação de fumo, 
posteriormente, migrou para Oiteiro Redondo, um rude arraial em for-
mação e que, depois, se transformou na cidade de Cruz das Almas. Em-
preendeu a Suerdieck, um dos mais importantes negócios fumageiros da 
Bahia, muito contribuindo para o desenvolvimento da região.
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SALVADOR E OS ESTRANGEIROS . A cidade de Salvador, funda-
da em 1549, sempre foi receptiva aos estrangeiros. Sede do governo geral 
do Brasil até 1763 e maior centro produtor de açúcar da colônia, possuía 
um mercado importador e exportador de grande interesse internacio-
nal, apesar das restrições do pacto colonial. A baía de Todos os Santos e o 
porto de Salvador abasteciam, redistribuíam e embarcavam mercadorias 
para os continentes americano, europeu e africano, o que atraia os res-
ponsáveis pelas transações e os representantes das casas comerciais que 
punham em movimento aquele vasto circuito econômico e financeiro.

Em 1859, o engenheiro inglês Ben Mulock, autor de importantes registros 
fotográficos da cidade, relatou ao chegar em Salvador: “Eu nunca vi um 
lugar que me agradasse mais à primeira vista. Ela estende-se ao redor da 
baía, de forma crescente. A costa é alta e as casas erguem-se umas acima 
da outra [...], misturadas com bananeiras e coqueiros, tudo tão verde”.

Nos séculos XVII, XVIII e parte do XIX, Salvador era uma das mais im-
portantes e maiores cidades da América. As sucessivas crises do açúcar 
e as crescentes dificuldades impostas ao tráfico de escravos redefiniram 
o papel da cidade, deixando de ser o centro exportador de açúcar, fumo, 
couros e outros produtos para se fixar como praça de comércio. Cresceu, 
assim, a presença de estrangeiros na cidade, sobretudo em lojas, bancos 
e casas comerciais controlados por ingleses, franceses e alemães.

A independência do Brasil, em 1822, ajudou a abrir o mercado brasileiro 
para os alemães, estreitados a partir do casamento de D. Pedro, em 1818, 
com a imperatriz Maria Leopoldina, arquiduquesa da Áustria, que apoiou 
a vinda de cientistas e artistas germânicos para a América portuguesa.

Na Bahia, a abertura do Consulado de Hamburgo em 1820 testemunhou a 
maior aproximação com os germânicos. Em 1827, o Brasil regulamentou 
as relações comerciais com a Alemanha através do Tratado Comercial 
e de Navegação, assinado com as cidades hanseáticas de Lübeck, 
Bremen e Hamburgo, aumentando assim o fluxo de germânicos que 
aportavam em Salvador. Aí estava localizado, então, o principal porto 
brasileiro, enquanto Hamburgo era o mais importante porto alemão do 

Nota 1. Definição de Suerdieck 
feita pelo historiador baiano Cid 

Teixeira em Porto Filho (2003, p. 11).



Figura 01. Representação da cidade de Salvador por Mulock em 1860.
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ainda incipiente comércio. Os alemães primeiramente ocupavam-se do 
comércio do açúcar. Posteriormente, atuaram nos negócios fumageiros. 
A partir de 1840, a exportação do fumo brasileiro foi quase exclusivamente 
destinada à Alemanha, e, por aquela época, o produto já usufruía bom 
conceito nos mercados de Hamburgo e Bremen.

ORIGEM E VINDA PARA A BAHIA . August Wilhelm Suerdieck, 
nasceu em Melle, Alemanha, no dia 1º de janeiro de 1860, tendo sido ba-
tizado dois dias depois, na Igreja St. Matthäus. Seu pai, Joseph Suerdieck, 
era comerciante de fumos e o avô, Anton Suerdieck, tinha sido produtor 
de fumos.

Ouvindo que o fumo da Bahia era o melhor do mundo, o jovem August 
passou a desejar conhecer o “eldorado” brasileiro do fumo para charu-
tos. Com 28 anos, depois de uma temporada em Hannover, decidiu em-
barcar em Hamburgo para a importante viagem para a Bahia. 

Na viagem, procurou desenvolver amizade com as pessoas que conhe-
ciam ou que se dirigiam para o seu destino. Conheceu um agente da 
firma F. H. Ottens, que operava na compra de fumos no Recôncavo da 
Bahia. Assim, ao desembarcar em Salvador já estava contratado para fis-
calizar o enfardamento num dos centros da região fumageira. 

A COMPANHIA SUERDIECK . Em 1892, transcorridos quatro anos 
de sua chegada ao Brasil, August Suerdieck criou a empresa com o seu 
próprio nome, a Companhia Suerdieck, em Cruz das Almas. Atuava como 
exportador e enfardador de fumo, dedicando-se também ao cultivo das 
matas de São Félix e Cruz das Almas, conseguindo, pela experiência ad-
quirida, obter as melhores e mais finas espécies de fumo até então pro-
duzidas. Seus produtos ganharam fama na Europa, sobretudo na Alema-
nha. Pouco tempo depois, em 1894, a Suerdieck compra da F.H. Ottens o 
seu primeiro armazém.

Em 1899, chegou à Bahia, Ferdinand Suerdieck, irmão de August, que 
se instala em Maragojipe, cidade em franca expansão e que, com o 
crescimento dos negócios da Suerdieck, atraiu a extensão das operações, 

Figura 2. Beneficiamento 
das folhas do fumo.

Figura 3. Ferdinand Suerdieck.
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cidade onde a Suerdieck edificou o seu primeiro prédio, um armazém na 
Praça Sebastião Pinho.

Em Maragojipe, no ano de 1905, por sugestão do olhar crítico de Ferdinand, 
a Suerdieck decidiu iniciar a sua produção de charutos. Os incentivos 
e justificativas estariam no fato das atividades de enfardamento e 
compra do fumo durarem, apenas, um período de seis meses, ficando 
o outro semestre sem atividade, além da observação dos trabalhadores 
prepararem charutos para a apreciação do fumo adquirido pela empresa. 
Adicionalmente, a cidade oferecia boas condições, com oferta de mão de 
obra (“charuteiras”) e rio navegável com porto natural (o que facilitava o 
escoamento da produção para Salvador e de lá para o exterior). 

A produção de charutos consistia em projeto audacioso. O mercado 
era dominado por fortes concorrentes. Os desafios de prosperar eram 
grandes. August transferiu Ferdinand para Maragojipe, instalando, no 
Armazém Caijá (Largo S. Sebastião), a primeira fabricação de charutos. 
Toda a operação era conduzida por apenas cinco operários. O chefe era, 
ao mesmo tempo, escolhedor de fumo, mestre de seção e encarregado 
de embalagem. A qualidade do fumo e os cuidados com a produção e 
comercialização ampliaram os apreciadores para os charutos Suerdieck. 
Os clientes cresciam a cada dia. Os charutos Suerdieck conquistaram 
fama, em mercado com grande concorrência.

Em 1907, a produção foi transferida para edifício próprio, à Rua Macedo 
Costa, conhecida como Rua do Fogo, ocupando nessa época já 13 ope-
rários, sob a gerência de Carl Gerles, técnico vindo da Europa especial-
mente para esse cargo. 

Em 1908, na Exposição Nacional ocorrida no Rio de Janeiro, a Suerdieck 
ganhou medalha de ouro e mais dois grandes prêmios pelos produtos 
expostos, além de ter sido a única empresa do Brasil que obteve o Prêmio 
para a Cultura e Aperfeiçoamento do Fumo. Os louros fizeram os negó-
cios aumentarem rapidamente, com a exportação de fumos de qualidade 
chegando a cerca de 20 mil fardos anuais. A Suerdieck se afirmava como 
uma das maiores firmas exportadoras de fumo do Brasil.

Figura 4. Exposição Nacional 
de 1908 no Rio de Janeiro.

Figura 5. Instalações da Suerdieck 
em Maragojipe.
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Em 1909, Gerhard Meyer, cunhado de August, chega a Maragogipe. Havia 
sido convidado para gerenciar a fábrica. Em 1910, a empresa compra sobrado 
situado à Rua Pedra Branca – posteriormente renomeada Fernando 
Suerdieck –, que servia, até então, de cinema e teatro. Nesse mesmo ano, 
deu-se a transferência da fábrica do antigo prédio situado à Rua Macedo 
Costa. Em 1913, foi construído, em terreno baldio próximo, um novo 
prédio próprio onde foi instalada uma nova seção complementar, voltada 
à repartição de encaixe. A fábrica fora ampliada. Era um estabelecimento 
bem organizado, contando com cerca de 200 operários. Adicionalmente, 
os Suerdiecks se voltavam ao cultivo do fumo, em diferentes áreas, 
produzindo algumas das melhores e mais finas qualidades de fumo 
até hoje produzidas no Brasil, com destaque para os experimentos 
do cultivo do fumo capeiro, empregado na fabricação dos charutos.

Até o ano de 1913, as operações da Suerdieck eram formadas por duas fir-
mas distintas: a A. Suerdieck, fabricante de charutos; e a Aug. Suerdieck, 
exportadora de fumo. Em 1914, as duas se fundem sob a razão social de 
Suerdieck & Cia., com Ferdinand Suerdieck assumindo a posição de sócio.

Também em 1914, a eclosão da primeira guerra mundial trouxe desa-
fios. Foi necessário deslocar a origem da matéria básica utilizada para 
a fabricação dos fumos de capas que vinham das Índias Holandesas, de 
Sumatra e de Java, e que passaram a vir via Nova Iorque. Em função da 
guerra, a empresa perdeu um dos seus principais e maiores consumi-
dores, que era a Alemanha, ficando limitada apenas a Holanda. Novos 
problemas surgiram quando o Brasil declarou guerra à Alemanha. Entre 
os anos de 1917 e 1918, depois de três anos de guerra, a firma testemunhou 
o decréscimo de sua produção, motivado pela carência do fumo Sumatra, 
indispensável à fabricação de charutos.

Em 1918, o término da guerra traz a ampliação geral dos negócios. A 
produção dos charutos Suerdieck dobra, indo de 5 milhões de unidades 
anuais para 10 milhões. Ocorreu, também, o desenvolvimento do cultivo 
do fumo capeiro. Filiais precisaram ser criadas sob a forma de peque-
nas fábricas que teriam como objetivo estarem em plena conexão com a 
principal, com o objetivo de atender o crescente mercado.

Figuras 6 e 7. Tibúrcia e Gerhard 
Meyer Suerdieck.
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Em 1920, a fábrica da Suerdieck em Maragogipe precisou ser ampliada. A 
demanda internacional de charutos havia crescido. O engenheiro Emílio 
Odebrecht, pioneiro na construção de cimento armado nas cidades de 
Recife e Salvador, projetou uma passarela de concreto interligando as 
fábricas, antiga e nova, separadas pela Rua das Flores, e que teria pro-
vocado a reação negativa de transeuntes, que, temerosos em relação à 
passarela, evitavam passar pelo local.

As instalações da Suerdieck foram2 descritas como compostas por: “dois 
grandes e bellos prédios ligados por uma artística ponte de cimento armado 
sobre a Rua das Flores 7-15, onde se acha situada, e tem accommodações em 
seus vastos salões para 2000 operários possuindo magníficas estufas. Completa 
officina de carpintaria, extensos secadores de fumo e um grande trapiche...”.

Em 1923, Ferdinand Suerdieck morreu de pneumonia, na Suíça, aos 47 
anos, quando passeava de férias. Teria suportado os rigores tropicais e 
sucumbido ao seu próprio inverno. Para ocupar seu antigo lugar como 
sócio, August Suerdieck, convidou o cunhado Gerhard Meyer. Posterior-
mente, Meyer se casa com a maragojipana Tibúrcia Pereira Guedes, re-
presentada na Figura 6, operária da fábrica, com quem teve quatro filhos, 
dentre eles Geraldo Meyer Suerdieck, que comandou a empresa, talvez 
em sua melhor fase, por quase 30 anos.

Em 1930, August Suerdieck faleceu aos 70 anos, em Wiesbaden (Alema-
nha). Em 1931, faleceu sua viúva. Com a morte dos proprietários, a razão 
social Suerdieck passou a enfrentar desafios, já que as leis nacionais exi-
giam que a razão social apresentasse o nome dos seus sócios. Contudo, as 
normas também permitiam que, por publicação oficial, uma pessoa mu-
dasse de nome. Assim, os herdeiros Meyer se tornaram Meyer Suerdieck, 
mantendo assim o nome da razão social da firma. A Suerdieck passou a 
ser comanda por Gerhard, agora Gerhard Meyer Suerdieck e Tibúrcia.

Novas filiais da fábrica foram criadas em Cruz das Almas (1935) e em 
Cachoeira (1936). Na primeira cidade, a operação trazia esperanças. Não 
havia no município empresa com porte similar que pudesse ofertar as, assim 
entendidas, “elevadas” condições de trabalho da Suerdieck, com a operação Nota 2. Conforme Coelho (1923).

Figuras 8, 9 e 10. Operações da 
Suerdieck: Cruz das Almas (1935), 
Cachoeira (1936) e Salvador (1938).
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precisando de trabalhadores, principalmente de mulheres charuteiras.

Em 1938, a empresa transfere o seu escritório central e a própria sede 
de Maragojipe para Salvador, já que todas as questões já estavam sendo 
resolvidas na capital, onde também passaram a morar os sócios. 

Em 1939, a eclosão da Segunda Guerra Mundial traz novas dificuldades, 
com desafios dos transportes, alta no preço das matérias-primas, e de-
safios internos na empresa.

Nos anos 1950, a Suerdieck atingiu o seu apogeu. Foi o melhor período de 
sua trajetória. Possuía o monopólio do ramo charuteiro, com a incorpo-
ração da Costa Penna e da Dannemann. Em 1955 a empresa bate o recorde 
de sua produção com 180 milhões de charutos por ano, feitos manual-
mente. Empregavam, somente em Maragojipe, mais de 2 mil colabora-
dores. Incluindo as fábricas de Cachoeira e Cruz das Almas; depósitos 
de fumo em São Félix, Santo Antônio de Jesus, São Gonçalo dos Campos, 
Castro Alves, Conceição do Jacuípe e Salvador, o quadro da empresa su-
perava os 4 mil funcionários.

Em 1956, ainda como parte das comemorações do seu cinquentenário, a 
Suerdieck inaugurou na Av. Estados Unidos, 161, bairro do Comércio, em 
Salvador, o Edifício Gerard Meyer Suerdieck, com 4.651m² de área cons-
truída, com câmara frigorífica no subsolo para estocagem de charutos 
e ornamentada por um painel de Caribé. A inauguração marcava o bom 
período vivido pela empresa.

CRISE E DECADÊNCIA . A partir da Segunda Guerra Mundial, a in-
dústria fumageira maragogipana perdeu impulso. Paulatinamente vão 
sendo desativadas as inúmeras fábricas de charutos, restando apenas a 
Suerdieck, que, a partir de 1965, iniciou um lento e progressivo processo 
de diminuição de suas atividades em Maragogipe, transferindo as linhas 
de produção mais modernas para Cruz das Almas. (BELETTI, 2000, p. 123)

A cidade apresentou um quadro bastante significativo de pessoas em-
pregadas, criando dessa forma um forte desenvolvimento econômico. 
Com o advento dos fatos ocorridos externamente e internamente, trouxe 

Figuras 11 e 12. Antigas peças 
publicitárias da Suerdieck.
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para o cenário da fábrica uma fragilidade, que aos poucos foi enfraque-
cendo sua dinâmica nos serviços, consequentemente havendo primeiro 
o fechamento da fábrica centenária em Maragogipe, transferindo assim 
suas atividades para o município de Cruz das Almas, não conseguindo 
manter por muito tempo em funcionamento.

Muitos foram os empenhos de seus administradores, contudo foi inevi-
tável controlar a falência que aos poucos estava tomando por completo a 
indústria. E assim a Suerdieck fechou suas portas por completo no ano 
de 1999, na cidade de Cruz das Almas, justificando tal ação pela praga 
que tomou conta de todo o fumo Sumatra, não tendo a empresa condição 
nenhuma em manter suas atividades.

Em 1968, a Suerdieck, pela primeira vez na sua história, operou com pre-
juízo, repetido no ano seguinte. A inflação estava em alta, com o fumo 
sendo comprado à vista e o charuto vendido a prazo. A empresa ficou 
sem capital de giro, precisando recorrer a empréstimo do governo. Com 
o atraso na liberação do financiamento, a crise se avolumou e a fábrica de 
Maragogipe teve o seu controle transferido para o grupo Melitta.

No ano de 1986, Gisela Huck Suerdieck consegue retomar o controle da 
empresa, criando a Agro Comercial Fumageira. No ano de 1992, a fábrica 
de Maragogipe é fechada, resultando na extinção do maior parque cha-
ruteiro da América do Sul e afetando de forma negativa e substancial a 
economia do município. 

A produção fora transferida para Cruz das Almas com o objetivo de me-
lhorar os processos da empresa. O novo destino teria logística privile-
giada, estando às margens da BR 101, o que facilitaria o transporte de 
mercadoria, com custos mais competitivos. No ano de 2000, a última 
unidade, em Cruz das Almas, foi fechada. Foi o final do processo nega-
tivo iniciado no início dos anos 1990, com a empresa enfrentando inú-
meras dificuldades.

Figura 13. Edifício Gerard 
Meyer Suerdieck.
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missio 16.07.1956 

(Espumoso, Rio Grande do Sul)

por Horacio Nelson Hastenreiter Filho

“Toda atividade,
seja ela inerente a homem ou à mulher,

não tenha medo, é possível”

Não é incomum ouvir jovens com menos de 30 anos manifestarem ar-
rependimento por não terem realizado atividades que passaram a julgar 
importantes, como o aprendizado de um instrumento ou de uma lín-
gua estrangeira ou, até mesmo, uma formação diferente da escolhida. 
A história dessa gaúcha de Espumoso é um exemplo vivo de que jamais 
será tarde o suficiente para que nos redescubramos e desenvolvamos 
novas competências. Nos 65 anos vividos até aqui, Carminha Missio 
mostrou-se à altura do roqueiro baiano Raul Seixas, sempre se rein-
ventando e assumindo com gosto o papel de metamorfose ambulante.

A INFÂNCIA NO RIO GRANDE DO SUL . Nascida no interior do 
município de Espumoso no Rio Grande do Sul, Carminha Gatto foi criada 
pelos pais, descendentes de imigrantes italianos, com mais nove irmãos. 
Entre os filhos, seis homens e quatro mulheres, Carminha foi a quarta. 
Nas décadas de 1950 e 1960, período da sua infância, a única opção de 
ensino era a escola rural da comunidade em que a família residia. Na vila 
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do Arroio da Prata, havia uma igreja, um pavilhão para encontros da co-
munidade e uma escola. Nesse local, uma professora lecionava ao mesmo 
tempo para várias classes em uma única sala de aula. Carminha labutou 
muito para cursar o fundamental, enfrentando, juntamente com os ir-
mãos, quatro quilômetros diários de deslocamento a pé para estudar, 
tanto no inverno severo do Sul, quanto no sol a pino do verão. Além disso, 
pertencendo a uma família numerosa, de pouca posse e dependente do 
trabalho com a terra, era quase impossível aos filhos fugirem da condi-
ção de mão de obra. 

A casa em que cresceu, entretanto, era simples, aconchegante e cheia de 
vida, como tipicamente eram as moradas dos denominados “colonos na 
região”. Ali se produzia quase tudo o que era de consumo da família. Até 
mesmo a construção das casas, comumente de madeira de pinheiro, era 
feita pelos homens que se uniam com poucos equipamentos para desde 
o derrubamento das árvores, passando pela fabricação das tábuas e fi-
nalizando com o erguimento das paredes. As paredes cor de rosa e azul e 
do chão sempre muito limpo e encerado da grande casa de madeira que 
abrigava os Gatto jamais saíram da memória de Carminha. Havia amplos 
cômodos, cozinha com fogão a lenha, lavel – um tanque grande com água 
corrente – e um porão onde se guardavam os alimentos produzidos no 
ano, como carne de porco enlatada na gordura, salames e outros embuti-
dos, o vinho fresco, além de algumas frutas da estação. Todos os irmãos, 
às vezes, com a companhia de vizinhos e primos, se ajudavam nas ativi-
dades como carnear os animais, colher o trigo, fazer farinha, pão e bo-
lacha. Os preparos eram aprendidos quase naturalmente, acompanhan-
do os adultos e os mais velhos em suas ocupações. Por ser a primeira 
menina e única, por anos, entre cinco irmãos, Carminha se acostumou, 
desde muito cedo, até se casar e mudar de casa, a fazer tanto o serviço 
da roça, quanto o doméstico. Sempre que era preciso, ela capinava, ou 
colhia o trigo com foicinha, alimentava os porcos, tirava leite, fazia nata, 
queijo, geleias, além de costurar muito bem, atividade ensinada por sua 
mãe, que confeccionava calças, camisas e vestidos como poucas pessoas 
da região. Desse modo, as suas atividades do curso fundamental estive-
ram sempre concorrendo com as atividades e demandas domésticas e da Figura 1. Carminha 15 anos.
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lavoura. Ir além do primeiro ciclo de ensino, para as crianças e adoles-
centes da região, era incomum. Sendo assim, após concluir o curso pri-
mário, interrompeu os estudos regulares e realizou um curso de gestão 
familiar, desenvolvendo as primeiras noções de gestão da produção.

AS PRIMEIRAS FORMAÇÕES NA ÁREA DE LIDERANÇA . Na 
adolescência, a necessidade de trabalhar mostrou-se ainda mais imperativa. 
Carminha procurava se capacitar a partir de oportunidades fora do ensino 
regular. A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), 
instituição criada na década de 1960 para apoiar a geração de renda para os 
agricultores e a melhoria na gestão das propriedades, ofertava cursos que 
preparavam jovens para a produção rural. Carminha agarrou-se a essa 
oportunidade de oferta de conteúdo, frequentando palestras, reuniões 
e obtendo acesso a materiais de leitura e pôde, assim, se desenvolver, 
incorporando à sua vida os quatro Ss que determinavam os princípios 
da instituição: Saber, Sentir, Saúde e Servir. Complementarmente, 
recebia formação do Sindicato de Trabalhadores Rurais, na área de 
desenvolvimento de lideranças, que tinha objetivo de formar as meninas 
da região para atuarem como chefes de família. Ainda que a função de 
liderança sindical só viesse a ser exercida algumas décadas depois, as duas 
atividades somaram insumos importantes para a líder que viria a se tornar.

A PAIXÃO . A beleza de Carminha Gatto na juventude era notável, o 
que a levou a receber os títulos de rainha local e regional em concursos 
de beleza, respectivamente, da sua cidade e da sua região. O encanto de 
Carminha não passou despercebido, em especial, por um jovem que lhe 
era próximo. Celito Missio, no entanto, era seu primo de segundo grau 
e muitos viam obstáculos, apesar do parentesco não muito próximo, no 
estabelecimento de laços consanguíneos entre os jovens. Como a paixão 
se apresentava maior que os empecilhos, foi natural ver o namoro supe-
rar as adversidades e vingar, seguindo-se, posteriormente, o casamento. 
A união de Carminha e Celito, formado em agronomia, e a trajetória de 
vida que passaram a compartilhar, seria fundamental para o surgimento 
posterior da profissional e líder sindical que viria a ser. 

Figura 2. Carminha e Celito; 
lavoura de soja, 2021.
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Em 1980, com o primeiro filho, Giovani, recém-nascido, o casal se mudou 
para Rondonópolis, no Mato Grosso. Nos quatro anos seguintes, vieram 
duas filhas, Elisa, nascida em 1981, e Daniela, em 1984. Essa nova reali-
dade fez com que Carminha, nos anos seguintes, assumisse e exercesse, 
mais que todos os outros papéis, o de mãe.

MATERNIDADE E PROJETOS SOCIAIS . Enquanto os filhos cres-
ciam, as demandas de trabalho de Celito o distanciavam, durante períodos 
longos, de casa. Sendo assim, a maternidade passou a ser protagonista na 
vida de Carminha, agora Carminha Missio, tornando-se, ao mesmo tem-
po, um gancho importante para o seu engajamento em projetos sociais. 

A carreira profissional do marido fez com que a família fixasse residên-
cia na cidade de Ponta Porã (MS), no ano de 1988. Ali, ao buscar para os 
filhos os valores do escotismo, chegou a se tornar chefe local dos escotei-
ros. A característica de preocupação com a coletividade, e não somente 
com os seus, levou Carminha Missio a assumir a posição de diretora da 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), chegando poste-
riormente à presidência, função assumida por muitos anos. Os projetos 
de voluntariado no Rotary e no American Field Service (AFS) também 
foram abraçados por Carminha. Envolvida nos programas internacionais 
de intercâmbio de jovens, chegou a receber dez estudantes de diferentes 
países na sua casa. Esse contato foi muito importante para a expansão de 
visão do mundo dos filhos, ampliada com as próprias experiências que 
teriam de intercâmbio internacional. 

Cada uma das experiências de vida, acumuladas pela participação e posição 
de liderança nos projetos sociais, contribuiu para reforçar em Carminha 
a importância da capacitação e da educação, bem como a habilidade de 
gerir pessoas. O embrião da futura líder sindical continuava a ser forjado.

NUNCA É TARDE . Além das atividades sociais, Carminha Missio, 
enquanto acompanhava e impulsionava o crescimento dos filhos, 
engajava-se nas mais diversas atividades como empreendedora para 
auxiliar na receita da família. Como artista plástica, pintava quadros em Figura 3. Carminha e filhos, 2021.
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óleo sobre tela e organizava eventos com artistas do Brasil e do Paraguai. 
Se destacava pelo estilo próprio, denominado pelos curadores de arte de 
primitivo e ingênuo. Foi premiada no terceiro salão de artes de Dourados 
(MS) com o primeiro lugar. Uniu suas habilidades como costureira e 
artista para produzir lençóis pintados por si própria. Os dotes culinários 
lhe serviram para a produção artesanal de pães e biscoitos. Mostrou-se, 
ainda nesse período, capaz de expressar as suas emoções e sentimentos 
em palavras, produzindo poesias que a levaram a ocupar uma cadeira na 
Academia de Ponta Porã de Letras.

No entanto, à medida que os filhos cresciam e ganhavam mais indepen-
dência, sentia a necessidade de incorporar novas atividades que ocupas-
sem o vazio deixado. Foi assim que, quando os filhos começaram a pres-
tar o vestibular, decidiu fazer o supletivo, obtendo o diploma do segundo 
grau. Concluída essa etapa, matriculou-se e foi aprovada no vestibular 
para cursar Direito. O interesse pela leitura e a disposição permanente 
para aprender fizeram a diferença para o sucesso na empreitada. 

Tendo iniciado mais tardiamente o curso superior, tinha os amigos dos 
filhos como colegas. Ao se formar, mesmo sem chegar a atuar como ad-
vogada, concluiu uma especialização em Direito do Trabalho.

O CHAMADO DO OESTE BAIANO . Os dez filhos de Amelio e 
Holalia, especialmente os seis homens, sempre exerceram com muita 
maestria a atividade rural. Desde o início dos anos 1980, os irmãos de 
Carminha tinham o sonho de desenvolver um próspero negócio na área 
agrícola e não hesitaram quando encontraram uma oportunidade de se 
estabelecerem na Bahia. 

De olho na abertura da fronteira do agronegócio no oeste baiano, depois 
de alguns anos de muito trabalho no Mato Grosso, Celito e Carminha so-
maram suas economias para também comprarem terras na promissora, 
e ainda acessível, nova fronteira agrícola. Ainda que Celito continuasse 
o seu trabalho em uma empresa sul mato-grossense, passou a acompa-
nhar de perto o desenvolvimento da agricultura na Bahia. Foi no final 
dos anos 1990 que o casal fez sociedade em uma empreitada junto com 

Figura 4. Carminha no Grupo 
escoteiro em Ponta Pora-MS.
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o grupo agrícola formado pelos irmãos homens de Carminha. Foi criada 
uma nova empresa de sementes a partir da embrionária e bem organi-
zada instalação dos irmãos Gatto, impulsionada, a partir de então, pela 
convicção visionária de Carminha e pela grande experiência e entusias-
mo de Celito.

A CRIAÇÃO DA SEMENTES OILEMA . Ainda que a maior expres-
sividade de Carminha esteja claramente vinculada à sua atuação como 
liderança sindical, não é possível contar a sua história sem que se estabe-
leça a devida importância desse negócio familiar que envolve seu marido 
e núcleo familiar (o Condomínio Santa Carmem) e o grupo empresarial 
de seus irmãos (Irmãos Gatto Agro). 

Para melhor compreensão do contexto vigente no momento da criação 
da sementes Oilema, é importante situar que as sementes de soja, até 
1997, não eram protegidas por lei. No entanto, o novo marco legal, esta-
belecido ainda naquele ano, determinou que novas modalidades desen-
volvidas a partir de pesquisas só poderiam ser multiplicadas por agricul-
tores inscritos no Ministério da Agricultura. A nova perspectiva trazida 
pela Lei nº 9.456 alçava a um novo patamar as possibilidades de retorno 
financeiro associadas à indústria sementeira. 

Muito antes, ainda em 1981, os irmãos Gatto iniciaram a plantação de soja 
no oeste baiano. As primeiras safras foram muito difíceis e incertas e a 
persistência nos primeiros anos foi essencial para que os agricultores, 
de um modo geral, passassem a enxergar a região como potencial pro-
dutora de soja e milho. Quase 20 anos mais tarde, quando os pioneiros já 
estavam mais bem estabelecidos, desfrutando de melhor infraestrutura, 
estradas, comunicação, chamando a atenção de cada vez mais grupos e 
empresas para investir na agricultura da região, Carminha influenciou 
os irmãos a acreditarem no potencial de verticalização da produção de 
soja. Os irmãos Gatto confiaram na capacidade técnica de Celito para a 
regulamentação e a geração de inovações demandadas para o sucesso de 
uma empresa que teria como principal negócio a produção e o comércio 
de sementes. 

Figura 5. Carminha no Dia 
de Campo Oilema, 2019.



Figura 6. Dia de Campo Sementes Oilema, 2019.
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Em 1998, foi fundada a sementes Oilema, cujo nome é uma homenagem ao patriarca da família Gatto 
e pioneiro, Amélio, invertendo-se as letras de seu nome. Esse também foi o ano em que os pais de 
Carminha tomaram a decisão de se mudar definitivamente para a Bahia. Infelizmente, três meses depois 
da chegada, no mês de abril de 1998, em um Domingo de Páscoa, época de colheita de soja, o casal Amélio 
e Holália sofreu um acidente de carro, a poucos quilômetros das terras que haviam adquirido quase 20 
anos antes, vindo a falecer juntos, instantaneamente. 

O novo empreendimento, em um primeiro momento, era uma sociedade que incluía Carminha e seus 
seis irmãos homens, mas, aos poucos, a parceria foi sendo ajustada de maneira a atender os investidores. 
Nenhum dos sócios, por mais otimistas que fossem, conseguiram prever o real potencial da empresa. 
A solidez, o crescimento constante e as inovações técnicas explicam muito do sucesso da Oilema. Além 
disso, o marketing de relacionamentos também sempre esteve muito bem inserido na estratégia empre-
sarial. Desde o primeiro ano de fundação, a Oilema passou a realizar o Dia de Campo Sementes Oilema. 
O evento, realizado na unidade de produção da empresa, em Barreiras, reúne anualmente centenas de 
produtores de soja, gestores de fazenda, técnicos e integrantes da cadeia do agro. A programação en-
volve o acesso a novas tecnologias, o conhecimento e aprofundamento das tendências do setor, além da 
verificação in loco do desempenho dos cultivares. Nos primeiros anos, o evento era todo organizado e 
executado pela própria família, os sócios e as esposas. 

O aporte de conteúdos relacionados às novas tendências no agro, entre os agricultores da região, se dá a 
partir de palestras proferidas por nomes importantes, reverenciados pelo agronegócio. O evento, dentre 
outros objetivos, destina-se à disseminação de esperança e a provocação da motivação do agricultor para 
compreender as sementes como potencializadoras de mudanças positivas no seu trabalho e na sua vida. 

Está no DNA da empresa e da família produzir e entregar um produto da melhor qualidade possível, e essa 
premissa pautou as decisões ao longo dos anos. Atualmente, as sementes produzidas na empresa plantam 
em torno de 2% das lavouras de soja do Brasil, distribuídas entre as estadas da Bahia, Piauí, Maranhão, 
Tocantins, Pará e Mato Grosso, colocando a Oilema entre as maiores e melhores neste segmento.

A LIDERANÇA SINDICAL NO OESTE BAIANO . Uma das características mais importantes de 
uma líder sindical é o reconhecimento da importância da lógica da coletividade, incorporada à forma 
como estabelece a gestão do relacionamento. Nesse sentido, não somente a ação nos projetos sociais no 
período vivido no Mato Grosso, como também a própria visão social em si, engendraram em Carminha 
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MISSIO A CONSTANTE PREOCUPAÇÃO COM O COLETIVO . Na APAE, ainda no Centro-
-Oeste, foram muitas as ações junto a produtores rurais para a arrecadação de donativos para manter e 
melhorar a escola. Quando chegou ao oeste baiano, vinculou-se rapidamente à associação local, atuando 
por mais de dez anos como colaboradora e presidindo a instituição por duas gestões. 

Com o aumento progressivo das demandas relacionadas à agricultura, não só dos empreendimentos 
familiares, mas de toda a sociedade agrícola, a assunção de funções no Sindicato dos Produtores Rurais 
de Luís Eduardo Magalhães (SPRLEM) por Carminha Missio se deu de forma bastante natural. O bom 
desempenho e a vocação para a liderança e para a gestão não passaram despercebidos pela diretoria do 
sindicato de então que a indicou para a sucessão da presidência. Ao ter o seu nome apreciado para a fun-
ção de liderança máxima da instituição, teve sua eleição homologada com 100% de aprovação. 

Desde o início, derrubou muros e construiu pontes de diálogo, estabeleceu um modelo de gestão flexível, 
atuante, demonstrando uma enorme capacidade de articulação com outras entidades e constituindo a 
união entre as instituições como a conquista principal a ser almejada pelo sindicato. Estabeleceu para 
o SPRLEM o papel institucional de consolidar os interesses de todos os segmentos relacionados à agri-
cultura, atribuindo ao cooperativismo e à capacitação dos produtores status de máxima prioridade e de 
direcionadores importantes para a agenda sindical. 

O SPRLEM já tinha uma ótima infraestrutura, incluindo um moderno Centro de Treinamento que con-
tinha salas de aula, cozinha industrial e pavilhão para receber máquinas. Na gestão de Carminha Missio, 
os programas de capacitação ganharam expressivo destaque pela otimização das instalações existentes. 
Houve a ampliação significativa da oferta de treinamentos na sede e em fazendas, capacitando produto-
res dos oito municípios abrangidos pelo sindicato. A visão do produtor como um administrador do seu 
negócio não ficou em segundo plano e o SPRLEM passou a oferecer também cursos na área de gestão. 
A parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) permitiu, ainda, a implementação de 
cursos para a formação de técnicos em agronegócios. 

O proprietário gestor, no entanto, não deve, na visão de Carminha, comportar-se de forma passiva 
nesse processo de capacitação. Sendo assim, a sua gestão estimulou, desde o seu início, a formação de 
jovens aprendizagens a partir de uma ação sistemática que vem contando com a contribuição direta dos 
produtores rurais. 

Uma vez que o oeste baiano não possui nem o melhor solo nem o melhor clima para a agricultura, a prá-
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tica dessa atividade nessa região demanda, mais que em outras regiões 
do país, manejos específicos para a superação das dificuldades locais. O 
sindicato imbuiu-se da responsabilidade de desenvolver e estimular a 
agricultura de sequeiro e irrigada, bem como o manejo sustentável. 

Se, na perspectiva da cadeia do agronegócio local, a visão de Carminha 
Missio sempre foi abrangente, considerando a diversidade de atores, 
tampouco era restrita a forma como ela enxergava o papel do produtor 
rural. Compreendia a produção agropecuária para além da sua impor-
tância regional, inserida num contexto de relevância estadual, nacional 
e até mundial. Possivelmente, a sua perspectiva integradora e não limi-
tada, tenha sido a responsável pelo estabelecimento de novos e maiores 
desafios na sua carreira como líder sindical.

ROMPENDO FRONTEIRAS . A Federação da Agricultura e Pecuária 
da Bahia (FAEB) elegeu em 2018 uma nova Diretoria, designando, pela 
primeira vez, uma mulher para ocupar a vice-presidência da instituição. 
Carminha Missio, com 98,6% dos votos válidos, foi designada para a fun-
ção, integrando a chapa que levou o veterinário e produtor Humberto 
Miranda à presidência. 

Antes do mandato de Carminha Missio no sindicato em Luís Eduardo 
Magalhães, a relação entre as diferentes partes envolvidas com o agro-
negócio no oeste baiano era muito menos apaziguada. As diversas enti-
dades representativas agiam a partir do estabelecimento de funções e 
objetivos individuais, sem a compreensão dos seus papéis de elos de uma 
abrangente cadeia produtiva. Havia, ainda, uma grande animosidade em 
relação à FAEB. O apaziguamento da relação entre o sindicato local e 
a Federação, proporcionado pela gestão de Carminha Missio, foi certa-
mente um dos fatores que a levaram a ser prestigiada com a assunção da 
função executiva no âmbito do estado. 

O ineditismo da representação feminina na segunda função mais 
importante da FAEB trouxe à Carminha Missio reconhecimento no nível 
federal. A revista Forbes, com o objetivo de selecionar representantes do 
movimento de mudança no campo e homenagear o conjunto das mulheres 

Figura 7. Carminha armazem 
sementes oilema, 2021.
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que atuam no agronegócio, selecionou as mulheres mais poderosas do 
Agro. Para chegar aos 100 nomes, a revista foi a campo pesquisar e buscar 
orientação das maiores lideranças do setor, resgatando também, no seu 
acervo, informações de reportagens especiais. O reconhecimento pela 
sua condição de grande ativista das causas do campo levou Carminha 
Missio a ser incluída na relação.

PROJETOS E LEGADOS . A capacidade de reinvenção da agricultora, 
artista, mãe, ativista social e líder sindical, Carminha Missio, traz muitas 
expectativas em relação à sua contribuição para o ecossistema agrícola 
nas próximas décadas. 

Na condição de empresários, a vice-presidente da FAEB e seus familia-
res desenvolveram a profunda compreensão da necessária aliança entre 
produtividade e sustentabilidade. Nas técnicas de plantio, preocupam-se 
com a cobertura do solo para preservar a água. Sabem que diferentes solos, 
mesmo com a mesma condição física e química podem ser mais ou menos 
produtivos em função de como o seu manejo lida com a preservação da 
vida. É desse modo que a multiplicação de cepas de microrganismos para 
utilização na atividade agrícola está incorporada ao processo produtivo. 
Há uma busca permanente de substituição do processo químico pelo pro-
cesso biológico, resultando em menores custos e melhores performances. 

Se na perspectiva micro, a partir do sucesso dos negócios, a agricultura 
bem manejada se traduz em maior produtividade, a sua adoção leva em 
consideração também a perspectiva macro, com impacto no sequestro 
de carbono e na redução do efeito estufa, preservando o meio-ambiente. 
Uma liderança positiva sabe atribuir o justo valor ao amanhã. Atribuir o 
justo valor ao amanhã, no entanto, às vezes, está atrelado à capacidade 
de olhar para trás e aprender. Em adaptação livre da célebre frase de 
Emília Viotti da Costa, que relaciona memória a história, Carminha 
Missio compreende que: “um povo sem história é um povo sem memória 
e um povo sem memória é um povo que não existe”. Por isso mesmo, 
tem como meta a produção de um documentário que narre as trajetórias 
das famílias Gatto e Missio, desde a sua Espumoso no Rio Grande do Sul 
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até a solidificação dos negócios familiares no oeste baiano. A narrativa 
cumprirá a dupla função de recuperar a história de superação e sucesso 
de uma família que prospera em condições bastante adversas e de se 
apresentar como um legado para futuras lideranças que, se atentas, 
poderão compreender que o sucesso é sempre maior quando ele é coletivo 
e que liderar é, mais que tudo, levar os liderados a essa compreensão. 

Uma das lições que pode se tirar da história de Carminha Missio é que 
nada e nenhum termo tem um sentido absoluto. A incapacidade, subs-
tantivo que, a priori, evoca um sentimento negativo, pode ser apreciada, 
no seu sentido mais literal, como a impossibilidade de agir de uma de-
terminada maneira. Carminha Missio, assim, é simplesmente incapaz de 
recusar desafios. É impulsionada e vive para superá-los. A frase de Jean 
Cocteau resume cada passo dessa briosa gaúcha que “não sabendo que 
era impossível, foi lá e fez”. E continua fazendo.



REFERÊNCIAS

Entrevistas com Carminha Missio, Celito Missio e Daniela Missio.

Oilema. De Produtor para Produtor. 20 Anos aprimorando a arte de produzir sementes de soja.
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09.12.1871 
(Neunkirch, Schaffhausen, Suiça)

16.01.1946 
(Salvador, Bahia)

por Adriano Leal Bruni

“Seu empreendedorismo foi
fundamental para o desenvolvimento

da lavoura cacaueira na Bahia1”

Emil Wildberger aportou na Bahia em 1892. Aproveitou a crise da economia 
mundial dos anos 1930 e comprou várias empresas exportadoras e 
fazendas falidas de cacau, constituindo importante parceria com a casa 
Rothschild francesa. Com isso, sua firma Wildberger se tornou líder no 
mercado cacaueiro, muito contribuindo para o desenvolvimento da região.

AS ORIGENS . Emil Wildberger nasceu em Neunkirch, no cantão 
de Schaffhausen, Suíça, no dia 9 de dezembro de 1871, filho de Albert 
Wildberger e Johanna Schaerrer. É possível que a origem da família esteja 
na pequena vila ou aldeia alemã de Wildberg, na região administrativa de 
Karlsruhe, estado de Baden-Württemberg, próximo à Floresta Negra. Dali, 
teriam partido para a Suíça, possivelmente em busca de um local mais 
seguro para viver, dado que a região de origem vivenciou encarniçadas 
guerras religiosas ao longo dos séculos XVI, XVII e parte do XVIII.

Ainda estudante, Emil trabalhou no Banco Cantonal de Schaffhausen, 
indo trabalhar em Paris ainda na condição de estudante estagiário. Atuou 
em um banco e em casas exportadoras e importadoras.
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O CACAU E SUA PRESENÇA NA BAHIA . A literatura botânica 
apresenta o cacau pela primeira vez no início do século XVII como Ca-
cao fructus por Charles de L’ecluse. Em 1737, foi introduzido o binômio 
Theobroma cacao, com a primeira palavra significando alimento dos deu-
ses e sendo inspirada na crença mesoamericana da origem divina do ca-
caueiro. O termo “cacau” derivaria da palavra cacahualt (idioma nahuatl) 
falada pela civilização maia.

Os povos maia e asteca cozinhavam o cacau e trituravam-no com milho e 
pimenta aromatizando o preparo com baunilha e canela. À bebida davam o 
nome de xocatl. Além de servir como base para a bebida, que deveria ser in-
gerida ritualisticamente, as amêndoas de cacau circulavam como moeda.

No século XVI, com uma centena de amêndoas de cacau seria possível 
comprar um bom escravo. Seria um “abençoado dinheiro, que fornece 
uma doce bebida e é benéfico para a humanidade, protegendo os seus 
possuidores contra a infernal peste da cobiça, pois não pode ser acumu-
lado muito tempo nem escondido nos subterrâneos”.

O contato inicial dos europeus com o cacau teria sido em 1502, quando 
um dos navios da quarta expedição de Colombo às Américas encontrou 
na costa norte da atual Honduras uma canoa nativa contendo amêndoas 
de cacau para comércio. 

O chocolate teria sido levado para a Europa pelos espanhóis, em tor-
no do século XVII. O pó de cacau misturado em água quente resultava 
numa bebida energética amarga, consumida com açúcar. No século XIX, 
os suíços evoluíram a produção e o consumo, misturando ao pó do cacau 
leite e açúcar, além de espessantes e outros possíveis ingredientes, como 
amêndoas e nozes. O produto resultante foi chamado de chocolate, com 
referência ao leite usado no produto por meio do sufixo late, reescrito do 
italiano latte. Tornou-se sucesso na Europa, com o consumo crescendo 
enormemente, sobretudo nos países onde a Revolução Industrial teria 
provocado uma situação de melhoria de renda generalizada, como Ingla-
terra, França e Alemanha. A fabricação do chocolate, inicialmente feita 
por empresas chocolateiras suíças, ao longo do século XIX expandiu-se 

Nota 1. Frase que sintetiza a 
atuação de Emil Wildberger. A 

sua imagem foi obtida em <www.
albertolopesleiloeiro.com.br>, 

acesso em 08 abr. 2022.
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para outros países europeus consumidores de chocolate, notadamente 
Bélgica, Alemanha e França.

A expansão provocou a necessidade de maior suprimento de cacau, o 
que exigia melhor organização da produção e do comércio exportador de 
amêndoas de cacau nas regiões produtoras que, no século XIX, corres-
pondiam às regiões de origem do cacau, nas Américas do Sul e Central. 
Os vales do Orinoco e do Amazonas foram os primeiros fornecedores de 
cacau para as empresas chocolateiras da Europa. 

A Venezuela foi um dos primeiros países a introduzir o cultivo do ca-
caueiro. Contudo, no final do século XIX, a disseminação da praga co-
nhecida como vassoura de bruxa na região amazônica trouxe um baque 
para a produção de cacau na região, afetando substancialmente a Ve-
nezuela, até então um grande produtor. 

Situada fora da região amazônica, a Bahia passou a despontar como pro-
vável substituta no fornecimento de cacau, atraindo atenções de nego-
ciantes europeus. Possivelmente, a referência mais antiga sobre o cultivo 
de cacau na Bahia dataria de 1655, quando o vice-rei D. Vasco de Mas-
carenhas se declarou, em carta enviada ao capitão-mor do Grão Pará, 
“afeiçoado ao chocolate”, e julgou útil ao Brasil a intensificação do seu 
plantio, principalmente na Bahia, pelo clima semelhante ao amazônico. 
Contudo, não é possível confirmar se o pedido fora atendido. Registros 
históricos dão conta de que as experiências com o plantio de cacau em 
terras baianas teriam iniciado a partir de 1746, quando o franco-suíço 
Louis Frederic Warneaux que vivia no Pará entregou ao fazendeiro baia-
no Antônio Dias Ribeiro as primeiras sementes de cacau, providencial-
mente plantadas na fazenda Cubículo, às margens do Rio Pardo, no mu-
nicípio de Canavieiras. Em 1752, foram feitos plantios no Município de 
Ilhéus. A partir da década de 1770, a coroa portuguesa passou a incentivar 
o plantio de novas lavouras de exportação para diminuir a dependência 
do comércio do açúcar. Lavouras alternativas como café, cacau e algodão 
foram plantadas.

Figura 1 . Reis da cultura mixteca 
compartilhando bebida à base 
de cacau.
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Em Ilhéus, o começo do cultivo comercial do cacau se deu em 1820, com 
forte atuação pioneira de suíços e alemães com capital. A partir de 1835, 
o cacau tomou parte regular nas exportações anuais da província. Seu 
valor era pequeno em relação ao total das exportações provinciais, mas 
o cacau foi um dos raros produtos agrícolas a crescer de importância na 
receita da Bahia no século XIX. Em 1860, ocorrem as primeiras exporta-
ções do produto para o mercado norte-americano: 67 toneladas de cacau 
baiano para o porto de Filadélfia. No fim do século XIX, a possibilidade de 
evolução da produção fomentava esperanças de novos negócios na região.

Em 1892, Emil candidatou-se a uma vaga ofertada pela firma C. F. Keller 
& Cia. para ocupar um posto de trabalho nos escritórios da empresa na 
Venezuela, atuando na compra local de cacau para exportação para a Eu-
ropa. Quando a vassoura-de-bruxa dizimou os cacauais venezuelanos, a 
empresa enviou Emil para a Bahia.

A VINDA DE EMIL PARA A BAHIA . Wildberger aportou na Bahia 
em fins de 1892, com 21 anos de idade. Chegou acompanhado pelo com-
patriota Karl Neeser. O empregador de Emil, Carlos Ferdinand Keller, 
empreendia esforços para elevar a produção do cacau na Bahia.

Em 1890, Ilhéus havia produzido dez mil sacos de cacau e Canavieiras um 
pouco mais. Seria preciso estimular e ampliar a área plantada e, a partir 
daí, obter uma maior produção para exportação. 

A disponibilização de crédito privado para produtores seria fundamental 
no fomento às novas áreas e produção. Para poder ter o que comprar para 
depois exportar, seria necessário assegurar a compra da produção e, mais 
importante, conceder empréstimos que permitissem plantar o cacau 

Ano

Toneladas

1830

26

1840

103

1850

299

1860

570

1870

1196

1880

1510

1890

3503

Tabela 1. Exportação de cacau 
do município de Ilhéus. 

Fonte: Mahony (1996).
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sob a mata da região. Os exportadores precisariam atuar como bancos, 
exercendo atividades de fomento como os bancos de desenvolvimento.

O cenário político institucional do início da República favoreceria a con-
cessão de crédito, com todos os direitos garantidos à classe de proprie-
tários. Dois fatores ajudaram a expansão do cacau: a iniciativa de em-
preendedores dispostos a embrenhar nas matas para semear cacaueiros 
na sombra das grandes árvores – as roças de “cabruca” – e ação dos fi-
nanciamentos privados por meio dos exportadores.

A atuação do Estado era limitada. A região evoluiu sob o poder dos coro-
néis que mantinham a ordem nos moldes dos valores do Império e dos 
exportadores, que conectavam o produtor à economia monetizada.

A FIRMA WILDBERGER . O ano de 1903 testemunhou a exportação, 
pela Bahia, de 246.793 sacos de cacau, sendo 123.200 de Ilhéus e 102.195 
de Canavieiras. Os dados evidenciam uma boa resposta dos estímulos 
promovidos pelos exportadores. 

Carlos Ferdinand Keller, satisfeitíssimo com os crescidos lucros, resolveu 
se instalar definitivamente em Paris, como importador de mercadorias 
tropicais, transferindo para seus dois principais funcionários as ações 
da firma. Uma nova empresa foi constituída, tendo os suíços Hermann 
Braem e Emil Wildberger como seus sócios majoritários e Keller mantido 
como sócio minoritário, de forma a facilitar a compreensão pelos clientes 
do interior de que a empresa Braem, Wildberger & Cia. seria a legítima 
sucessora da C. F. Keller & Cia. Pouco tempo depois, na passagem do ano 
novo de 1904, Hermann Braem faleceu na Suíça. A nova firma passaria 
a operar sob o nome de Wildberger & Cia. Capturar a percepção de ser 
sucessora da C. F. Keller seria fundamental, já que o volume de recursos 
emprestados a produtores era significativo, bem como o risco de calote, 
que estaria diluído em função do aumento dos volumes de operações. 

A vertente bancária foi ampliada na nova firma. O volume de créditos 
concedidos a produtores expandiu, tornando a compra antecipada das 
safras uma prática comum na região cacaueira baiana. Novas embarcações 
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foram compradas, recolhendo a produção de Belmonte, Canavieiras e Ilhéus para Salvador, onde era 
reembarcada para a Europa. Os desafios operacionais do porto de Ilhéus muito dificultavam exportações 
de produtores para a Europa, fomentando os negócios das empresas exportadoras por Salvador. Para 
otimizar os custos com a logística, a nova firma passou a vender mercadorias transportadas de Salvador 
para a região cacaueira. 

No ano de 1904, o valor das exportações de cacau ultrapassou o do fumo. O cacau tornou-se o principal 
produto na pauta de exportações da Bahia, com importante desempenho na arrecadação de tributos e 
geração de divisas. O governo do estado passou a patrocinar constantes anúncios na imprensa buscando 
atrair interessados em se lançar na aventura do cacau, nos quais se oferecia além das promessas de aces-
so à terra, transporte gratuito através da Companhia de Navegação Baiana, o que atraiu grandes levas de 
sergipanos e alagoanos.

Em 1906, a Embaixada da Suíça convidou-o para ser cônsul na Bahia, o que aceitou. Com isso, seu con-
ceito junto a banqueiros e clientes europeus aumentou, melhorando suas vantagens negociais em relação 
à concorrência notadamente na obtenção de créditos mais volumosos e a menor custo.

Na década de 1910, a Wildberger & Cia. operava um portfólio de negócios tendo a exportação de cacau 
como o mais significativo, seguido pela operação bancária de financiamento aos produtores. Adicio-
nalmente, a operação logística envolvendo a comercialização de materiais de construção e gêneros ali-
mentícios nas cidades das filiais complementava os ganhos. Não existiam rodovias, com as mercadorias 
transportadas nos lombos de tropas de burros, canoas e barcos, originalmente grandes veleiros depois 
substituídos por navios a vapor.

Muitas operações feitas com diferentes produtores diluíam os riscos de calotes individuais. No entanto, o 
risco sistêmico de ter todas as operações concentradas em uma única região se fazia presente. Enchentes 
nos rios Pardo e Jequitinhonha ocorriam, trazendo grandes prejuízos, com muitos produtores ficando 
inadimplentes. Paciência e habilidade eram necessárias para ajustar juros e prazos. A Wildberger & Cia. 
passou a incentivar a expansão das roças em outras regiões, com as matas ao norte de Ilhéus sendo “ca-
brucadas” por meio dos financiamentos da empresa. 

Em 1914, a eclosão da primeira guerra trouxe efeitos para o comércio de cacau. Antevendo o consumo 
de chocolate pelas tropas, o mercado comprador aqueceu, subindo os preços. Por outro lado, os merca-
dos financeiros perderam sincronia, com bancos cortando créditos e o quase pânico fazendo os preços 
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caírem. As incertezas nos mercados de commodities trouxe dificuldades para o Brasil fazer divisas para 
honrar seus compromissos internacionais, obrigando o governo federal a decretar moratória. A região 
cacaueira sofreu uma grande falta de dinheiro circulante. Emil precisou reunir grande quantidade de 
numerário, coordenando compras de cacau com pagamento em espécie, atenuando a possibilidade de 
caos social na região. 

Muitos dos concorrentes da Wildberger & Cia. reduziram suas operações. Emil, contudo, viu na crise 
uma oportunidade. Aproveitou suas conexões na Europa, contratando crédito rotativo com banqueiros 
europeus, o que assegurava uma imensa vantagem sobre os concorrentes, sem acesso a crédito, agravada 
pela moratória brasileira.

Com o final da guerra em 1918, a Wildberger & Cia. já era uma das maiores (senão a maior) exportadora 
de cacau. Havia superado imensos desafios, como as enchentes dos rios Pardo e Jequitinhonha (e seus 
imensos prejuízos), a epidemia de gripe espanhola e a própria guerra. No mercado interno, Emil procu-
rava atender aos produtores em tudo que fosse preciso. Comprava o cacau pelo melhor preço, oferecia 
crédito e facilidades, como a compra antecipada da safra. Em períodos de faltas de mercadorias, vendia-
-lhes utensílios, móveis e gêneros alimentícios. No mercado externo, Emil procurava manter excelente 
relacionamento com todos os que fazia negócio, incluindo banqueiros, chocolateiros e importadores. Nas 
suas constantes viagens para a Europa, cultivava os laços de amizade, ampliando a carteira de chocola-
teiros e importadores.

Nos anos 1920, os negócios de navegação expandiram, com a firma se tornando agente de várias empre-
sas armadoras. Novos negócios foram firmados com importadores notadamente da América do Norte, 
incluindo Nova Iorque, Filadélfia, Boston, Montreal e Toronto. Muitos dos novos negócios exploravam a 
pujança da economia dos Estados Unidos da América (EUA), muito beneficiada pela grande guerra. Adi-
cionalmente, a expansão urbana da região fora significativa, com a população do eixo Ilhéus – Itabuna 
evoluindo de cerca de 8 mil habitantes para cerca de 106 mil. Tabocas havia virado Itabuna, atraindo levas 
de sergipanos e baianos do sertão. 

A produção de cacau havia crescido, alcançando aproximadamente 722 mil sacos (ou 43.320 toneladas), 
dos quais a Wildberger exportava cerca de 14%, e refletia a competividade do mercado interno, já que a 
Wildberger, uma das maiores operadoras, possuía uma concentração relativamente baixa do mercado. 
Muitos concorrentes atuavam no comércio de cacau, incluindo suíços (Kaufmann, Manz, Rapold, 
Stoltenberg), italianos (Bartilotti e Scaldaferri na exportação, Paternostro e Magnavita no comércio 
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interno), alemães (Rodenburg, Oberbeck, Behrmann, von Ulsler, Schoppmeyer), ingleses (Stevenson, 
Duder) além de brasileiros (Manoel Joaquim de Carvalho, Correa Ribeiro e outros). 

No final da década de 1920, os excessos de produção sem mercado pelas indústrias dos EUA ocasionaram 
uma série de calotes, quebrando bancos e provocando a grande crise de 1929, com repercussões em todo 
o mundo. Sem compradores, mercadorias e commodities encalharam em portos e armazéns. Os preços 
foram ao chão.

A crise trouxe inúmeras perdas para a região. A venda antecipada das safras era comum, com o 
financiamento sendo quitado com a entrega da produção. Mas, como saldar as dívidas com um produto 
que nada valia? Os exportadores recebiam a rebarba, com as consequências dos calotes. Com as pressões 
de bancos e credores, muitos fazendeiros e exportadores faliram. Ameaçado de insolvência, Emil buscou 
solução parecida com a da primeira grande guerra: partiu para a Europa com o objetivo de negociar 
com os grandes bancos. De forma surpreendente para o contexto, obteve junto ao ramo francês dos 
Rothschilds linha de crédito de cinco anos, o que cobriria as operações deficitárias. Como garantias, Emil 
fora obrigado a ofertar a hipoteca de todos os bens da Wildberger, além das hipotecas de todas as fazendas 
dos produtores em débito, bem como o patrimônio das inúmeras outras firmas que tentavam escapar 
da bancarrota. A operação consistia em um verdadeiro guarda-chuva financeiro gigante estruturado e 
empunhado por Emil.

O preço pago pela região foi alto. Muitos produtores perderam suas roças em função da inadimplência 
das hipotecas juntos aos bancos e aos exportadores, notadamente à Wildberger. Diversas exportadoras 
faliram, como a Rapold, Manz & Cia., com algumas sendo absorvidas pela Wildberger. Ao absorver as 
plantações dadas como garantias das hipotecas não honradas, a Wildberger passa a operar centenas de 
fazendas de cacau espalhadas por quase toda a região cacaueira. 

Os anos 1930 foram marcados pela maior presença do Estado na região cacaueira. Com a crise de 1929 e 
a ameaça de perdas dos coronéis perante os bancos e exportadores com a tomada das roças hipotecadas, 
o Estado passou a apoiar a classe dominante local. Em 1931, foi criado o Instituto de Cacau da Bahia (ICB), 
que buscou apoiar os fazendeiros inadimplentes, mediante contratos hipotecários com prazos entre 15 e 
20 anos e juros módicos. Adicionalmente, o ICB também passou a exportar cacau, reduzindo a participa-
ção relativa das firmas exportadoras. Com os novos incentivos, a produção foi substancialmente elevada. 
Em 1927, foram exportadas quase 21 mil toneladas. No final da década de 1930, a produção alcançaria um 
patamar próximo a 100 mil toneladas.
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O ICB foi criado em 8 de junho de 1931. Seu prédio, construído ao lado da Praça Marechal Deodoro e 
junto ao Porto de Salvador, é marcado pela arquitetura Bauhaus, sendo seu único representante entre 
os imóveis públicos de Salvador, foi um dos mais modernos e tecnológicos da capital baiana, com linhas 
avançadas para a época. Sua inauguração é de 1936 e seu projeto é do arquiteto alemão Alexander Buddeus, 
assinado em 1932.

Em 1934, a recuperação do mercado permitiu que ele honrasse suas obrigações com os Rothschilds. Os 
produtores que conseguiram superar a crise mantendo suas roças voltaram a enriquecer por volta desta 
época, com a recuperação dos preços no mercado internacional.

Em 1936, é criada a Companhia Agrícola Cacaueira (CAC), com o objetivo de assumir a gestão das fa-
zendas. O período foi marcado pelas mudanças nas relações de trabalhos, com a promulgação de leis 
trabalhistas por Getúlio Vargas, incluindo o salário-mínimo, e que eram comumente rejeitadas por ca-
pitalistas. Temeroso de sofrer perseguição por não ser cidadão brasileiro, Emil mandou que a Lei fosse 
cumprida à risca, com os funcionários da CAC tendo suas carteiras de trabalho assinadas e passando a 
receber o salário-mínimo.

A CAC ajudou a promover uma maior integração com a região de pecuária situada a oeste da região 
cacaueira, com fazendeiros de gado de Santa Inês a Vitória da Conquista passando a fornecer tropas de 
burros e mulas, gêneros alimentícios e utensílios de couro (como arreios, selas e cangalhas). A integração 
motivou a intensificação do uso do transporte rodoviário, com a abertura de caminhos rudimentares 
trilhados por veículos de quatro rodas.

As alterações competitivas no mercado de cacau decorrentes da entrada do ICB fizeram com que Wildberger 
buscasse diversificar os riscos, aumentando os negócios associados à representação de navegação e trans-
porte internacional de cargas em geral, iniciando as operações com exportação de café. Buscava se prote-
ger contra um crescimento mais intenso do Estado no comércio de cacau, o que aconteceria anos depois.

Na década de 1940, o Estado planejou e executou melhorias na infraestrutura social da região cacauei-
ra, implementando escolas, hospitais e estradas. O ICB, no contexto da gestão do governo Vargas e do 
interventor na Bahia, general Pedro Aleixo, fez circular estudo recomendando maior controle estatal do 
comércio exterior brasileiro, o que incluía o mercado do cacau. Exportadores estrangeiros, como Emil 
Wildberger, passaram a ser hostilizados. Em 1942, o Brasil entrou na guerra contra os países do Eixo. Em 
1943, foi determinada a entrega compulsória de todo o cacau produzido na Bahia para o ICB. Pinto Aleixo 
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chegou a mandar prender alguns exportadores estrangeiros, incluindo 
Wildberger (então viúvo com mais de 70 anos), sob a alegação de suspeita 
de atividades antibrasileiras. Contra este, foram levantadas provas rela-
cionadas a cartas e documentos escritos em alemão. Como os documen-
tos faziam referência, apenas, a transações de cacau e café feitas com 
clientes europeus, Emil foi solto por falta de provas.

As firmas exportadoras ficaram impedidas de atuar até o final da guerra 
e deposição de Getúlio. Nesse período, Wildberger buscou expandir sua 
presença no mercado interno, incluindo a representação de equipamen-
tos industriais e automóveis (como os Studebaker), fruto de contatos nos 
Estados Unidos. Também a representar companhias de navegação deste 
país. Também comprou terreno no bairro do Comércio em Salvador, em 
área recém-aterrada para a expansão do porto, iniciando a construção de 
prédio comercial para onde seriam transferidos os escritórios da empresa, 
o que não conseguiu testemunhar, falecendo antes da conclusão das obras.

Com o final da guerra, a concorrência do comércio exportador volta a sua 
normalidade, com muitos produtores saudando o regresso das firmas 
exportadoras, com melhorias nos preços do cacau em função da maior 
competividade na compra.

Emil Wildberger faleceu em janeiro de 1946, entregando a condução das 
operações aos filhos e dois diretores suíços. A firma se manteve atuante 
no mercado durante os anos 1950. Contudo, no começo dos anos 1960, 
ocorreu uma cisão na empresa, com encolhimento das suas operações. 
A produção foi gradualmente encolhendo em volume e importância, até 
que por volta de 1964 perdeu quase que totalmente a participação no 
mercado exportador.

UM HOMEM DE FAMÍLIA . Emil Wildberger também foi um ho-
mem de família. No ano de 1897, cinco anos depois de sua chegada ao 
Brasil, Emil e seu compatriota e companheiro de viagem, Karl Neeser, se 
casariam, respectivamente, com Adélia e Adelaide, filhas do comercian-
te Horácio Urpia Júnior, que entre seus negócios, possuía as Salinas da 
Margarida. 

Figura 2. Colheita do cacau.

Figura 3. Prédio do Instituto 
de Cacau da Bahia.



Figura 4. Emil Wildberger (mais alto em pé) em Salinas da Margarida por volta de 1905.
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Por volta de 1905, a Salinas da Margarida já era a maior produtora de sal 
da Bahia. O local em se instalara também servia para veraneio dos seus 
acionistas majoritários. 

O casamento de Emil Wildberger e Adélia Urpia ocorreu em 15 mai. 1897, 
com recepção na casa da Graça, pertencente e residência de Horácio Ur-
pia na Av. Euclides da Cunha. Chalé vizinho, também de sua propriedade, 
fora alugado a Emil Wildberger e sua esposa após o casamento.

Emil e Adélia tiveram sete filhos: Elsa (1898), Arnold (1900), Frieda (1903), 
Margarida (1907), Adolpho (1911), Carlos (1913), Carmem (1919).

Figura 5. Casamento de 
Adélia Urpia e Emil Wildberger.

Figura 6. Residência da família 
Wildberger no bairro da Graça.
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francisco 
bahia

13.09.1853 
(Salvador, Bahia)

16.02.1924 
(Salvador, Bahia)

por Adriano Leal Bruni

“Foi honra e glória
 do comércio baiano1”

Amado Bahia foi um dos maiores empreendedores na Bahia. Aproveitou 
as oportunidades surgidas e criou outras por meio da sua vontade, do seu 
esforço e do seu discernimento. Venceu pelo trabalho e pela caridade.

ORIGENS . Francisco Amado da Silva Bahia nasceu em Itapagipe, no dia 
13 de setembro de 1855. Seus pais, Bernardino da Silva Bahia e Francisca 
Alves de Menezes, homenagearam no seu nome, São Francisco Xavier, 
padroeiro da cidade, e com protetora imagem situada em frente à casa 
dos seus pais.

No ano em que nasceu, Salvador enfrentava uma forte epidemia de có-
lera. Nesse contexto, a religiosidade permitiu que o busto de prata de 
São Francisco Xavier, cultuado na Catedral, saísse pelas mais diversas 
ruas da cidade, visitando as casas com o objetivo de afastar a peste, o que 
inclui honrosa passagem pela morada da família, com pedidos ao santo, 
que, por três vezes, sempre enfatizavam: “São Francisco bem amado, ro-
gai por nós”. O pai fez uma dupla homenagem ao santo registrando, no 
filho, os nomes “Francisco” e “Amado”.

A origem humilde dos pais traria maiores dificuldades para criá-lo. As-
sim, o jovem Francisco foi criado por seus padrinhos, o Major Francisco 
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Eusébio Soares e Filismina Soares, que o criaram com maiores condi-
ções, já que o padrinho era um dos homens mais ricos de Itapagipe, go-
zando de grande prestígio, não só pela influência social que exercia, mas, 
também, pelo fato de ser possuidor de terras.

Aos dez anos, foi levado ao colégio, uma das mais conceituadas escolas da 
época, onde receberia, com os rigores exigido pelo Major, ensinamentos 
mais avançados em relação aos que havia aprendido em casa, junto com 
as lições do primeiro livro de leitura. Contudo, desde cedo, Amado Bahia 
preferia o comércio em relação aos estudos.

Sem querer perder tempo, em entreter-se em coisas não rendosas, 
vendia a colegas, por algumas patacas as poucas e deliciosas frutas 
que conseguia levar na maleta de seus livros, ou que podia calcar 
nos volumosos bolsos de sua jaqueta. Cada negócio que fazia era 
um susto e uma carreira que passava. Em todo caso, o ‘resultado’ 
era vantajoso, menos quando ia esbarrar nas mãos do profes-
sor, que, por sua vez os devolvia com vantajosos juros fornecidos 
através de uns bolos de palmatória. (MONTEIRO, 2005, p. 32)

Com 14 anos, estava clara a ausência de amizade entre Amado Bahia e 
os livros. Adicionalmente, também era evidente o seu entusiasmo pelo 
ambiente de negócio que imperava na vivenda de seu padrinho. Buscava 
estar sempre em contato com o gado no curral ou com os cavalos. Tam-
bém gostava de visitar as plantações, dedicando especial atenção ao trato 
que lhes era dispensados pelos escravos a quem, eventualmente, ajuda-
va, procurando sempre entrar no segredo dos grandes negócios de seu 
padrinho a despeito das constantes reclamações deste último.

Sua madrinha tentava aconselhá-lo, contornando os desafios. Sem que 
o padrinho soubesse, passou a fazer algumas plantações e a vender seus 
frutos pelo portão ao lado que constituía a válvula de escape para ele sair 
e vender frutas, legumes e, por fim, leite de cabra. Gostava de negociar. 
Queria fazer, do verbo, carne, colocando em prática os seus mais variados 
planos juvenis, ávidos por galgar um degrau a mais no mundo dos negócios. 

Nota 1. Frase do funcionário 
Antônio Garboggini 

em homenagem a Amado Bahia.
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Filismina o ajudava, tomando as moedas para guardar e tentando, com 
carinho, mantê-lo focado nos estudos, pois, seu padrinho, uma certa feita, 
afirmara que um dia Amado Bahia seria um grande doutor. Nas frequen-
tes idas à casa dos pais, que se situava próximo, obteve uma intervenção 
salvadora de sua mãe, que interveio junto ao major Soares para que fosse 
dado a seu primogênito um negócio qualquer, de vez que seu pendor era 
para comerciar. Talvez, não adiantasse persistir contrariado nos estudos.

Segundo suas próprias palavras, não estaria ambicionando o sucesso 
pelo simples prazer, e sim, pelo desejo de vir a possuir o que bastas-
se ao amparo dos seus e aos menos aquinhoados da sorte. A marca da 
sua benevolência se fez presente desde o início. O major, contrariado 
pelo dilema imposto, foi gradualmente se convencendo do tino comer-
cial do afilhado. Passou a proporcionar-lhe algumas das suas melhores 
vacas, a título de incentivo. Amado Bahia poderia negociar a sua produ-
ção. Assim, em pouco tempo, a vizinhança era abastecida de leite pelo 
novo negociante. Sua gestão buscava o máximo de rendimento. Mesmo, 
quando adoecia um de seus empregados, ele próprio tirava o leite e en-
tregava para a freguesia. Seu interesse pelo trabalho era claro, bem como 
sua simplicidade e seu desprendimento. Seu amor ao próximo também 
era marcante, destinando parte do dinheiro que ganhava ao amparo dos 
seus, principalmente de seus pais.

Novos desafios surgiram com a crise financeira vivida por seu padrinho 
e pai de criação o que ameaçava o seu forte desejo de possuir um negó-
cio mais amplo. Como obter capital para um grande negócio, se aquele 
que nunca lhe faltara, já agora, infelizmente, não mais poderia ajudar? A 
solução estaria nos próprios recursos, no seu amor ao trabalho e na sua 
capacidade de construir o futuro.

O EMPRESÁRIO . No ano de 1872, o primo Alfredo Ricardo da Silva 
Bahia chegou de Cachoeira trazendo 500 mil réis de suas economias. 
Como ele e Amado Bahia eram muito amigos, este último propôs 
sociedade para o comércio de carnes verdes. O primo entraria com o 
capital e Amado Bahia, então com 19 anos, com o trabalho.



Figura 01. Visão de Salvador em 1912, com o Cais do Ouro.
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Respeitando os limites do dinheiro que possuíam, encontram um terre-
no na rua Afonso Sertão – no fundo da Enseada dos Tainheiros – onde 
construiriam um Telheiro. A parte remanescente do capital seria apli-
cada na compra de algumas partes do boi, adquiridas em Plataforma. 
O negócio caminhou de forma vagarosa, com os lucros cuidadosamente 
armazenados. Posteriormente, mesmo enfrentando a decadência finan-
ceira, o padrinho Cel. Soares ajudou com novo financiamento sob a for-
ma de empréstimo. 

Os novos desafios frente ao comércio existente demandavam maestria, 
força de vontade e coragem. Amado estabeleceu diretrizes para seus ne-
gócios, importantes para a consolidação de seus planos.

1. Formação de um pequeno capital nos principais bancos;

2. O não levantamento de recursos em qualquer casa bancária para 
que as despesas não fossem acrescidas de juros;

3. Ascensão parcelada e sempre estabelecida em locais modestos, a 
princípio, mas de fácil aquisição do produto;

4. Fiscalização pessoal dos dois sócios e, se necessário, a retomada 
por eles próprios do corte da mercadoria, a exemplo do que foi feito 
na fase do Telheiro;

5. Colocação de pontos de vendas em locais não explorados;

6. Estudo do ambiente para abertura de açougues, levando em con-
sideração as possibilidades financeiras de cada região e do atendi-
mento à pobreza, no momento das “célebres viradas” (quinze ho-
ras), quando a carne era vendida pela metade do preço;

7. A existência de casas compridas, de frente a fundo, onde o açou-
gue pudesse instalar-se na parte da frente e o restante seria alugado; Quadro 1. Diretrizes para 

os negócios propostas por Amado 
Bahia. Fonte: Monteiro (2005, p. 70).
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8. A criação de laços profundos entre empregadores e empregados 
e o pagamento de salário justo;

9. Doação aos pobres de várias partes internas do boi, como o fíga-
do, os rins, tripas etc.;

10. A ida para Plataforma com o surgimento de possibilidades de 
instalação do primeiro açougue;

11. A possibilidade de amplas jornadas através da Ribeira. Para tan-
to, era importante a criação de embarcações de tipo apropriado 
para o transporte de carne, sempre dirigidas por magarefes que 
nasceram no interior das suas casas, vale dizer, de pessoas dotadas 
de absoluta fidelidade;

12. As regiões de prosperidade do negócio deveriam ser seguidas e 
não distanciadas, para que o povo não andasse muito para adquirir 
o produto.

Seguindo os planos, os sócios adquiriram o primeiro açougue em Platafor-
ma em 1875, o que seria importante vitória e uma má notícia para a concor-
rência, que antevia a trajetória de um competidor talentoso no comércio 
da carne e futuramente na indústria dos subprodutos para exportação.

Buscando alcançar a próspera Ribeira e a península de Itapagipe, idea-
lizaram embarcações apropriadas para o transporte da carne. Adicio-
nalmente, foram criados vários depósitos de grande alcance e açougues, 
com inovadora apresentação. O crescimento ampliava os desafios. Alguns 
concorrentes tinham cobertura política, o que ele julgaria indispensável 
em seus planos iniciais. A primeira manifestação concreta destes ocor-
reu por meio de artigo no Imparcial escrito por Antônio Pinto Leite, com 
a finalidade de desbaratar definitivamente o jovem comerciante. Novos 
artigos e críticas se sucederam, tentando criar ambiente desfavorável. 
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Amado Bahia não tomou conhecimento e tocou a sua marcha em busca 
dos seus objetivos e avançando sua corrida de Itapagipe em direção à 
Cidade Alta. Com os recursos necessários e em silêncio, foi adquirindo 
mercados e diversas casas. 

Nada o fazia desanimar e, com a flexibilidade de seu tino admi-
nistrativo, o conhecimento dos homens, a extensão e complexi-
dade de um negócio muito disputado e inflamado pelos jornais 
que lhe faziam oposição, não demorou muito para perceber qual 
a diretriz fundamental para o sucesso nesse ramo, na altura em 
que chegara. Mais uma vez ele sobrepairava os seus concorren-
tes que alimentavam diretrizes inteiramente diversas, quando 
ele via que a solução estava num complexo de fatores visto no 
seu todo e nunca separadamente. Ele teria que ser um comer-
ciante independente com várias propriedades rurais e urbanas, 
possuindo um ótimo capital e reunindo em suas terras de 9.000 
a 10.000 rezes para a matança, afim de que pudesse enfrentar 
o mercado de gado em pé em Feira de Santana, criando o seu 
próprio, para as ocasiões em que aquele subisse o preço da carne 
e assim não precisando comprar um único boi, o que vale dizer, 
forçando matematicamente a baixa do preço por força de sua 
independência. Essa sua percepção foi sábia! Aí residiu o grande 
fulcro de seu desenvolvimento, que facilitou a conquista de toda 
a capital no referido ramo de negócio, espalhando um número 
fantástico de pontos de vendas. (MONTEIRO, 2005, p. 73).

Em 28 de março de 1894, Amado Bahia inaugura no município de Mata de 
São João, no distrito de São José da Mata – que, em sua homenagem, passou 
a se chamar de Amado Bahia no ano de 1938 –, o que seria o primeiro e 
mais moderno matadouro de gado do estado, sendo o responsável pelo 
abastecimento de carne e leite, para a capital e principais cidades do 
estado. O escoamento da produção se valia da linha férrea, contando 
com o apoio de depósitos bem estruturados na Calçada em Salvador, 
para onde se dirigiam os trens após desembarcarem os passageiros.                      
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A operação contava com inúmeras facilidades, incluindo oficinas mais bem montadas que auxiliavam, 
eventualmente, as operações da Estrada de Ferro Bahia ao São Francisco que operava a ferrovia. Por meio 
desse apoio na solução de problemas eventuais, Amado Bahia tentava preservar os horários dos trens, 
não comprometendo sua operação. Para isso, também contava com pessoal especializado e alojamento 
para funcionários. O uso da ferrovia permitiu melhorar, também o transporte do gado, com vagões sendo 
adquiridos para serem atrelados aos dos comboios ferroviários e com isso os animais viajavam com 
maior tranquilidade e conforto, sempre fiscalizados por seu pessoal.

As novas instalações trouxeram maior dinamismo para as exportações, com substancial ampliação do 
número de abates. Em função da demanda sazonal estrangeira por determinados subprodutos mais lu-
crativos, partes não enfatizadas do abate, como as próprias carnes, poderiam ser doadas, a exemplo do 
que ocorreu na primeira grande guerra, quando alemães e outros países europeus muito necessitavam 
da banha, do pó de osso e, principalmente, de couros salgados. Chegou até a realizar abates apenas para 
o aproveitamento dos ambicionados couros. 

Destaque, também, para a integração com a salgadeira instalada em Monte Serrat, na Pedra Furada, pró-
ximo à Calçada, contando com diversos instrumentos técnicos estrangeiros, o que fortaleceu o aumento 
das exportações. A produção da salgadeira era encaminhada para os vapores por meio de embarcações 
específicas, a Banha Amado Bahia, os couros curtidos em moldes diferentes, de acordo com as práticas 
alemãs e holandesas. Nas palavras de Monteiro (2005, p. 83): 

Os navios dela se aproximavam e através de barcos apropriados, recebiam todos os produtos. Os 
grandes tanques que lá existiam, cada um tinha uma capacidade para 2.500 couros, sendo as levas 
para exportação formadas por 30.000 couros e centenas de latas da Banha Amado Bahia. Vê-se, 
por aí, o grande volume dos negócios e o incrível número de reses abatidas para tal fim, ficando a 
carne para a pobreza; se já saciada, o restante era jogado ao mar. Belos tempos que não voltam mais!

Buscando dominar os processos mais modernos, não só para a operação da salgadeira, como para 
a fixação dos primeiros planos para a construção do Matadouro Modelo de Paripe, que estaria mais 
próximo dos seus pontos de venda na capital e, também, das suas vistas e controles, Amado Bahia viajou 
para a Alemanha, de onde mandou vir o material necessário para o novo matadouro. Nas palavras de 
Monteiro (2005, p. 83), “os alemães gostavam imensamente de negociar com ele em face de sua tranquila 
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operosidade, acerto e honestidade além de uma imutável correção em suas obrigações financeiras”. 
A importação dos equipamentos foi dificultada pela eclosão inesperada da guerra em de 1914, quando 
Amado Bahia ainda estava na Alemanha, o que acabou por exigir a intervenção da embaixada brasileira 
para o seu regresso aos negócios no Brasil.

A logística precisou evoluir com o crescimento das operações. O tráfego seguro das boiadas em navios 
foi incorporado, ligando seu comércio à zona do São Francisco, fontes de grandes reservas. Um imenso 
depósito no Retiro tinha, em anexo, matadouro responsável pelo abate do gado oriundo do São Francisco 
e trazido por via marítima. 

Ao organizar seu negócio, ampliava sua visão para todos os pontos, afim de que não aparecessem 
dificuldades de qualquer natureza, tanto mais quanto não admitia o consumo do boi exausto, das 
grandes caminhadas, como também procurava evitar, ao máximo, as dispersões nos caminhos, o 
que muitas vezes exigia um trabalho insano. Quando as imensas boiadas passavam por uma fa-
zenda que ficava distante da outra, já desta última saiam turmas tangedoras, para que se obtivesse 
o êxito total. (MONTEIRO, 2005, p. 84).

Caminhões também foram incorporados para a maior parte do transporte para os açougues na capital. 
As antigas carroças foram mantidas para entregas em locais mais distantes. Os novos caminhões marca-
ram a vida da cidade. 

Pelo seu tamanho, faziam um barulho ensurdecedor, sobretudo quando subiam as ladeiras, como 
a de São Bento, por exemplo. Não me esqueço de seus detalhes e impressionado ficava com seu 
poderio ao circular por toda a cidade na entrega do produto. Dizem, que quando eles começaram a 
circular, em 1912, o povo ficava nos passeios apreciando seu barulhento trajeto, mas, satisfeito pelo 
término das carroças, que já consideravam primitivas. (MONTEIRO, 2005, p. 84 e 85).

Com os anos, evoluiu a capacidade de Amado Bahia no comércio, principalmente o relacionado com o 
gado bovino. Transacionou com alimentos, couro, sebo, farinha de osso. Investiu em fazendas, imóveis e 
açougues, se tornando um dos maiores comerciantes de carne fresca (in natura) na cidade. Sua fortuna 
incluía terras de Paripe até Mundo Novo, além de vários imóveis na cidade. Tinha vários açougues na 
Cidade Baixa e um mercado, o “Mercado do Ouro”. Chegou a ter 321 açougues, entre outros negócios. 
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Foi o maior pagador de décimas (tributos municipais) em Salvador, além 
dos impostos que pagava pelas terras que iam de Paripe a Mundo Novo.

No ano de 1895, com 23 anos de atividades empreendedoras, Amado Bahia 
já era uma potência no comércio, na indústria e na exportação na Bahia. 
Nas palavras do colaborador Antônio Garboggini, Amado Bahia “foi hon-
ra e glória do comércio baiano”. O concorrente Raul Gordilho afirmou: 
“Amado Bahia se constitui num verdadeiro tufão que vai passando, dese-
quilibrando um por um, sem nunca perder o respeito ao próximo”.

Nas palavras de Monteiro (2005, p. 69): 

Era uma inteligência corajosa, hábil, muito acima de seus com-
petidores que andavam a passos de cágado. O dinheiro seria 
conseguido, sim, mas pelos impulsos de uma mente altamente 
objetiva e construtiva em todos os mais variados momentos. As-
sim, levou sobre todos eles as mais sólidas vantagens, pois, era 
portador de um grande tino comercial, aliado sempre a um po-
der de organização impressionante, que, afinal, veio atirá-lo aos 
braços do progresso e desenvolvimento. Foi um comerciante que 
enfrentava diversas dificuldades, sem nunca esquecer seu ‘pla-
no maior’ que, para sua época, era para outros ‘inimaginável’, 
inclusive para seu sócio. Amado Bahia nunca se conformou ou 
sequer concebeu em ser, apenas, o maior negociante em dois ou 
três bairros da cidade, mas sua preocupação através dos planos 
fecundos era dominar toda a Salvador, partindo de um mero 
‘telheiro localizado nos fundos do Porto dos Tainheiros’ em esca-
ladas de grande  porte, sempre previsto em seu plano e executado 
com insuperável pertinácia; daí, suas vitórias ocorrerem por to-
dos os cantos e ao mesmo tempo endeusadas por força da nobre 
aplicação de recursos em benefício dos mais infelizes.

Uma caracterização da organização Amado Bahia no ano de 1914 foi apre-
sentada pelo Prof. Salustiano Sena, conforme o Quadro 2.
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Na Capital: escritório na rua dos Droguistas; mais de 200 açou-
gues; depósitos vários; instalações próprias para a descarga de va-
gões e para a distribuição do produto vindo de São José da Mata 
(hoje Amado Bahia); instalações apropriadas para facilitar o car-
regamento dos vagões no Matadouro; grande garagem de veículos 
motorizados para o transporte de carne, com oficinas de reposição; 
dezenas de moradias para o pessoal do Bom Gosto da Calçada; co-
cheira para as dezenas de animais que puxavam as carroças fecha-
das, destinadas ao transporte para locais de difícil acesso; salga-
deira com depósitos imensos de sal e todo o material especializado 
e ainda ponte metálica para o embarque de couros, banhas e car-
nes verdes salgadas da Pedra Furada; serviço de controle diário do 
abate no Retiro, do carregamento e transporte do produto; serviço 
perfeitamente estruturado para a feitura da “Banha Amado Bahia” 
e o seu transporte para a Alemanha; completa organização para as 
finalidades do Mercado do Ouro; existência de vários mercados em 
diversas partes da cidade.

Em Mata de São João (Distrito São José da Mata, hoje Amado 
Bahia): Matadouro São José da Mata; fábrica de sebo; pastagens em 
grandes fazendas com descanso na bela fazenda Jacuípe; existência 
de uma grande venda para a aquisição mais barata de alimentos, 
não só para os empregados como também para todos os pobres das 
redondezas; currais e casas em várias fazendas, todas elas repletas 
de animais e com administração própria.

Em Feira de Santana: serviço geral de compra e remessa de bois; 
recepção e envio de boiadas em currais apropriados; a solta “Deus 
dará”, formada pelas melhores fazendas da região, todas elas com 
casas e todos os elementos de sua organização.

Entre Feira de Santana e Mata de São João: pastagens para o gado e 
animal cavalar, com descanso na fazenda Carmo com 15 mil tarefas; 
uma venda em benefício dos empregados e do povo, além de outras Quadro 2. A organização Amado 

Bahia em 1914. Fonte: Monteiro 
(2005, p. 87).
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terras na região de Paripe, onde ele iria erguer o futuro matadouro.

Em Mundo Novo: um conjunto de terras bem preparadas, perten-
centes aos irmãos Bahia (Amado e Bernardino) e outras arrendadas 
ao senador Abraão Cohim.

Da movimentação absolutamente ordenada e harmônica de todos 
estes instrumentos do negócio, resultava o seguinte: um abate na-
quela época de 50 mil bois por ano; a maior exportação de carnes 
verdes salgadas do estado para a Alemanha e Holanda; a maior ex-
portação de banhas do estado; a maior produção de sebo refinado 
do estado e de todo o Norte e Nordeste do Brasil; a maior produção 
de pó de osso industrializado exportada para a Europa. 

Em todas essas atividades, trabalhavam mais de mil operários nas 
fazendas, açougues, fiscais, cobradores, empregados de conserva-
ção, magarefes, vaqueiros, administradores, tangedoras etc. Toda 
a direção a ele cabia, incluindo os assuntos que diziam respeito a 
toda movimentação de compra de gado do sertão e de seu patri-
mônio pessoal; a compra de gado magro em Minas Gerais ficava a 
cargo de seu amigo José Colombo Navais, mas, tudo era sincroni-
zado com pertinácia e inteligência no comando dos negócios, cuja 
amplitude e complexidade ultrapassavam as fronteiras do estado, 
atingindo o exterior. 

Paradoxalmente, toda a força de Amado Bahia no comércio, na indústria 
e na exportação, era contrastada pela simplicidade de sua organização 
e de seu escritório, embora possuidores dos instrumentos necessários 
de controle, que permitiriam identificar possíveis fracassos ou enganos. 
Sempre tratou seus funcionários com cordialidade, comunicando-se, às 
vezes, por meio de bem escritos bilhetinhos.

A atuação de Amado Bahia, centrada na capital, contou com o apoio de 
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seu irmão, o coronel Bernardino da Silva Bahia, importante comerciante 
de gado com forte atuação em Feira de Santana, incluindo distritos e 
arredores, como São Gonçalo dos Campos, Monte Alegre, Baixa Grande, 
Mundo Novo e Jacobina. Na sua carreira política, Bernardino assumiu 
por diversas ocasiões o Conselho Municipal de Feira de Santana e foi 
intendente por duas vezes (1912-1915/1920-1923). Foi provedor da Santa 
Casa de Misericórdia (1919-1921) e teve destacada atuação social.

Amado Bahia foi casado por 35 anos com a prima Clara Clotildes Soares 
Bahia e, quando esta faleceu, ele casou-se com a própria cunhada, Agos-
tinha Amélia, fato que foi aceito com naturalidade pela família. Teve 17 
filhos, sendo treze criados, e 72 netos, e embora não tivesse concluído 
os estudos, fazia questão que todos os seus filhos e netos estudassem. 
Mesmo com todo prestígio e dinheiro, a família, e principalmente o pa-
triarca, mantinha uma simplicidade, era generoso e não se envolveu no 
exercício de cargos públicos.

Faleceu em 1924. Em seu testamento, além de beneficiar os herdeiros 
diretos e outros familiares, destinou uma quantia para o culto à Nossa 
Senhora da Conceição e outra destinada ao conserto da Igreja de Nossa 
Senhora do Rosário. O livro escrito por seu neto, o desembargador Ag-
naldo Bahia Monteiro (MONTEIRO, 2005, p. 18), traz na sua abertura uma 
passagem que retrata a imagem deixada por Amado Bahia:

Certo dia, o primo e amigo Bernardino de Carvalho Bahia (Pi-
pio) resolveu conhecer a zona da Mata de São João, Catu e ar-
redores, e aí se lembrou de visitar o distrito de Amado Bahia já 
que não o conhecia. Ao passar pelas suas ruas, divisou um preto 
velho, de seus 92 anos, sentado no batente da estação da estrada 
de ferro e a ele perguntou, com certa curiosidade: ‘Meu velho, 
você conheceu Amado Bahia?’ Muito respeitosamente e com os 
olhos marejados pelo reconhecimento e pela saudade dos tem-
pos em que ele e a sua família recebiam as belas demonstrações 
de devotamento, respondeu, levantando-se e tirando o surrado 
chapéu de couro, em sinal de respeito: ‘Conheci e conheci muito, 
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meu amo. E lhe digo mais: nesta terra de meu Deus está para 
nascer uma mulher para parir um outro Amado Bahia’.

O BENEMÉRITO . A atuação empreendedora de Amado Bahia foi 
muito marcada por generosidade e benevolência. Amparou muitos dos 
refugiados da guerra de Canudos (1896 a 1897), além de inúmeros neces-
sitados dos locais onde convivia.

Em época marcada por direitos trabalhistas mínimos, suas obrigações 
frente aos colaboradores poderiam ser entendidas como extensas, con-
forme destaca o Quadro 3.

a) sempre pagou a todos um salário justo que mantivesse o equilí-
brio da família;

b) concedia o direito de descanso por vários dias consecutivos (férias);

c) nenhum empregado era despedido sem que percebesse uma im-
portância razoável para viver durante 30 dias na procura de novo 
emprego;

d) todos tinham direito à assistência médica e hospitalar, inclusive 
as esposas; ocasião da Semana Santa, do São João, da festa da Con-
ceição e pelo Natal;

e) as viúvas recebiam a pensão integral;

f) em caso de doença não havia desconto no ordenado;

g) por ocasião do falecimento de algum empregado eram forneci-
dos os recursos para o enterro;

h) direito a remédio;

i) muitas moradias eram dadas de graça aos operários ou às vezes Quadro 3. Obrigações de Amado 
Bahia frente aos colaboradores. 

Fonte: Monteiro (2005, p. 85).
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eles pagavam uma pequena quantia nos grandes centros de movi-
mentação dos negócios;

j) no setor dos mais credenciados, quando alguém manifestava o 
desejo de se formar, era fornecida determinada ajuda anual.

Nas palavras de Monteiro (2005, p. 42):

Todos estes fatos me foram selecionados pelo Ministro Bulcão 
Viana, ressaltando, ainda, ‘que os empregadores em geral sempre 
faziam ouvido mouco para tão belos e inacreditáveis gestos. Ne-
nhuma importância se dava ao fato e os jornais oposicionistas 
nunca falaram sobre o assunto, certamente para não elogiá-lo’.

Não pensou de modo diferente o senador e professor Aloisio de 
Carvalho Filho, quando me salientou na Faculdade de Direito 
‘De um comércio honrado corajoso e inteligente, o Amado Bahia 
fez um trampolim de felicidades para milhares, tanto na capital 
como no interior’.

[...] Com as rápidas palavras do grande professor de Direito, de-
putado federal e senador da República - Moniz Sodré - quando 
na minha faculdade ele foi ouvido: ‘O Cel. Amado Bahia, um dos 
nossos maiores correligionários, em suas lutas no comércio ou 
em qualquer setor foi um vitorioso e nas suas manifestações de 
sentido espiritual e, no moral, ainda mais’.

[...] Nisso ele se distinguiu do grande Luiz Tarquínio, embora 
ambos tivessem despendido enormes valores; este deixou uma 
bela Organização material para fins de criação de uma indús-
tria e o consequente amparo ao trabalhador, mas que os tempos 
foram levando. A preocupação de Amado Bahia - com os olhos 
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fitos na caridade - era assistir de todas as formas e em todos os 
momentos de precisão a pessoa humana ou como dizia: ‘A dig-
nidade da vida da família em todos os seus aspectos’, enquanto 
o Tarquínio se levou pela capacidade de poder construir algo 
de positivo no setor da indústria, visando a fins nobilíssimas. 
Um foi o amor vivo, perseverante, espalhando enormes benefí-
cios através de sua mão amiga; o outro um espírito organizador, 
visando à perenidade de seus belos esforços. Foram duas expres-
sivas personalidades que, a seu modo, visaram à garantia da 
paz e do progresso. Se constantemente ajudava os seus e a proles 
imensas destituídas da sorte, fazia-o no mais absoluto silêncio, 
como pude ouvir dos lábios de dezenas de beneficiados; para 
cada uma das pessoas ele se fazia amigo fraternal para que nada 
lhe faltasse, contudo, toda a assistência decorria sem que a mão 
esquerda visse o que a direita fazia.

LEGADOS E REGISTROS . A presença de Amado Bahia está regis-
trada em diferentes locais. Em Salvador, existem recordações suas na 
Igreja do Bonfim, no Mercado do Ouro e no casarão que leva o seu nome, 
o Solar Amado Bahia. Em Mata de São João, praça e distrito o homena-
geiam.

Igreja do Bonfim: a Igreja do Bonfim é um dos mais importantes símbo-
los da fé dos católicos baianos. A comemoração da passagem do primeiro 
centenário da Independência da Bahia, em 1923, incluiu no programa das 
solenidades a sagração da Igreja do Senhor do Bonfim. O ato litúrgico 
exigiu a implantação de cruzes nas paredes do templo, que foram ofere-
cidas por Amado Bahia, devoto fervoroso do Senhor do Bonfim e que por 
17 anos seguidos foi seu Juiz da Devoção, tendo sido abençoadas por Dom 
Miguel de Lima Valverde em 24 de junho de 1923. As 12 cruzes de mármo-
re branco representam os 12 apóstolos.

Mercado do Ouro: foi construído pela Companhia Edificadora do Pilar, 
em uma área aterrada do Porto de Salvador, no século XIX, junto ao antigo 
Cais do Dourado (substituído pelo Cais do Ouro), em uma época em que 

Figura 2. Cais do Ouro 
e Mercado do Ouro.

Figura 3. Mercado do Ouro visto 
da Praça Marechal Deodoro.
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o mar chegava ao fundo do mercado. Era destinado principalmente aos 
muitos comerciantes ambulantes que vendiam seus produtos na área. 

Em 1º de setembro de 1874, o comerciante português Manoel Francisco 
de Almeida Brandão e seus sócios constituíram uma sociedade para a 
construção de uma praça de mercado no local. O prédio do Mercado, de 
notável mérito arquitetônico, começou a ser construído em setembro de 
1875 e foi inaugurado em 1879. Possuía amplos armazéns e escritórios co-
merciais, com um total de 75 metros de frente e 100 m de comprimento. 
No centro da praça interna, existia um chafariz de mármore. Nos domin-
gos, a área em torno do mercado era palco de samba de roda e capoeira.

No ano de 1910, o imóvel do Mercado do Ouro foi leiloado, tendo sido ar-
rematado por Amado Bahia. As rendas do imóvel estavam associadas aos 
aluguéis das lojas situadas no mercado e na operação de guindaste que 
descarregava as mercadorias no cais contíguo. Nas palavras de Monteiro 
(2005, p. 84): 

Não demorou muito, para que em sua ascensão comprasse o 
Mercado do Ouro, em 1910, em hasta pública, pelo valor de qui-
nhentos contos. Após as transformações operadas, ele trouxe 
para mais perto seu Escritório. Lá vários comerciantes a insta-
laram seus negócios por preços reduzidos e ainda, facilitando a 
passagem pelo mar de certas mercadorias, uma vez que as águas 
cobriam a atual avenida Frederico Pontes, como também as gra-
des do Mercado.

Por volta de 1914, o cais do mercado foi aterrado devido às obras de am-
pliação do Porto. O mercado perdeu grande movimento, incluindo o uso 
e a geração de rendas oriundas do guindaste, o que levou Amado Bahia a 
mover, contra a Fazenda Nacional, um processo por lucros cessantes. Por 
volta de 1940, parte da frente foi demolida para a passagem da Avenida 
Jiquitaia e uma nova fachada foi construída. Incêndios destruíram parte 
da estrutura interna. Parte das estruturas laterais e alguns portões de 
ferro sobreviveram.

Figuras 4 e 5. Efeitos 
do aterramento e criação 
da Avenida Jiquitaia.
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Amado Bahia deixou, no seu testamento, a instituição de fundação “des-
tinada a certas pensões, ao culto de Nossa Senhora da Conceição e para 
educação dos netos existentes ao tempo de minha morte e, que venham a 
nascer posteriormente. Para esta fundação, faço dotação do prédio, cha-
mado Mercado do Ouro.... A metade da renda líquida do dito prédio será 
dividida pelo número dos meus netos educandos...”. Quando então a últi-
ma neta se formou, o prédio passou então a fazer parte da patrimonial da 
família. Posteriormente, o espaço passou a ser usado para eventos e shows.

Solar Amado Bahia: um registro importante das atividades de Francisco 
Amado Bahia é o casarão que leva o seu nome e que foi a terceira mora-
dia da sua família. O solar foi montado com uso de estruturas de ferro 
fundido importadas da Inglaterra. Sua construção contou com o apoio 
do português Francisco Mendonça, casado com uma tia de Clara Bahia. 
Situa-se no Porto dos Tainheiros, com fachada voltada para a enseada da 
Ribeira. Suas obras iniciaram em 1901 e sua inauguração ocorreu em 8 
de dezembro de 1904, marcando, com toda a pompa, os casamentos das 
suas filhas Clara Soares Bahia e Maria Julieta Soares Bahia.

Juntamente com a estrutura metálica do solar, vieram da Europa diver-
sos elementos decorativos, entre espelhos, mobiliário, lustres, vasos, vi-
draçaria francesa gravada para as esquadrias, louça sanitária inglesa. Vá-
rios cômodos foram decorados com escaiola (muitas vezes apresentada 
como mármore-estuque, com manipulação do gesso para imitar pedras 
ornamentais, como o jaspe ou o mármore, com suas nuances de cor e 
formas). A capela recebeu um belo retábulo neoclássico. No salão nobre 
foram colocados espelhos de moldura dourada. Havia também um belo 
chafariz no jardim.

O prédio é um verdadeiro cartão postal para a cidade de Salvador. Com 
sua arquitetura eclética, já teve 52 cômodos e 107 portas, distribuídos 
por sua planta retangular, em dois pavimentos e mais um sótão. Possui 
corredor central e quartos dispostos transversalmente, como a maior 
parte das habitações urbanas brasileiras desse período. Essa distribuição 
se repete nos dois pavimentos. O prédio, em alvenaria de tijolo, está 
envolvido com varandas de ferro fundido, importado da Inglaterra. 

Figura 6. Inauguração do 
Cais do Ouro pelo presidente 

marechal Hermes da Fonseca.

Figura 7. Solar Amado Bahia.
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Possui estruturas em abobadilhas de chapa de aço, que são suportadas 
por colunas em estilo jônico. As grades, que protegem o casarão da rua, 
possuem inspiração neogótica.

A escada lateral, também em ferro fundido e com pisos em mármore 
carrara dá acesso ao pavimento nobre, com um amplo salão de recepção, 
com espelhos vindos da França e uma capela, com sala de oração, em 
estilo neoclássico. As pinturas dos tetos e das paredes são atribuídas ao 
pintor Badaró. Possui materiais de acabamento importados como os pi-
sos de pastilhas coloridas nas varandas, o assoalho de pinho de riga nos 
salões e nos quartos, vidros franceses grafados e peças de louça inglesa.

No ano de 1949, o imóvel passou a pertencer a Associação dos Empregados 
do Comércio, que previa um sanatório para idosos que não foi executado, 
dando lugar em 1966 a um Centro Educacional. Em 1966, o Solar é 
restaurado, com orientação do Instituto do Patrimônio Histórico Artístico 
Nacional (Iphan). O primeiro cadastro da edificação foi documentado em 
1973 e registrado no Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia 
(IPAC), sendo a edificação considerada um acervo vivo da interação 
artística-cultural. Reunia em sua arquitetura diversos painéis, pinturas, 
móveis, que enriqueciam sua beleza, tornando único, sendo assim 
apreciado e preservado também pela sua história. Foi tombado pelo 
Iphan em 29 de janeiro de 1981, incluindo também seu mobiliário.

O solar enfrentou desafios de manutenção quando um funcionário 
acionou a justiça após sofrer uma série de reduções salariais no Centro 
Educacional que funcionou no local. Denúncias foram feitas sobre o seu 
sucateamento e o furto de boa parte do seu acervo. Depois de diversas 
lidas judiciais, o casarão acabou leiloado em outubro de 2017, passando 
a funcionar como uma sorveteria e um espaço cultural que apresenta a 
história do sorvete.

Além dos registros da atuação de Amado Bahia em Salvador, também é 
possível constatar registros de homenagens à sua memória no municí-
pio de Mata de São João, distante cerca de 56 Km da capital Salvador. 
Conforme já destacado anteriormente, Amado Bahia e o senador Queiroz 

Figuras 8, 9 e 10. Aspectos da 
decoração do Solar Amado Bahia.



GESTÕES
EMPRESARIAIS

INSPIRADORAS

144

Monteiro lá instalaram o primeiro e mais moderno matadouro de gado 
da Bahia.

Praça Amado Bahia: no centro da cidade, é um dos seus mais importan-
tes espaços urbanos.

Distrito Amado Bahia: Pelo Decreto Estadual nº 11.089, de 30 de novem-
bro de 1938, o distrito de São José da Mata passou a chamar-se Amado 
Bahia. Homenagem ao empreendedor que lá construiu matadouro, esta-
ção de trem e capela.

Figura 11. Praça Amado Bahia 
em 1968.

Figura 12 e 13. Distrito Amado 
Bahia: capela e estação de trem.
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27.09.1957 
(Porto Xavier, Rio Grande do Sul)

15.06.2021 
(São Paulo, São Paulo)

por Horacio Nelson Hastenreiter Filho

“A gente se sente muito feliz
 por desenvolver uma região”

A relação que se estabeleceu entre a Chapada Diamantina e o agricultor 
Ivo Borré pode ser definida como de perfeita simbiose. O gaúcho de Por-
to Xavier, que se tornou posteriormente baiano por adoção e reconheci-
mento, teve grande protagonismo no novo desenho socioeconômico da 
microrregião baiana. Chegou pela primeira vez à região em 1984 e, já no 
ano seguinte, como morador, acompanhado por alguns funcionários e 
pelo irmão Hélio, decidiu reproduzir a experiência que tinha com a pro-
dução de grãos no Rio Grande do Sul. A ausência de chuvas enfrentada 
na primeira colheita o levou a desistir da produção de cereais e voltar-se 
à produção de batatas, primeiro grande sucesso produtivo da Fazenda 
Progresso. Daí, por diante, novas culturas foram incorporadas à pro-
dução, contribuindo para que a Chapada se tornasse um relevante polo 
para a produção de alimentos na região Nordeste.

O EMPREENDEDOR EM FORMAÇÃO . Ivo nasceu e viveu sua in-
fância no interior do Rio Grande do Sul, na cidade de São Paulo das Mis-
sões. Filho dos comerciantes Pedro Hugo Borré e Anna Borré, foi criado 
com seis irmãos. Apesar do ingresso da família no Brasil, a partir da Ale-
manha, descobriu-se mais tarde, pela árvore genealógica, que os Borré 
tinham ascendência norueguesa e estiveram apenas de passagem por 
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um período na Alemanha, antes de migrarem para o país tropical. Como 
muitos descendentes de negociantes, à época, interrompeu precocemen-
te os estudos e, aos 15 anos, foi emancipado para ganhar sua carteira de 
habilitação e dirigir caminhão no transporte da soja, levando o produto 
dos armazéns da família para os armazéns das empresas exportadoras. 

A situação financeira da família de Ivo Borré era estável e razoavelmente 
confortável, levando-se em consideração o ambiente onde residiam. A 
sua adolescência foi como a de muitos gaúchos de classe média do inte-
rior do estado. Durante a semana, tinha muito pouco tempo para o lazer, 
já que estudava à noite e trabalhava durante o dia. Aos finais de semana, 
participava de festas e bailes tipicamente gaúchos, além de se aventurar 
nas peladas de futebol e nas confraternizações estudantis. 

Ivo tinha nos jogos de baralho uma de suas principais distrações, che-
gando a criar diversos grupos na cidade com esse fim. O interesse pelas 
diversões com cartas o levou a fundar um clube social. Até hoje, o espaço 
é o único com piscina existente na cidade na qual nasceu e cresceu.

O contato com a atividade laboral desde cedo permitiu que Ivo adqui-
risse experiência de vida e uma visão mais aguçada para os negócios, as 
quais estiveram permanentemente somadas à sua obstinação e vontade 
de fazer e ver as coisas acontecerem. Sempre teve um ímpeto pelas reali-
zações, sendo possível dizer que esteve prematuramente preparado para 
o exercício de atividades empreendedoras e para a gestão de negócios.

Na sua cidade natal, e ainda bastante jovem, conheceu Judith Teresinha, 
a quem viria desposar. Como acontece nas cidades pequenas, todas as 
famílias se conhecem e, portanto, as famílias viram como de bom grado 
a união dos jovens Ivo e Judith.

DO RIO GRANDE DO SUL À CHAPADA DIAMANTINA .           
A atividade que a família Borré desenvolvia no Rio Grande do Sul no 
ramo da soja deve ser reconhecida como de intermediação. Os Borré se 
encaixavam na cadeia produtiva do grão entre os pequenos produtores 
locais e os cerealistas. Os homens da família cuidavam da parte comercial 

Figura 1. Sala de Prova de Cafés 
Especiais – Fazenda Progresso.
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e logística da venda do produto, enquanto as mulheres trabalhavam na 
loja de secos e molhados, roupas e afins da família. 

Pedro Borré, pai de Ivo, tomou a decisão de emancipar precocemente o 
filho, entregando-lhe a responsabilidade sobre as questões administra-
tivas de compra e venda de soja dos pequenos produtores, bem como a 
logística e processos de venda ligados a cooperativas e exportadoras no 
Porto de Rio Grande.

 Nos anos 1980, a comercialização da soja produzida no Sul do país tor-
nou-se uma atividade mais crítica, inquietando os produtores da região 
e materializando a ideia de Pedro e Ivo Borré de explorar as novas fron-
teiras agrícolas do país, caminho já seguido por muitos produtores gaú-
chos. De início, foram para o oeste baiano, mas depois derivaram para a 
Chapada Diamantina.

A PRODUÇÃO DA FAZENDA PROGRESSO . Em 1984, os Borré 
adquirem a sua primeira propriedade fora do Rio Grande do Sul. Saíram 
de São Paulo das Missões pensando em adquirir propriedades no Mato 
Grosso, mas para sorte deles e da boa terra, acabaram chegando em solo 
baiano. O negócio, segundo Ivo Borré, contou com uma lufada de sorte, 
ensejada por um interesse específico do antigo proprietário das terras 
adquiridas. Ao chegar em Ibicoara para fechar o negócio na sua camio-
nete cabine dupla, viu o dono da primeira fazenda adquirida encantar-se 
pelo veículo. A concretização do negócio só foi possível com a cessão do 
automóvel como parte do pagamento. Ivo e Pedro Borré voltaram de ôni-
bus para o Rio Grande do Sul, mas felizes pelas novas oportunidades que 
se abriam com a mudança de região.

As primeiras tentativas de produção se deram com a produção de cereais 
como a soja e o trigo, devido à experiência já acumulada no Rio Grande 
do Sul. No entanto, o longo período sem chuvas inviabilizou a safra. Hou-
ve a tentativa de outros plantios, como o do milho e da cebola, que tam-
pouco se mostraram alvissareiros no cenário de seca. No período de 1986 
a 1988, passaram ao plantio de feijão. Primeiro, o feijão sequeiro, sem Figura 2. Vinícola UVVA.
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resultados satisfatórios e, em seguida, o feijão com o sistema de irrigação 
tradicional, autopropelido, que se mostrou mais efetivo em resultados. 

Em 1990, no entanto, é que os ventos começaram a soprar mais favorá-
veis para Ivo Borré. A chegada de novos produtores na região veio trazer 
a cultura do plantio da batata inglesa que passou rapidamente a se dis-
seminar, criando um novo e importante mercado. A Fazenda Progresso 
ingressou de forma bastante gradual na produção desse alimento, de-
dicando inicialmente apenas dois hectares para o seu cultivo, subindo 
gradualmente, até dedicar 2 mil hectares para a sua produção. A produti-
vidade atual de 45 a 50 toneladas por hectare é superior à média nacional.

 É justamente no final dos anos 90 do século passado e devido ao sucesso 
na produção de batata inglesa que a Fazenda Progresso experimenta o pe-
ríodo de maior expansão empresarial. O produto teria uma importância 
que extrapolaria as atividades desenvolvidas na fazenda de Ivo Borré, sen-
do possível atribuir-lhe papel essencial no crescimento da própria região 
da Chapada Diamantina como território destinado à produção agrícola. 

O conjunto de terras destinado à produção da Fazenda Progresso é si-
tuado a mais de 1.100 metros de altitude e circundado pela cadeia de 
montanhas que forma a Serra do Sincorá. O microclima é absolutamen-
te diferenciado para o plantio, beneficiado pelas elevadas temperaturas 
durante o dia e pela expressiva queda durante a noite e madrugada. Ne-
nhuma outra região permite que a batata inglesa seja colhida todos os 
dias do ano. Some-se a essa condição diferenciada, a quase exclusividade 
da produção na região Norte e Nordeste do país e sua posição geográfica 
privilegiada para a distribuição do produto nessas mesmas regiões. Essa 
conjunção favorável de fatores explica por que a região abriga hoje, entre 
outras, a maior produtora de batatas do mundo.

Em 2005, com a produção da batata já estabelecida, Ivo Borré identificou 
na elevada altitude da região, um potencial para a produção de café de ele-
vada qualidade. A aposta foi certeira e hoje a Fazenda Progresso exporta 
mais de 80% da sua produção, levando café para cerca de dez países, aten-
dendo exclusivamente o nicho de cafés especiais com o Café Latitude 13.



Figura 3. Ivo Borré.
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Com o cultivo do café já consolidado, no início da década seguinte, a fazenda se volta à produção de uvas, 
aproveitando a adequabilidade do clima da região e suas temperaturas que variam dos 8 aos 24 graus 
centígrados ao longo do ano, a partir de estações bem definidas que favorecem as videiras. A composi-
ção do solo é outra importante aliada para o plantio da uva. A região é tão fértil que os produtores estão 
mapeando nos mesmos parreirais, novos “micro terroirs”, pequenas faixas nas quais as uvas podem se 
revelar ainda mais especiais, sendo capazes de produzir lotes de vinhos ainda mais raros.

O projeto foi, desde o seu início, tratado com todos os cuidados de pesquisa, envolvendo o experimento 
de diversas variedades, testadas em campo em relação à adaptabilidade à região com o apoio da Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária  (Embrapa) e no estabelecimento de um sistema de podas que bene-
ficia a brotação das frutas. A positividade do cenário para a vinicultura, a partir da combinação de solo, 
clima, variedade e manejo traduziu-se em uma complexidade aromática única, determinando a criação 
da Vinícola Uvva, que seria inaugurada em março de 2022, e a entrada da família Borré no sofisticado 
segmento do enoturismo.

Com menos destaque, a Fazenda Progresso tem produção, ainda, de cebola, com a relevante produtivida-
de de 100 toneladas por hectare, tomate, além de dedicar uma parte da sua área às atividades pecuárias.

OS VALORES DA FAZENDA PROGRESSO . O sucesso de Ivo Borré como produtor agrícola não 
deve ser imputado exclusivamente ao seu senso de oportunidade, responsável pela introdução do cultivo 
de produtos que se mostraram adequados à região da Chapada Diamantina, em termos de condições 
logísticas e de produção. Os sólidos valores identificados na relação que estabelecia com funcionários, 
clientes e fornecedores tornaram-se marca registrada dos seus negócios.

Ivo sempre trouxe consigo e difundiu firmes valores que foram gradativamente incorporados pela família 
e pela Fazenda Progresso. Tendo como base o empreendedorismo, a família Borré pautou o crescimento 
dos negócios a partir da ética, tradição, união, respeito, comprometimento e fé. A conhecida e pronun-
ciada pontualidade gaúcha complementa a relação de valores declarados. No que diz respeito à gestão da 
Fazenda, de forma mais específica, incorporaram-se valores como a humildade, a honestidade, o com-
promisso e a inovação. 

O reconhecimento desses valores nas relações estabelecidas se traduziu no respeito que a Fazenda Pro-
gresso adquiriu junto ao seu mercado, clientes e fornecedores, sobretudo pela conduta ética, honrosa e 
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séria com que Ivo Borré conduzia os seus negócios. Esses valores estão preservados e aderidos às ações 
cotidianas dentro da empresa e nas relações familiares. Jamais deixam de ser visitados quando há deci-
sões relevantes a serem tomadas ou quando se faz necessária a resolução de alguma situação de conflito.

Merece destaque especial, a relação que Ivo Borré sempre estabeleceu com os seus colaboradores como 
consequência dos valores que estabeleceu para si e para a condução da Fazenda Progresso. Estes mate-
rializavam-se no tratamento dado às pessoas e na importância atribuída a cada demanda individual de 
seus funcionários. O tempo de atenção que atribuía a um pleito ou a uma solicitação de conversa jamais 
foi determinado pelo nível hierárquico do interlocutor. Ivo sempre procurou tratar todos os colaborado-
res como elementos de uma grande família.

A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DA FAZENDA PROGRESSO . A Fazenda Progresso gera, atual-
mente, 950 empregos diretos, aos quais são acrescidos mais 300 temporários durante a colheita do café. 
Todos os colaboradores são moradores das regiões circunvizinhas, permitindo que a renda agregada 
impacte positivamente a economia, fomentando outros negócios e gerando recursos que permanecem 
na região, contribuindo, dessa forma, para a estruturação de atividades que alavancam o turismo, tão 
importante para a economia da região. 

Compreendendo o papel alicerçante da educação para o desenvolvimento das pessoas e de uma região, 
Ivo Borré direcionou para essa área a sua atenção para as questões sociais. Desde 2011, a Fazenda Pro-
gresso mantém uma escola primária com a Prefeitura Municipal de Mucugê, construída com recursos 
próprios e doada ao município. A escola é a mais bem equipada da cidade e tem capacidade para atender 
50 crianças. A infraestrutura diferencia-se das acanhadas escolas do interior do estado, oferecendo aos 
seus alunos biblioteca, além de salas de computação, áudio e vídeo. O espaço, além da formação de crian-
ças se volta para a relação entre pais e filhos, promovendo uma evolução de comportamento nos adultos, 
sobretudo nas relações familiares. 

Equipes da Fazenda Progresso constantemente realizam ações na comunidade com intuito educativo. 
Aos alunos, são incentivados projetos relacionados à preservação do meio ambiente, incluindo campa-
nhas de plantio de árvores. Há, ainda, uma forte preocupação com a promoção da cultura nordestina, 
traduzida em eventos relacionados às questões folclóricas, a promoção de grupos de capoeira e a reali-
zação de comemorações em datas específicas diversas. Os resultados da educação diferenciada ofertada 
são relevantes não somente para as crianças diretamente beneficiadas, como também para os seus pais 
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que se permitem a dedicação às atividades profissionais com a tranqui-
lidade de saber que os filhos estão sendo bem formados. 

Complementarmente, a Progresso apoia uma diversidade de outros pro-
jetos relacionados à região, incentivando atividades culturais e partici-
pando ativamente das campanhas de doações sempre que elas ocorrem.

O RECONHECIMENTO . A importância de Ivo Borré para o agrone-
gócio baiano e da região da Chapada Diamantina, a sua visão empreen-
dedora e a disposição para transformar ideias e projetos em realizações 
traduziram-se em diferentes formas de reconhecimento e premiações. 

Em abril de 2017, Ivo recebeu da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) 
o título de cidadão baiano, diploma cedido pela sua legítima contribuição 
ao desenvolvimento da agricultura no estado e, em especial, na região da 
Chapada Diamantina. O deputado estadual Eduardo Salles, propositor 
do título, destacou Ivo Borré como uma das personalidades nacionais 
e internacionais no setor da agropecuária, não somente pela amplitude 
de visão que possuía do setor, mas pela sua capacidade de saber fazer 
gestão familiar. Atribuiu ao novo baiano ampla responsabilidade no re-
conhecimento do potencial da Chapada Diamantina para o agronegócio, 
traduzida na geração de mais de 5 mil empregos diretos no campo e no 
crescimento da economia da região. 

Ainda segundo o deputado, a contribuição de Ivo Borré para o desenvol-
vimento regional transcendeu o arrojo com que sempre conduziu e ob-
teve êxito nos seus negócios familiares, tanto pela sua ativa e destacada 
participação em associações classistas, como pelas articulações políti-
cas e demandas apresentadas aos governantes, sempre respaldadas pelo 
respeito que conquistou. 

Posteriormente, em 2021, recebeu o título de Cidadão Mucugêense pelos 
préstimos e contribuições à cidade de Mucugê. Muitas outras premia-
ções empresariais foram outorgadas a produtos da Fazenda Progresso. 

Além das premiações que simbolizavam materialmente o reconheci-
mento pelos benefícios trazidos pelas atividades da Progresso para a sua 

Figura 4. Plantação de batatas 
da Fazenda Progresso.
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região, aqueles que se relacionaram com Ivo Borré não deixavam de se 
referir à sua competência relacional, as quais materializavam-se nas suas 
relações políticas, econômicas e sociais. A forma de liderança que exercia 
era reconhecidamente marcada pela simplicidade e pela indistinção com 
que tratava quem quer que fosse o seu interlocutor.

NOVOS VOOS . O precoce falecimento de Ivo Borré trouxe um enor-
me desafio para os seus familiares e sócios na Fazenda Progresso. As 
três gerações da família, o pai de Ivo, Pedro Hugo Borré (1º geração), os 
irmãos e cunhados (2º geração) e os filhos e sobrinhos (3º geração) estão 
atualmente à frente dos negócios da Fazenda Progresso, imbuídos de ga-
rantir a manutenção ativa e sólida do legado deixado pelo filho, irmão, 
cunhado, pai e tio. A terceira geração da Fazenda Progresso permanece 
comprometida com os mesmos valores e procura manter o desenvolvi-
mento dos negócios em perfeita sintonia com as diferenciadas práticas 
estabelecidas e incorporadas nas gestões anteriores. 

Mantendo a trajetória de inovação e antenados com tendências obser-
vadas fora do país, o grupo empresarial aposta na diversificação das 
atividades, relacionando o vinho ao enoturismo, o que foi traduzido em 
investimentos em um complexo hoteleiro na região, o qual contempla, 
inclusive, o ousado projeto de um hotel seis estrelas.

A Vinícola Uvva conta atualmente com 60 colaboradores, tendo a sua 
produção de uvas a partir de 52 hectares de vinhedo plantados e projeta 
para curto prazo a produção de 400 mil garrafas por ano, entre vinhos 
tintos de guarda, brancos e espumantes. As condições climáticas da Cha-
pada, diferentes de todo o Brasil, favorecem a produção de um vinho de 
alta qualidade. A perspectiva é trabalhar o enoturismo agregado com o 
ecoturismo que já existe e é destacadamente crescente na região. 

A inovação e o conteúdo tecnológico estão fortemente presentes no pro-
cesso produtivo atual. A produção da uva conta com um sistema de ras-
treabilidade que permite controle e monitoramento de vários detalhes 
da produção, entre os quais os insumos empregados na lavoura, a quan-
tidade colhida e o instante de realização da adubação.

Figura 5. Ivo Borré e a esposa 
Judite Borré nos vinhedos.

Figura 6. Três Gerações: 
Pedro Hugo Borré (direita), 
Ivo Borré (esquerda) 
e Fabiano Borré (Centro).
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O empreendimento está sendo concebido e desenvolvido de forma sóli-
da, atrelado a um Plano Diretor que integra a produção de vinho ao eno-
turismo. São planejadas visitações guiadas para conhecer os vinhedos e 
todo o processo de elaboração e degustação dos vinhos produzidos pela 
Uvva. O hotel previsto para 2023 deverá ser instalado ao lado da vinícola. 
O complexo contempla restaurante com centro de eventos, SPA e parque 
turístico privado.

A sustentabilidade vem ganhando espaço progressivo na agenda da Fa-
zenda Progresso, servindo de exemplo o planejamento do uso de estufas 
no seu processo produtivo. O grupo tem, ainda, objetivos de expandir o 
mercado de café torrado. A batata inglesa continua no portifólio dos ne-
gócios da família, que estabelece como meta a consolidação da participa-
ção do tubérculo no mercado nordestino. Afinal, como imortalizado pelo 
gênio de Machado de Assis, as batatas sempre caberão aos vencedores.
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da silva 18.06.1941 
(Salvador, Bahia)

por Horacio Nelson Hastenreiter Filho

“Só se organiza a produção
se organizar o produtor”

É muito difícil falar da pecuária baiana sem passar pelas histórias do 
pai e filho João Martins e João Martins Junior.  O pai, ainda na primeira 
metade do século passado, já era empresário com destacada atuação no 
abate de bois, fazendas e atividades imobiliárias, incluindo a criação do 
subúrbio de Paripe, em Salvador, onde se situava uma de suas proprie-
dades rurais. Em um período no qual os recursos logísticos eram bem 
mais escassos e limitantes, chegou à incrível marca de ter 138 açougues e 
casas de carne na Capital. Coube a João Martins Junior a tarefa de cuidar, 
com os irmãos, dos negócios familiares, tornando-se um líder empresa-
rial baiano e, posteriormente, nacional. Talvez, o seu êxito como lideran-
ça do agronegócio, que o levaria à presidência Confederação Nacional do 
Agronegócio (CNA), tenha sido a precoce compreensão de que o fortale-
cimento de cada negócio e do setor pecuário estava profundamente vin-
culado à capacidade de pensar e desenvolver projetos de forma coletiva.

INFÂNCIA. ADOLESCÊNCIA E FORMAÇÃO . Filho de João 
Martins da Silva e Marianina Martins da Silva, João Martins Junior foi 
criado com cinco irmãos: David Moreira Martins da Silva, Antonio Carlos 
da Silva Martins, Paulo Moreira Martins, Ana Maria Martins Kruschewsk 
e Joaquim Marcelo Moreira Martins. A sua infância e adolescência foram 
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bastante saudáveis e de intensa convivência com familiares e amigos, so-
bretudo, nos veraneios e nas férias passadas nas fazendas de Paripe e de 
Itapetinga, na Bahia. A vivência positiva e a formação de vínculos com os 
mais próximos contribuíram para um dos seus traços mais marcantes, o 
interesse e a permanente preocupação com as pessoas.  

O segundo grau foi cursado no tradicional Colégio Sofia Costa Pinto de 
Dr. Tenório e se formou em Administração de Empresas pela Univer-
sidade Federal da Bahia (UFBA), tornando-se um dos seus primeiros 
egressos, como aluno da segunda turma do recém-criado curso. O pio-
neirismo na oferta de conteúdos na área de gestão, juntamente com dois 
outros cursos do sul e sudeste do país, acabou contando na sua decisão, 
uma vez que João Martins tomara conhecimento do prestígio crescen-
te dessa formação nas universidades americanas. O interesse manifesto 
pela engenharia acabou cedendo à demanda do pai de que já muito jovem 
se dedicasse aos negócios da família. Acreditava que a formação na área 
técnico-científica lhe demandaria mais que o curso na área de ciências 
sociais, impossibilitando o apoio solicitado.

PRIMEIRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS . O envolvimento de 
João Martins Júnior com o agronegócio se deu desde cedo. Aos 18 anos, 
já tinha presença marcante na empresa familiar, exercendo um papel de 
reconhecida importância para o pai. A capacidade inovadora e a irrequie-
tude são duas heranças positivas paternas que se destacou como um dos 
grandes nomes da pecuária baiana, não somente pela posse de um grande 
número de açougues, mas por inovações logísticas importantes, como o 
transporte do gado vivo embarcado em navio no sul do estado, reduzindo 
o intervalo entre o abate e a distribuição das carnes entre os açougues.

PRIMEIRAS PRÁTICAS COLETIVAS . Dentre os aprendizados 
que adquirimos no ambiente familiar, alguns se mostram inesquecíveis. 
O pai de João Martins sempre procurou usar a lógica e o exemplo para 
passar valores. João Martins Filho não esquece dos palitos de dentes usa-
dos como metáfora da força que um grupo pode ter quando comparada 
às forças individuais dos seus componentes. O pai costumava mostrar a 

Figura 1. Posse na Confederação 
Nacional da Agricultura (CNA).
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ele e aos seus irmãos um palito de dentes, pedindo-os que o quebras-
se, o que era realizado sem a menor dificuldade. Em seguida, reunia em 
sua mão um conjunto de dez ou mais palitos e repetia o desafio, des-
sa vez, não cumprido pelos filhos. A lição jamais foi esquecida por João 
Martins que incorporou o sentido de coletividade como uma das mais 
pronunciadas marcas da sua trajetória profissional. Nas suas palavras, 
um produtor rural sozinho seria sempre um boi de piranha e sua força, 
necessariamente, viria de sua organização em torno de uma instituição.

Nos anos de 1970, João Martins voltou-se à produção de leite na Fazenda 
Grande Vista, em Feira de Santana, interior da Bahia.  Naquele momento, 
compradores de fora impunham os preços aos produtores da região e ele, 
rapidamente, compreendeu que a reversão da força dos compradores de-
pendia da capacidade de articular os fornecedores de leite, estipulando 
conjuntamente um preço justo, capaz de remunerar os custos de produção.

A primeira das ações de cunho associativista desenvolvida por João 
Martins Junior foi a criação de uma cooperativa de leite em Feira de 
Santana, vista por ele como embrião para a organização da cadeia 
produtiva. Além de fundador, foi o primeiro tesoureiro da Central de 
Cooperativas de Leite da Bahia (CCLB).

Ainda na década de 1970, criou juntamente com outros pecuaristas, a 
Associação Baiana de Pecuaristas (ABAP), que depois teve o seu nome 
alterado para Associação Baiana de Criadores (ABAC), tornando-se seu 
vice-presidente. Além de fundador e diretor da associação, teve a opor-
tunidade de substituir o presidente Marcelo Gomes, então enfermo, e 
realizar no atual Parque de Exposições da Paralela a primeira exposição 
estadual no novo espaço, cujo êxito foi determinante para a chegada pos-
terior da atual Feira Internacional de Agropecuária (FENAGRO). 

Nos anos 1980, num momento em que vários abatedouros baianos vi-
nham sendo fechados pela Vigilância Sanitária, João Martins Jr. assumiu, 
juntamente com outros pecuaristas, a Cooperativa Pecuária de Feira de 
Santana (COOPERFEIRA).  Inicialmente, convidaram-no para assumir a 
presidência. No entanto, mais uma vez, prestando tributo ao seu senso 

Figura 2. Mobilização do setor 
do agronegócio em Brasília.

Figura 3. Posse na Predidência 
da FAEB em 2000.
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de coletividade, sugeriu um triunvirato e assumiu a responsabilidade pela área de comercialização.

Uma das suas primeiras iniciativas foi colocar em funcionamento o Matadouro Frigorífico S.A. (Mafrisa), 
que, por mais de uma década, teve um papel de destaque no mercado de carne da Bahia, dando origem, 
posteriormente, ao Frigorífico de Feira de Santana S/A (FRIFEIRA). A articulação política de João Martins 
Jr. junto ao então governador Antônio Carlos Magalhães viabilizou que diversos passivos do matadouro 
fossem absorvidos ou prorrogados pelo governo, permitindo que, superados os problemas financeiros 
históricos, a COOPERFEIRA, marcando época na Bahia, viesse a se tornar a entidade associativa com o 
expressivo patrimônio que detém hoje.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES SINDICAIS À LIDERANÇA – ATUAÇÃO NA FAEB E NO 
SENAR . Nos anos 1980, o reconhecimento da importância de João Martins Jr. para a organização da 
ação coletiva no setor pecuário, o conduziu à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia 
(FAEB), na condição de diretor. Já como líder sindical e primeiro vice-presidente da instituição, no final 
da década de 1980, foi responsável por organizar e levar à Assembleia Nacional Constituinte os pleitos 
relacionados aos interesses da classe que representava. 

É importante ter em mente que no início das atividades de João Martins Jr. na FAEB, nos anos 1980, 
o cacau era um produto absoluto para o agronegócio baiano, com importante expressão econômi-
ca e representação política. Sem desprezar e deixar de reconhecer a importância da região cacauei-
ra para o estado, apostava na diversificação como mecanismo de reinserção do produtor da re-
gião, que deveria provisoriamente assumir outra atividade produtiva enquanto se buscava uma 
alternativa para a vassoura de bruxa que combalia a produção da matéria-prima do chocolate.

A atividade pecuária, naquele momento, permanecia carente de representatividade. O Instituto de Pe-
cuária da Bahia, fundado nos anos 1930, era a única entidade representativa do setor à época. No entanto, 
apesar de no seu auge ter sido muito forte e conceituado, iniciou os anos 1980 em crise, devido a suces-
sivas más administrações. A chegada de João Martins Jr. à federação requalifica a representatividade do 
setor pecuário.

Apesar dos mais de 400 anos de atividade pecuária na Bahia, João Martins sempre compreendeu que a 
permanência da sua relevância econômica era indissociável da agenda de inovação. Tinha como claro 
também que o sucesso inovativo é resultado de um processo bem estruturado de aprendizagem perma-
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nente e cumulativo. Essa visão o levou, nos anos 1990, a assumir a gestão do Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Rural (SENAR) - Bahia (1996-1997), função que passou a acumular com a vice-presidência da FAEB. 

A entidade, vinculada à FAEB, é responsável por organizar, administrar e executar, em todo território 
nacional, a formação profissional rural e a promoção social de jovens e adultos que exerçam atividades 
no meio rural. Naquele momento, a instituição já capacitava milhares de pessoas por ano. No entanto, a 
capacitação era insuficiente para permitir que os empreendimentos e atividades relacionados ao setor 
acompanhassem o ritmo de inovação necessário para a competitividade no nível nacional e internacio-
nal. O reconhecimento dessa realidade, durante a gestão de João Martins Jr., levou o SENAR a incorporar, 
entre as suas atribuições, a assistência técnica. O êxito dessa iniciativa levou o serviço, em várias outras 
unidades de federação, a agregar a assistência técnica no rol das suas atividades.

Um fato curioso no SENAR da Bahia é que nos Conselhos Administrativo e Fiscal existia regimentalmen-
te uma vaga para os representantes da Federação dos Trabalhadores na Agricultura (FETAG), que não 
eram preenchidas desde a fundação por falta de indicação de nomes pelos interessados. Ao assumir a 
Presidência do Órgão e por entender a importância da participação da classe trabalhadora nas decisões 
e trabalhos da entidade, João Martins Jr. liderou entendimentos para atrair os dirigentes da federação, 
assegurando uma paridade de representação que teve resultado exitoso ao longo dos anos.

A PRESIDÊNCIA DA FAEB . Em 2000, com o sucesso das atividades desenvolvidas nos anos ante-
riores, João Martins assumiu a presidência da FAEB para exercício do seu primeiro mandato. Os desafios 
para a atividade representativa sindical mostravam-se crescentes, à medida que o agronegócio baiano ia 
mudando de status na matriz econômica do estado, sobretudo a partir da ampliação da fronteira agrícola 
no oeste baiano, extremo sul e na região da Chapada Diamantina. 

Naquela ocasião, a arrecadação da federação encontrava-se muito baixa e ele abriu mão da verba de re-
presentação da presidência por sucessivos mandatos, até que a federação estivesse em condições de re-
passá-la sem sacrifício do custeio operacional. A FAEB encontrava-se, inclusive, sem sede própria e não 
havia espaço para acomodar a federação juntamente com o SENAR. Desde o início da sua gestão, colocou 
como meta o reestabelecimento da sede, o que aconteceria na sua segunda gestão quando o saneamento 
das finanças permitiu que a FAEB comprasse diversos andares do edifício que acomodava suas instala-
ções, criando espaço para, como sempre desejara, acomodar também o SENAR.



Figura 4. João Martins – A Voz do Agro na Bahia e no Brasil.
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Uma das características marcantes de João Martins é a de possuir uma vi-
são abrangente do negócio que representa. Sempre compreendeu que o 
sucesso no agronegócio é resultado de uma combinação ampla de fatores 
que envolvem, entre outros, acesso a crédito, medidas sanitárias e acesso 
ao mercado internacional. Desse modo, com sua destacada articulação 
política, viabilizou medidas de defesa sanitária, a partir do governo es-
tadual, conseguiu estender os prazos dos créditos conferidos aos pro-
dutores e organizou um movimento importante entre os produtores de 
gado para tornar a Bahia livre de febre aftosa, condição necessária para a 
exportação de carne para diversos países.

A prioridade que sempre estabeleceu para o movimento sindical se tra-
duziu em esforços para organizar representações sindicais municipais. 
Como resultado do trabalho fortalecido durante a gestão de João Martins 
Jr. à frente da FAEB, a Bahia possui, atualmente, uma rede com mais de 
100 sindicatos rurais.

À frente da federação, João Martins priorizou a formação profissional e a 
assessoria àqueles que prestam apoio aos produtores. Desse modo, qua-
lificou os quadros da instituição com profissionais capacitados e aptos a 
atender às mais diversas demandas dos setores representados.

UMA REVOLUÇÃO NO SENAR . A gestão de João Martins à frente 
da FAEB, com destaque para a sua capacidade de reforçar a aprendiza-
gem rural, ganhou visibilidade além do estado, levando-o à vice-presi-
dência do SENAR Nacional. 

De imediato, viu a necessidade de mudança no estatuto da instituição, 
incorporando a assistência técnica, a extensão rural e outras demandas 
do setor. Ações como essas foram essenciais para reposicionar o SENAR, 
que adquiriu novo status nas relações estabelecidas com as instituições 
parceiras e com a opinião pública em geral, as quais passaram a com-
preender o Serviço a partir de uma perspectiva muito além de uma ins-
tituição que oferece cursos e capacitação. 
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PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DO SEBRAE BAHIA . A presi-
dência do conselho do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas da Bahia (Sebrae-BA) se estabeleceu na forma de rodízio, a 
partir de indicações alternadas das federações da indústria, da área de 
serviços, comércio e turismo e da agricultura e pecuária. Em 2009, ca-
bendo a indicação à agricultura e pecuária, a proposição do nome de João 
Martins Jr. apresentou-se como natural. O então presidente da FAEB não 
assumiu a responsabilidade apenas de forma protocolar e procurou, 
desde o início, deixar as marcas da sua gestão. 

Uma das primeiras ações foi a de buscar alinhamento de propósitos en-
tre todos aqueles responsáveis por fazer o Sebrae cumprir a sua missão. 
Desse modo, João Martins mandou imprimir diversas cópias com a mis-
são declarada, colocando-as em lugar de destaque em todas as unidades 
da organização, de modo que os colaboradores a absorvessem e a inte-
grassem à sua ação cotidiana. 

Talvez a contribuição de maior relevância trazida pela gestão de João Mar-
tins à frente do Conselho tenha sido a ressignificação do papel do conse-
lheiro. De protocolar e autorizativa, a ação do conselheiro foi estimulada 
a ser reflexiva e participativa. Desse modo, estabeleceu-se processos de 
apresentação de informações ao Conselho, permitindo que os conselhei-
ros pudessem ter um melhor acompanhamento dos projetos e ações do 
Sebrae, bem como dos seus impactos, o que os levou a incorporar novos 
deveres, porém que vieram acompanhados e respaldados por novos di-
reitos. O Conselho do Sebrae ganhou status de órgão interno pensador e 
a diretoria passou a contar com o conforto de trabalhar com o respaldo de 
um conselho forte, servindo de exemplo para outras Unidades Estaduais. 

Na atuação como presidente do Conselho, João Martins valeu-se de um 
dos princípios norteadores mais importantes em toda a sua carreira 
profissional: as organizações não são ilhas. Sendo assim, passou a re-
forçar a capacidade interativa do Sebrae com outras instituições, com o 
estabelecimento de uma assessoria voltada exclusivamente para pensar 
o Sebrae para fora, a partir do fortalecimento das relações estabelecidas 
com diferentes organizações relevantes para o micro e pequeno negócio.

Figura 5. João Martins em Campo – 
Liderança na Prática.
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Eleito em 2011 para um novo período à frente da gestão, João Martins 
presidiu o Conselho do Sebrae Bahia por seis anos, de 2009 a 2014. Quan-
do transmitiu o cargo para o seu sucessor, brincou: “recebi um fusca e 
estou te entregando uma Ferrari”. A organização que não possuía plano 
de cargos e salários, nem regimentos na sua chegada, ganhava respeito 
institucional com a conquista de uma cultura Sebrae que passou a ser 
reconhecida por pares e parceiros. 

PRESIDÊNCIA DA CNA . A Confederação da Agricultura e Pecuária 
do Brasil (CNA) é a entidade sindical de grau superior que representa 
e defende os interesses dos produtores rurais de todo o país. Com 
atuação no âmbito federal, reúne representações de todas as federações 
brasileiras. Sempre inovador e articulador, João Martins Jr., na condição 
de presidente da FAEB, passou a ser notado nacionalmente, o que 
resultou no convite para integrar, em 2012, a chapa para a gestão da 
entidade na condição de primeiro vice-presidente. Com o licenciamento 
da então presidente para assumir o ministério da agricultura, em 2015, 
João Martins Jr. assume a presidência da CNA.

Em 2017, João Martins Jr. manteve-se na presidência da CNA, dessa vez 
eleito diretamente para a função, recebendo o apoio das 27 Federações 
do país. Foi a primeira vez na história da CNA que uma chapa recebeu os 
votos de todas as Federações que integram o sistema. A agenda principal, 
imediatamente estabelecida, foi aumentar a qualidade e inovar na pres-
tação de serviços ao produtor. 

O aumento da participação sindical também estava entre as suas ban-
deiras, mas, na sua visão, isso deveria ser atingido de forma voluntária, 
a partir do reconhecimento da importância do sistema, que, fortalecido, 
despertaria naturalmente nos produtores a necessidade de se integrar.

Em 2021, João Martins Jr. foi reeleito para mais um mandato (2021-2025), 
novamente com o voto de todas as 27 Federações Estaduais de Agricul-
tura e Pecuária.

A CNA é hoje uma instituição extremamente respeitada pelos produtores 
rurais e não há como não relacionar o status adquirido nos últimos anos 
às sucessivas gestões de João Martins.

Figura 6. João Martins 
e o presidente Michel Temer.
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O DIFERENCIAL JOÃO MARTINS JR. . A trajetória do administrador João Martins da Silva Junior 
e o reconhecimento nacional que alcançou são certamente inspiradores para as lideranças baianas, não 
somente do agronegócio, mas de outros setores empresariais. O grande diferencial desse gestor é que ele 
estabeleceu uma diferente relação causal com o seu segmento de atuação. 

Muitos, pelo sucesso empresarial alcançado, ajudaram a alavancar o seu segmento empresarial. João 
Martins Jr., por sua vez, dedicou e vem dedicando a sua vida profissional à pecuária baiana e brasileira a 
partir de uma visão essencialmente coletiva e sistêmica, beneficiando, assim, não somente os negócios seus 
e familiares, mas toda uma cadeia produtiva responsável pela geração de mais de 5 milhões de empregos em 
todo o país, alavancando a economia nacional e assegurando alimentos para o mercado interno e externo. 

O sucesso como gestor e a exitosa carreira sindical certamente demandaram da esposa Maria Luiza 
Baleeiro Martins da Silva, dos Filhos João Martins da Silva Neto e Mariana Baleeiro Martins da Silva, e 
dos seus netos uma compreensão pelos excessos de demandas profissionais do marido, pai e avô. João 
Martins, inclusive, gostaria de tê-la encerrado no mandato como presidente da CNA, concluído em 2021. 
O êxito à frente da entidade, convertido em apoio das federações e o sentimento de que ainda tem muito 
a contribuir reverteram a decisão.

Ao descrever João Martins Jr., vários e distintos atributos elogiosos lhe foram associados como eficiente, 
inteligente, honesto, sério e trabalhador. Entre todos, um estabeleceu-se como unanimidade entre os 
depoentes: a preocupação nata com o coletivo.

Na sua própria visão, um dos segredos para o seu sucesso como gestor está na capacidade de identificar e 
revelar talentos. Sempre soube observar e pinçar aqueles com capacidade e engajamento diferenciados, 
empoderando-os e capacitando-os para que pudessem tornar plenos os seus potenciais. Outro atributo 
que a humildade lhe permite admitir é a sua curiosidade. Sempre procurou ler e pesquisar para com-
preender o porquê das coisas, sendo sábio em empregar o conhecimento das causalidades descobertas.

Em toda a sua trajetória profissional, que já supera os 55 anos, seja na condição de presidente da Agrope-
cuária João Martins S.A., seja à frente das diversas instituições que comandou, as principais marcas que 
ele leva para as entidades são a independência, sem qualquer vinculação político partidária, e a credibili-
dade. Atualmente na CNA, ele está preparando a Confederação para o futuro, qualificando-a para ajudar 
os Produtores Rurais a evoluírem em seus negócios e para se defenderem de quaisquer adversidades, 
como cumpre a um verdadeiro representante classista fazer.
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rodrigues 29.01.1959 
(Nanuque, Minas Gerais)

por Justina Tellechea e Tairine Nunes Santos1

“Quando os produtores evoluem,
a indústria cresce”

De uma família mineira de pecuaristas, Lutz Viana Rodrigues Júnior, 
aproveitou as oportunidades do estado ao lado, desbravando a cidade de 
Ibirapuã, localizada no sul da Bahia, para se tornar um baiano de profis-
são. Hoje Lutz Júnior é um renomado empresário e presidente da agroin-
dústria Laticínios Davaca.

HABILIDADES PASSADAS DE PAI PARA FILHO . O pai de Lutz 
Viana Júnior, Lutz Viana Rodrigues, foi um dos maiores pecuaristas de 
Minas Gerais, conhecido por ser um exímio criador de zebuínos no país 
(animais com dupla aptidão, usados tanto para a produção leite, como 
para a produção de carne). Na sua região, o pai de Lutz Júnior era cha-
mado pelos funcionários e contribuidores de Senhor Tinga. Ele faleceu 
quando tinha 84 anos na capital mineira. Mas não sem antes passar suas 
experiências para seus filhos, por meio dos aprendizados que lhes pro-
porcionava, na fazenda Cinelândia, em Nanuque ¬– cidade situada no 
interior do estado de Minas Gerais. Nesse local, Lutz Rodrigues criou as 
raças zebuínas: Nelore, Tabapuã e Gir. Ele chegou a ser membro da As-
sistência Brasileira de Criadores Zebu, em 1970. 

Foi nesse contexto de criação de zebuínos que nasceu o mineiro Lutz 
Viana Rodrigues Júnior. Contudo, diferentemente de seu pai, não quis 
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construir a vida em Minas Gerais. Em vez disso, quis aproveitar as opor-
tunidades do estado ao lado, desbravando a cidade de Ibirapuã, locali-
zada no sul da Bahia, e se tornar um baiano de profissão. Essa ação foi 
facilitada pelo fato de o local escolhido fazer divisa com a cidade onde o 
pai de Lutz Júnior montou sua fazenda, a cidade de Nanuque. Em 1945, 
o local era chamado de Bom Jesus. Em 1953, quando o distrito foi criado, 
alteraram a nomeação para Ibirapuã - que significa, em tupi-guarani, 
madeira dura. Só em 1962 virou município, o qual hoje faz divisa com: 
Serra dos Aimorés, Lajedão e Teixeira de Freitas. 

Foi nesse lugar que Lutz Júnior resolveu demonstrar suas façanhas em-
presariais e corporativas inspiradas na vida do grande pecuarista que foi 
seu pai. A Bahia seria o lar do seu maior negócio: os Laticínios Davaca.

PREFEITO E EMPRESÁRIO . Em 1988, Lutz Rodrigues Júnior resolveu 
se candidatar para ocupar a prefeitura de Ibirapuã, tendo sido eleito em 
1989 e concluído seu mandato em 1992. Sua administração foi reconhecida 
pela população como comprometida em adotar medidas que melhoraram 
a infraestrutura do município, especialmente das propriedades rurais. 

Paralelamente a essa gestão como prefeito, Lutz Junior comprou uma 
propriedade na cidade de Ibirapuã – a Fazenda Campo Grande. Foi nes-
sa propriedade que ele começou a construção de um dos seus maiores 
empreendimentos. Primeiramente, Lutz se uniu a seu irmão Paulo Ro-
drigues, em outubro de 1991, para abrir a empresa P&L, que começou 
pequena, sem retorno imediato. Pouco tempo depois, Paulo Rodrigues 
se retirou da sociedade e deixou a empresa sob o comando exclusivo de 
Lutz Júnior. Com sua dedicação e sua vocação empreendedora, a P&L 
cresceu e tornou-se uma das maiores empresas do ramo leiteiro no país. 
Em 1992, a empresa se transformou na Laticínios Davaca, ofertando seus 
produtos em quase todo o território nacional. 

Adicionalmente, a Fazenda Campo Grande também abriga o projeto Giro-
lando Campo Grande, que produz mais de 40 mil litros de leite por dia. A 
fazenda possui 1.120 hectares, com um rebanho de mais de 1.800 cabeças, 
trabalhando com o que há de mais avançado em tecnologia agropecuária.

Nota 1. Com colaboração 
de Matheus Leite Buranelli.
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A GIGANTE DAVACA . No início de suas atividades, na década de 
1990, a Laticínios Davaca realizava o processamento de 2,6 mil litros de 
leite por dia, convertidos em queijo parmesão e manteiga, vendidos ape-
nas para a cidade de Recife. Como Lutz almejava o crescimento, focou na 
diversificação da produção e distribuição, evoluindo o negócio e passan-
do a abastecer as redes de supermercados e o varejo baiano. O aumento 
da demanda elevou o consumo para cerca de 450 mil litros de leite por 
dia. A empresa apenas produzia 25% da matéria prima de que necessi-
ta. O restante passou a ser comprado de municípios do extremo sul da 
Bahia, como a cidade de Camacan, bem como de municípios do Nordeste 
de Minas Gerais. Isso movimentou o comércio dessas regiões.

As vendas da Davaca foram ampliadas na Região Nordeste, passando a 
alcançar o Sudeste brasileiro, incluindo no estado de São Paulo o abaste-
cimento das cidades de Campinas, Presidente Prudente e Ribeirão Pre-
to. Depois, o mercado consumidor do estado do Espírito Santo também 
passou a ser atendido. 

Em 2009 e 2010, a manteiga Davaca, menina dos olhos de Lutz, foi pre-
miada no Concurso Nacional de Produtos Lácteos. Em 2011, a empresa 
ganhou o título de “Melhor Manteiga do Brasil”. Entre os anos de 2012 
e 2013, a empresa realizou uma grande ampliação da sua planta indus-
trial. Durante as obras, gerou cerca de 90 postos de trabalho em Ibira-
puã. Após a conclusão, cerca de 250 novos empregos foram criados, com 
a indústria tendo mais de 500 funcionários diretos, além de mais de 3 mil 
colaboradores no campo. Nessa ampliação, foram investidos R$ 40 mi-
lhões para a construção de uma nova fábrica, o que dobrou a capacidade 
de produção, com aquisição de equipamentos mais atualizados tecnolo-
gicamente. A nova fábrica foi inaugurada em 13 de abril de 2013, contando 
com a participação do governador da Bahia à época, Jaques Wagner.

Antes mesmo dessa ampliação, a Davaca já possuía a maior planta de 
queijos do Nordeste. Depois disso, passou a estar entre as quatro maio-
res e mais modernas do Brasil no segmento leiteiro. Dessa forma, a em-
presa precisou ampliar novamente o número de fornecedores de leite 
para suprir a demanda, que somou, em média, 1,7 mil pequenos, médios 
e grandes produtores. 

Figura 1. Lutz Júnior e Jacques 
Wagner, ex-governador da Bahia.



Figura 2. Lutz Júnior em inauguração de fábrica de queijos da Laticínios Davaca.
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A gestão de Lutz permitiu que a Davaca figurasse, em 2013, entre as 
maiores responsáveis pelo movimento do setor leiteiro no extremo sul 
da Bahia. Os investimentos elevaram a participação da empresa no mer-
cado. Mais produtos passaram a ser ofertados, todos com rigoroso con-
trole de qualidade, incluindo a segurança alimentar das suas instalações, 
como Lutz sempre prezou desde a sua fundação na década de 1990. No 
mesmo ano, a Davaca participou da feira de supermercados da Associa-
ção Baiana de Supermercados (Abase), quando ficou ainda mais notório 
que a marca estava bem posicionada e estava sendo bem aceita no mer-
cado baiano.

Em 2015, a Laticínios Davaca investiu R$35 milhões em uma torre de se-
cagem, aparelho responsável por realizar a desidratação de soro, um 
subproduto da fabricação do queijo. O equipamento foi instalado para 
secar 500 mil litros de soro de leite por dia. O soro em pó passou a ser 
vendido para indústrias de biscoitos, macarrão, bebida isotônica e acho-
colatados. Desse modo, em 2015, a empresa de Lutz Júnior conquistou 
um importante e novo mercado consumidor a partir da fabricação do 
soro do leite.

A empresa também pode ser entendida como bom exemplo para o se-
tor leiteiro nacional, investindo em melhoramento das pastagens e da 
genética do rebanho. Essa última ação é feita por meio de inseminação, 
através de transferência de embrião ou da fertilização in vitro – método 
no qual há a formação de embriões em laboratórios por meio de óvulos 
e espermatozoides selecionados com o intuito de se obter animais com 
a maior produtividade possível, sendo possível escolher o sexo da nova 
cria, o que é uma grande vantagem para as fazendas leiteiras que têm, 
naturalmente, preferência pelas fêmeas. 

Outro benefício estaria na otimização do processo, já que o embrião chega 
com sete dias para ser implantado nas receptoras (ou “mães de aluguel”). 
Sob a gestão de Lutz Júnior, a empresa inovou ao fornecer essa tecno-
logia de ponta, usada em todo mundo, a um baixo custo aos produtores 
associados. Os embriões são produzidos na sua própria sede e depois são 
disponibilizados aos produtores junto com os técnicos responsáveis por 
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realizar o procedimento. Tudo isso a um preço acessível com o propósi-
to de contribuir com a melhoria genética dos rebanhos dos produtores 
e, assim, obter uma matéria-prima cada vez melhor para ser utilizada 
nos seus processos industriais. Outro motivo para oferecer tecnologia de 
última geração a preços baixos para os produtores é que Lutz acredita 
que a pecuária leiteira é a principal causa da fixação dos trabalhadores 
rurais na região, uma vez que a produção é predominantemente familiar. 
Por isso, ele investe em melhores condições para os produtores locais, 
pois acredita que sua empresa deve ter um papel social ao ajudar essas 
famílias rurais a terem qualidade de vida e, desse modo, permanecerem 
produzindo no campo em vez de migrarem para as cidades. 

Como resultado do trabalho árduo desse gestor, em 2016, a produção 
já atendia também os estados de Sergipe, Pernambuco e Rio de Janeiro 
e a empresa estava entre as quatro maiores e mais modernas do Brasil 
no segmento leiteiro. Com uma linha de produtos que incluía, além do 
queijo parmesão e da manteiga:  queijo minas, queijo prato, queijo mu-
çarela, queijo lanche, requeijão cremoso, queijo processado cheddar, lei-
te pasteurizado, leite em pó fracionado e até mesmo achocolatado.  Em 
março de 2016 lançou a linha de queijos 0% lactose e a linha culinária de 
requeijões, voltada para profissionais de padarias, confeitarias e pizza-
rias. Em junho do mesmo ano, lançou o queijo gouda, o queijo tipo reino 
e também passou a produzir a linha Rações Davaca. O maior desempe-
nho implicou a necessidade de passar a comprar leite de cerca de 1.400 
fazendas diferentes. Novos empregos foram criados no campo, na indús-
tria, nos transportes e nos supermercados. 

Em 2021, a empresa ganhou o Prêmio Líderes de Vendas da ABASE Salva-
dor nas categorias manteigas e queijos, com o troféu tendo sido entregue 
a Lutz Viana Rodrigues Júnior e a Nívia Chácara, diretora da empresa.

A Davaca havia se tornado uma gigante do setor leiteiro. Além de empre-
gar muitos baianos, passou a contribuir imensamente para a economia 
da região ao comprar o leite do produtor, fabricar os derivados, vender 
esses produtos e usar parte do lucro para investir em infraestrutura no 
setor da agroindústria da região.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL . Rildo Ferreira de Andrade, que foi 
prefeito de Ibirapuã por quatro mandatos, afirmou que Lutz Júnior foi 
um visionário que trouxe para o povo de Ibirapuã dignidade e desenvol-
vimento por meio da indústria leiteira. A atuação da Davaca é marcada 
pelo respeito à população e ao meio ambiente em que está inserida. A 
empresa mantém uma estação de tratamento de efluentes com capaci-
dade para atender a uma cidade de até 45 mil habitantes, o que é mais 
de cinco vezes a quantidade de habitantes do município onde atua. Com 
isso, evita causar poluição ambiental, mantendo vazão suficiente para 
tratar seus rejeitos. Também viabiliza projetos de responsabilidade so-
cial junto às escolas de Ibirapuã e apoia ações que promovem a cultura e 
a saúde das crianças locais. 

Realiza o projeto Gera Leite, que tem por objetivo criar condições técnicas e 
melhorar a qualidade de vida dos pequenos produtores de leite de Ibirapuã 
e regiões vizinhas. Feito em parceria com a Federação de Agricultura da 
Bahia e Embrapa São Carlos, a iniciativa visa promover o aprendizado 
de novas técnicas para tornar seus alunos capazes de aumentar seus 
ganhos tanto qualitativamente, quanto quantitativamente. O produtor 
sai do curso capaz de melhorar o seu produto primário, agregando maior 
valor de mercado. Outro projeto é o Dia de Campo, em que consultores 
técnicos ministram palestras diretamente nas respectivas propriedades 
e oferecem orientações sobre manejo, reprodução e qualidade do leite. 

Anualmente, a empresa oferece, na sua sede, o Café da Manhã com o 
Produtor. Implantado desde a década de 1990, a iniciativa busca apre-
sentar a estrutura e as inovações da planta industrial a todos os colabo-
radores e parceiros e visa estreitar os relacionamentos na cadeia do leite, 
especialmente com os produtores, pois, sem estes, nenhuma atividade 
seria possível, já que não haveria fornecimento de matéria-prima.

O evento ocorre no mês de junho, nas proximidades dos festejos de São 
João, e é um momento de confraternização tido como tão importante 
quanto o feriado de Natal para a Família Davaca. Nos últimos anos, a festa 
reuniu mais de mil pessoas e uma das características mais importantes 
desse evento é que ele tem caráter democrático, sendo chamados gran-
des e pequenos produtores.

Figura 3. Laticínios DAVACA 
promove seu tradicional Café 
da Manhã com produtores rurais.

Figura 4. Lutz Júnior com 
produtores no evento Café 
com o produtor de 2019.
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ATUAÇÃO NO SINDILEITE BAHIA . Lutz Rodrigues Viana Júnior, em setembro de 2015, foi eleito 
presidente do Sindicato das Indústrias de Laticínios e Produtos Derivados do Estado da Bahia (Sindileite), 
filiado à Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), e cuida das ações estaduais e municipais 
do setor. Ficou no cargo até setembro de 2018. Durante seu mandato, procurou promover ações que 
corrigissem o fato de a Bahia ser um grande consumidor de laticínios e não produzir o suficiente para 
atender à demanda interna do estado. Inclusive, a própria Laticínios Davaca ainda precisa comprar leite 
das cidades mineiras vizinhas para suprir sua demanda. 

Durante sua presidência, promoveu reuniões itinerantes pelo interior da Bahia com o objetivo de atrair 
novos associados para o ramo do leite no estado. Cada um desses encontros teve, em média, três horas 
de duração e Lutz participou de todos que ocorreram enquanto ele estava no cargo. A maior parte do 
tempo dessas reuniões era destinada a ouvir os participantes – proprietários de fazenda e colaborado-
res do setor – com intuito de averiguar possíveis demandas e sugestões para melhorar o desempenho 
do ramo lácteo baiano. A ideia de fazer essas reuniões itinerantes partiu de Luiz Rodrigues Junior, pois, 
a princípio, esses encontros aconteciam apenas na capital, Salvador. Contudo, ao ter a sensibilidade de 
perceber que a maior parte dos laticínios estava no interior da Bahia, enquanto presidente do Sindileite, 
Lutz Júnior decidiu ir ao encontro desses produtores.

Para definir em quais locais ocorreriam as reuniões, fazia-se um levantamento das regiões com maior 
número de interessados, então, definia-se um calendário e a abordagem que seria utilizada em cada 
encontro. Antes de realizar as reuniões, uma junta do Sindileite ia até as fazendas produtoras de leite 
previamente escolhidas para fazer o convite aos empresários locais. Nessa ocasião já se apresentava quais 
seriam os objetivos do encontro e coletava-se com os convidados informações que pudessem ajudar a 
nortear tais reuniões. Com o passar do tempo, pôde-se notar que, antes desses encontros acontecerem, 
muitos dos laticinistas desconheciam o papel do sindicato na defesa dos interesses setoriais, assim como 
não tinha ciência dos serviços prestados por parceiros próximos. Isso ratificou a importância desses en-
contros ocorrerem e Lutz foi responsável por definir que eles continuariam a acontecer. 

Essas reuniões são realizadas até hoje nas instalações locais do Serviço Social da Indústria da Bahia 
(SESI-BA) ou do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-BA) e constituem importante 
instrumento para aproximação entre o Sindileite Bahia e as indústrias representadas. Desse modo, 
o Sindileite Bahia, por meio dessas reuniões itinerantes, capta informações que são, posteriormente, 
transformadas em argumentos que aumentam a capacidade desse órgão em defender os interesses 
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do seu setor. A repercussão dessa experiência visionária proposta por Lutz Júnior foi tão positiva que 
outros sindicatos demonstraram interesse em promover também suas próprias reuniões itinerantes, 
seguindo o modelo do Sindileite Bahia. Esse projeto é tido como de baixo investimento e com alto 
retorno institucional pela FIEB. 

Atualmente, Lutz Júnior é vice-presidente do Sindileite Bahia e atua ao lado do presidente Paulo José 
Cintra Santos. Em um contexto de pandemia, no ano de 2020, ele solicitou, junto com o presidente, a 
liberação de tanques de resfriamento que estavam sob o domínio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, 
Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri). Tal pedido teve por objetivo evitar que laticínios de pequenos pro-
dutores perdessem sua produção, já que alguns desses trabalhadores não tiveram condições financeiras 
de arcar com os custos da refrigeração durante o déficit econômico que houve no contexto pandêmico. 

Logo, percebe-se a forte atuação social e política de Lutz Júnior a favor dos envolvidos no segmento lei-
teiro, principalmente dos menos favorecidos socioeconomicamente.

A IMPORTÂNCIA DE LUTZ VIANA JÚNIOR RECONHECIDA PELO GOVERNO DA 
BAHIA . À época em que foi governador da Bahia, Jaques Wagner destacou a importância de Lutz Viana 
Rodrigues Júnior para a economia e salientou o quão é positivo quando uma empresa baiana é reconhe-
cida por sua qualidade e chega ao mercado consumidor de todos os estados brasileiros, como ocorre 
atualmente com a Laticínios Davaca. Para Jaques Wagner, isso serve de estímulo para que os jovens si-
gam o exemplo e incentiva as pessoas a criarem o seu próprio negócio, o que pode gerar mais emprego 
e renda para a Bahia no futuro.

Por sua vez, Calixto Ribeiro, que foi prefeito de Ibirapuã, parabenizou Lutz Junior em várias ocasiões, 
destacando o papel empreendedor desse gestor, que, para Calixto Ribeiro, funcionou como mola pro-
pulsora para a economia no município. Lutz Júnior sempre se esforçou para levar tanto os governantes 
da Bahia como vários outros políticos importantes para os eventos e inaugurações do setor lácteo. Tudo 
com o intuito de aumentar os investimentos neste segmento. 

No dia 27 de março de 2013, o deputado Temóteo Brito assinou uma Moção de Congratulações da As-
sembleia Legislativa da Bahia a Lutz Rodrigues Júnior, ressaltando sua importância como empresário e 
como pecuarista para estado e que, na ocasião, Lutz Júnior já havia atuado por mais de duas décadas no 
segmento leiteiro. Além disso, a moção ressaltou que o homenageado sempre desenvolveu suas ações 
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buscando o crescimento das atividades agroindustriais locais e adjacen-
tes, tomando como base o melhor aproveitamento possível do leite para 
a produção dos derivados. 

A homenagem também destacou a atuação de Lutz Júnior que ultrapas-
sou os limites do município de Ibirapuã e se espalhou para os municípios 
mineiros de: Águas Formosas, Machacalis, Nanuque, Serra dos Aimorés 
e Teófilo Otoni, cujos os produtos eram industrializados na Bahia após 
serem recolhidos in natura em Minas Gerais. Ademais, na Bahia, Lutz 
Júnior já atuava, nessa oportunidade, nos municípios de: Camacã, Ca-
navieiras, Itapebi, Itagimirim, Belmonte, Porto Seguro, Prado, Mucuri, 
Nova Viçosa, Jucuruçu, Eunápolis, Teixeira de Freitas, Ibirapuã, Vereda, 
Lajedão, Itamaraju, Medeiros Neto, Alcobaças, Caravelas e Itanhém. 

De maneira que esse empreendedor mineiro, que escolheu a Bahia como 
seu ambiente de negócios, demonstra, ano após ano – por meio de ati-
tudes visionárias como os projetos: Dia no Campo, Gera Leite, Café da 
Manhã com o Produtor e as reuniões itinerantes do Sindileite – que é 
possível, ainda que com baixo investimento disponível, fornecer ma-
téria-prima de qualidade e em quantidade ao se utilizar as tecnologias 
adequadas e ao se realizar o manejo apropriado do rebanho. Sabiamente, 
Lutz Rodrigues Viana Júnior mantém seu foco no produtor, que é base do 
processo, até os dias de hoje, porque acredita que, quando os produtores 
evoluem, a indústria cresce. 
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18.12.1886  
(Salvador, Bahia)

01.01.1962  
(Salvador, Bahia)

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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(Vila Meã, Portugal)

por Justina Tellechea e Tairine Nunes Santos1

“Nunca devemos crer que,
por termos o necessário,

podemos ser indiferentes 
às necessidades alheias”

No início do século XVI, no litoral nordestino, as primeiras plantações 
de cana-de-açúcar foram realizadas e, a partir daí, até o século XVIII, o 
açúcar foi a pupila dos olhos do Brasil. Em volta da produção deste bem, 
os senhores de engenho colocaram suas riquezas, estabeleceram seus 
“impérios” e mudaram para sempre a história do país. Foi dentro deste 
contexto do ciclo do açúcar que Raymundo Pereira construiu sua vida e 
se destacou, sendo, inclusive, apelidado de o “rei do açúcar” devido à ta-
manha importância que representou para desenvolvimento econômico e 
produtivo do ciclo desta manufatura no Brasil.

Raymundo Pereira se destacou como produtor e vendedor de açúcar 
mesmo depois do século XVIII, quando esse bem deixou de ser o prin-
cipal destinado às exportações do país. Uma vez que, Raymundo foi o 
responsável pelo monopólio da venda de açúcar no início do século XX, 
na época em que o mundo enfrentava a Primeira Guerra Mundial e mais 
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tarde, em 1933, Raymundo representou os usineiros da Bahia na Comis-
são de Defesa da Produção do Açúcar. Assim, desde a atuação na empresa 
Sá Ferreira & Magalhães até a Magalhães & Cia, esse ilustre empreen-
dedor ajudou a construir a história da Bahia com o doce do açúcar e a 
força do seu trabalho, deixando de herança para todos os brasileiros o 
seu legado como fonte de inspiração.

DE UM PEQUENO POVOADO PORTUGUÊS PARA BAHIA . 
Vila Meã tem sua história iniciada no final do século XVI, durante o rei-
nado de Filipe III em Portugal. Trata-se de uma freguesia portuguesa 
situada no vale do Rio Odres, na zona ocidental do município de Ama-
rante. Sempre foi um lugar de destaque na região por sediar um impor-
tante patrimônio histórico: o Conselho de Santa Cruz de Riba Tâmega, 
constituído em 1513 e extinto em 1855. Vila Meã foi o resultado da união 
das freguesias de Real, Ataíde e Oliveira. Foi elevada à categoria de vila 
apenas em 1º de fevereiro de 1988 e foi constituída freguesia em 2013. 
Atualmente, é o segundo maior núcleo urbano de Amarante. 

Raymundo Pereira de Magalhães nasceu no início de 1871, quando Vila Meã 
ainda era um pequeno povoado, de origem humilde. Veio para a Bahia em 
1884 à procura de melhores condições de vida e, quando chegou, foi para 
o interior do estado, trabalhar na fazenda de um parente, onde não se 
fixou, pois queria trabalhar com o comércio. Foi então que decidiu tentar 
a sorte na capital, Salvador, local onde Raymundo, graças à sua imensa 
dedicação, conseguiu construir uma carreira empresarial de sucesso. Ele 
começou a trabalhar na província como comerciante e, nessa condição, co-
nheceu sua esposa, a baiana Elisa Magalhães, também de origem humilde. 

Dessa união, nasceram oito filhos. Dentre eles, os três que ficaram 
à frente da maioria dos negócios de Raymundo: Nestor Pereira de 
Magalhães, Elysio Pereira de Magalhães e Oscar Pereira de Magalhães. 
Além deles, o casal teve também os filhos: Noemia Augusta de Magalhães 
Pinto, Hilda Augusta Magalhães de Oliveira, Elsa Augusta de Magalhães, 
Nair Augusta de Magalhães e Raymundo Pereira de Magalhães. Em 1891, 
esse competente empresário conseguiu abrir a Sociedade Anônima 

Nota 1. Com colaboração de 
Matheus Leite Buranelli.
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Magalhães, ligada ao ramo de refinaria de açúcar. A partir daí, abriu filiais 
no Rio de Janeiro e em Recife que se conectaram com as suas usinas 
de açúcar já existentes na Bahia. Anos mais tarde, em 1927, Raymundo 
Pereira de Magalhães também se destacou com um dos fundadores da 
Gleb – A grande Loja Maçônica do Estado da Bahia.

PRINCIPAIS EMPREENDIMENTOS DE RAYMUNDO NA 
BAHIA . Raimundo Pereira Magalhães teve muitas empresas ligadas ao 
ramo de açúcar, dentre elas a Açúcar Neve, a Refinaria Magalhães, a So-
ciedade Anônima Magalhães e a Irmãos Magalhães S. A. Ademais, ele foi 
sócio de vários empreendimentos na Bahia, em diversos segmentos, pois 
acreditava na ideia de que investir o capital em uma variedade de setores 
ampliava o leque de possibilidades de sucesso e era mais rentável.

Além disso, Raymundo sempre se mostrou adepto à criação de sociedades, 
pois, como compreendia, a divisão das dificuldades compensava a divisão 
dos lucros entre os sócios. O dinamismo das empresas dos Magalhães 
era muito grande. Tão logo um sócio retirava parte dos lucros do caixa, 
saía da sociedade e ia se empenhar em outro investimento, entrava 
outro para preencher a vaga. Dentre as empresas das quais Raymundo 
Magalhães foi sócio estão: a Companhia Agrícola e Industrial Magalhães; 
a Companhia Lavoura e Indústria Reunidas; a Companhia Luz e Força - 
em Ilhéus; a Companhia de Seguros da Bahia e o Banco da Bahia. 

Apesar de ter investido em vários setores da economia, o maior destaque 
desse empreendedor foi, de fato, no ramo do açúcar na Bahia, ganhando 
a alcunha de rei do açúcar por alguns veículos de imprensa daquela épo-
ca. Raymundo Pereira de Magalhães fundou a Sá Ferreira & Magalhães, 
que depois passou a ser denominada de Magalhães & Cia.  As atividades 
foram finalizadas como Sociedade Anônima Magalhães, em 1978, já sobre 
a gestão dos seus herdeiros. Na época da primeira guerra mundial (1914-
1918), ele foi o responsável por promover um monopólio desse produto. 
Isso ocorreu porque várias usinas, em diversos países, faliram por não 
conseguirem mais exportar açúcar, já que as economias mais fortes do 
mundo estavam em guerra. 
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No lugar dessas empresas falidas, surgiu a Companhia Lavoura e Indús-
trias Reunidas S/A, ligada diretamente às empresas de Raymundo Perei-
ra. Nessa época, a produção das Usinas baianas Aliança, São Carlos, Terra 
Nova e São Bento foi toda destinada para o grupo Magalhães. A Usina 
Cinco Rios foi uma das poucas grandes empresas do ramo a ficar de fora 
da tutela de Raymundo Pereira. Foi assim que as empresas Magalhães al-
cançaram a posição número um no Brasil na produção e comercialização 
do açúcar, contando, inclusive, com participações em bancos e dezenas 
de empresas em todo território nacional.

REPRESENTANTE DA BAHIA NA COMISSÃO DE DEFESA 
DA PRODUÇÃO DO AÇÚCAR . Diante da crise do setor açucarei-
ro, que concedeu o monopólio da produção a Raymundo de Magalhães, 
o governo decidiu intervir para contornar o problema. Assim, em 1931, 
o governo brasileiro obrigou todas as usinas a depositarem 10% do total 
de sua produção de açúcar em armazéns. Essa ação visava formar um 
estoque regulador e evitar, dessa forma, nova ocorrência de grandes os-
cilações nos preços dos derivados do produto. Não obstante, essa atitude 
não foi o suficiente para recuperar a maioria das usinas e o governo op-
tou pela criação, dois anos depois, de uma Comissão de Defesa da Pro-
dução do Açúcar.

Em junho de 1933, um ano antes de sua morte, Raymundo representou 
os usineiros da Bahia na Comissão de Defesa da Produção do Açúcar. Tal 
comissão tinha por objetivo orientar e controlar a produção de açúcar 
e de sua matéria-prima em todo o território nacional com o intuito de 
evitar novas crises. Isso marcou a consolidação da intervenção do Estado 
nas produções de cana-de-açúcar e foi instituída a pedido dos próprios 
usineiros – principalmente, os do Nordeste, região que foi a maior pro-
dutora de açúcar no Brasil desde o início dessa cultura, passando pelo 
seu auge, até o final dos seus tempos áureos no país. 

Além da atuação forte na Bahia, Raymundo também empreendeu fora 
desse estado. As principais empresas das quais ele participou foram: a 

Figura 1. Imagem de jornal 
da época do falecimento 

de Raymundo.
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Companhia Suburbana Industrial, em São Paulo capital; a Companhia 
Veado – indústria carioca de cigarros; a Argos Industrial S. A., em Jundiaí 
(SP); a Casa de Saúde e Maternidade Dr. Pedro Ernesto, a Couto Viana & 
Cia, a Coelho Oliveira & Cia, a Jockey Club, a Club Automóvel, a Clube 
dos Marimbás, a Usina Barcelos e a fábrica de tecidos Santo Aleixo – to-
das no estado do Rio de Janeiro; e a Estrada de Ferro de Matto Grosso, 
no Centro-Oeste do país. Ademais, Raymundo Pereira, enquanto estava 
no Brasil, também investiu em atividades em outros país da América do 
Sul e também, por meio de empresas como a Companhia Internacional 
Mercantil S. A. e também em sua terra natal, Portugal.

O CAMINHO ATÉ A AVENIDA RAIMUNDO PEREIRA DE 
MAGALHÃES . Em agosto de 1916, começou a construção da estrada que 
liga a capital de São Paulo a Campinas, denominada na época de Estrada 
Velha de Campinas e atual Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 
que leva seu nome apesar de terem trocado a grafia do “y” pelo “i” para 
tornar mais nacional e facilitar a escrita desse nome de rua no cotidiano. 
Essa estrada foi uma das principais obras brasileiras construídas por 
presidiários, graças a Washington Luís, na época deputado estadual, que 
conseguiu a aprovação da Lei estadual nº 1.406 de 1913. Isso regulamentou 
e possibilitou o trabalho de presidiários na construção de rodovias. 

Mais tarde, no dia 22 de dezembro de 1959, a Estrada Velha de Campi-
nas foi renomeada em homenagem a Raymundo de Magalhães. Esse ato 
ocorreu devido a uma petição popular que decidiu homenagear aquele 
que foi o precursor e executor da obra que originou o parque indus-
trial no entorno da estrada. Raymundo Pereira de Magalhães usou seus 
próprios recursos, sem nenhuma ajuda financeira do governo, para 
realizar tal empreendimento. Ele construiu desde obras de desvios a 
viadutos para transformar a região, antes um local inóspito, em um 
centro industrial próspero que foi batizado, a princípio, de Companhia 
Industrial Suburbana. 
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Paralelamente a isso, também ocorreu a construção da Vila Anastácio, 
um lugar responsável por garantir a qualidade de vida dos funcionários 
que foram trabalhar na Companhia Industrial Suburbana e resolveram 
se fixar nas proximidades com suas famílias. Oito anos depois da criação 
da Companhia Industrial Suburbana na estação Lapa, em 1924, a empre-
sa foi renomeada para Companhia Suburbana Imobiliária. Foi também 
Raymundo Pereira que custeou o saneamento do local, que antes era in-
salubre. Para esse feito, ele aterrou uma extensão já morta do rio Tietê ao 
utilizar cerca de três milhões de metros cúbicos de terra. 

Os investimentos e intervenções relatados evidenciam o caráter visio-
nário de Raymundo de Magalhães, sempre capaz de antever oportuni-
dades. No caso em questão, ele foi capaz de perceber que a proximidade 
com a estrada de ferro de Sorocaba fazia daquele local, antes inabitável, 
um excelente ponto para se fixar um parque industrial com instalações 
próprias e armazéns. Dentre as indústrias que se instalaram na região 
estão as Cias Anderson Clayton & Cia Ldt, Sofunge, Armazéns Gerais do 
Estado de São Paulo, Moinho da Lapa e Serrarias Lameirão. 

Para facilitar a chegada de funcionários à Companhia Suburbana Imobi-
liária, Raymundo de Magalhães doou uma parte de suas terras para a cons-
trução de uma estrada de ferro que seria responsável por ligar a cidade 
portuária de Santos à cidade de Jundiaí. Essa estrada foi construída entre 
as estações Lapa (onde se situava a Companhia Suburbana Imobiliária) e 
Pirituba (de onde vinham muitos dos operários). Raymundo Pereira per-
maneceu como presidente da Companhia Suburbana Imobiliária até o seu 
falecimento, em 1934, quando seus três filhos mais velhos a assumiram. 

A sequência de feitos e intervenções na região levou, merecidamente, no 
final da década de 1950, a Estrada Velha de Campinas a ser renomeada 
como Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, nome que permanece 
até hoje. Atualmente, essa avenida tem 18 quilômetros de extensão e pas-
sa pelos bairros de Pirituba, Taipas e Perus. Além disso, o desenvolvi-
mento do entorno da região cresceu ainda mais recentemente, devido à 
abertura de um shopping, o Tietê Plaza.

Figuras 2 e 3. Raymundo 
e a Avenida que leva seu nome.
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ADOÇÃO DE SÃO RAIMUNDO COMO PATRONO DA 
IGREJA DE NOVA REAL . Não foi apenas no Brasil que Raymundo 
Pereira de Magalhães teve atuação importante, mas também em sua ter-
ra natal, Portugal, onde passou seus últimos dias. Lá ele foi presidente 
da Beneficência Portuguesa de Leitura, bem como esteve na direção do 
Gabinete Português de Leitura. Foi também presidente e vice-presidente 
da Câmara portuguesa de comércio, além de presidente da Associação 
Federativa dos Portugueses. 

No seu povoado natal, os filhos de Raymundo Pereira tiveram grande 
participação financeira na construção da igreja Nova Real, a qual ado-
tou São Raimundo como patrono em homenagem ao progenitor de seus 
patrocinadores. Segundo a doutrina católica, São Raimundo Nonato é o 
padroeiro dos nascituros, das gestantes na hora do parto, das parteiras e 
das obstetras. Ele foi padre, libertador de escravos cristãos e o local onde 
ele foi enterrado, na Espanha, foi transformado em um ponto de pere-
grinação para os devotos de toda a região, que diziam reconhecer nele 
a santidade, a coragem e o amor. Mais tarde, onde ficava seu túmulo, foi 
construída uma igreja que guarda seus restos mortais até hoje. O culto 
a São Raimundo Nonato espalhou-se pela Espanha inteira e depois pela 
Europa. Em 1681, São Raimundo foi canonizado.

Na década de 1940, já após a morte de Raymundo Pereira, a Igreja Nova 
Real resolveu criar uma romaria em homenagem ao seu patrono, São 
Raimundo, também com o intuito de perpetuar a memória de Raymun-
do Magalhães. Isso ocorreu na Freguesia de Real – que, mais tarde, foi 
unida com mais outras duas freguesias e passou a fazer parte do conjun-
to denominado atualmente de Freguesia Vila Meã. O contexto de cria-
ção dessa romaria originou uma nova tradição popular que, diferente 
das outras manifestações religiosas da cidade, como a de São Brás, era 
antecedida por uma festa. Tal confraternização ganhou fama na região 
e atraiu pessoas de várias freguesias vizinhas e até mesmo de algumas 
mais distantes. Figura 4. Igreja de São Raimundo.
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UM HOMEM DE BOM CORAÇÃO QUE ERA ADEPTO DA DOUTRINA DE SÃO MA-
TEUS . Além de se inspirar em São Raimundo e nunca ficar indiferente ao sofrimento alheio, Raymundo 
Pereira de Magalhães também foi um devoto de um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, São Mateus. Foi 
nesse santo que Raymundo se inspirou para servir à sociedade e não ao dinheiro. Uma vez que, antes de 
se tornar um apóstolo de Cristo, São Mateus era chamado de Levi, um homem que servia ao capital, tinha 
muitas posses e era coletor de impostos. Um dia, entretanto, diz a doutrina cristã, que Jesus passou por 
ele, olhou-o firmemente e disse para segui-lo. Foi o que Levi fez, passando a ser chamado de São Mateus 
e não mais servindo ao dinheiro, mas sim ao bem coletivo. 

Analogamente, durante a vida, Raymundo deu várias provas de ser um homem caridoso. Doava um conto de 
réis mensalmente – o equivalente, na época, a um quilo de ouro –, quantia que era distribuída igualmente 
entre homens e mulheres na Freguesia de Real. Além disso, em datas comemorativas, como a Páscoa e o 
Natal, ele distribuía suprimentos aos famintos. Já na época de inverno, ele fornecia roupas e cobertores 
aos pobres. Ademais, doava dinheiro todos os anos no aniversário do falecimento de sua esposa, tanto 
para os necessitados de Portugal, como para os pobres da Bahia ou para casas de caridade baianas. Em 
testamento, ele solicitou que esses seus hábitos fossem continuados pelos seus herdeiros até viver seu 
último filho, deixando claro que aquele que não contribuísse devidamente poderia perder a herança.

Também foi em testamento que Raymundo deixou as recomendações de como os filhos deveriam proceder 
para prosperarem na vida como ele, que foi um grande empreendedor e gestor. Aconselhou que fossem 
sempre unidos e vigilantes uns aos outros, prestando mútua assistência moral e material. Indicou, ainda, 
que fossem também muito econômicos e não gastassem superfluamente seus bens. Além disso, salientou 
a importância de que fossem bons e caridosos, praticando sempre o bem, sendo tolerantes e perdoando 
principalmente aos que fossem mais pobres, tendo em vista que nunca se deve ser arrogante com os fracos. 

Era desejo de Raymundo Pereira também que os filhos conseguissem não só manter o que ele havia con-
quistado, como também constituíssem seu próprio capital, o qual, segundo ele, deveria ser empregado 
nos diversos ramos da indústria, lavoura e comércio. Assim como Raymundo fez enquanto estava vivo, 
com o intuito de proporcionar não só uma boa vida à sua família, como também fornecer trabalho e fe-
licidade a muita gente. Ele acreditava que os parentes deveriam ser prioridades no momento da ajuda, 
depois viriam os funcionários e, sempre que possível, até os estranhos. Para Raymundo, a missão de um 
gestor nunca estaria concluída na terra, sempre haveria mais a ser feito e, por isso, deveria deixar instru-
ções e capital para que os descendentes vivos pudessem dar continuidade. 
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Assim, tudo isso foi recomendado em seu testamento para que seus herdeiros não esquecessem qual foi 
a sua finalidade ao fundar todas as suas empresas: conquistar não somente o seu desenvolvimento pes-
soal e de sua família, mas, também, de toda a sociedade, tanto de Vila Meã, como da Bahia. Dessa forma, 
Raymundo Pereira de Magalhães buscou deixar claro que gostaria que seus filhos continuassem o seu 
legado, se dedicassem para continuar desenvolvendo o trabalho que ele iniciou em todas as empresas da 
família, bem como fazê-las prosperar, para que, mesmo com o passar dos anos, essas empresas conti-
nuassem sendo instituições importantes e com condições de proporcionar bem-estar estar e felicidade 
pecuniária a todos.

AS HOMENAGENS E O LEGADO DE RAYMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES . Mesmo 
nos últimos anos de sua vida, depois dos 60 anos, Raymundo continuou no controle de quase todas as 
suas empresas, principalmente daquelas ligadas ao ramo de produção e comércio do açúcar. Ao ficar 
doente, saiu do Brasil, voltando a Portugal para se tratar. Aos 63 anos, em 22 de fevereiro de 1934, quan-
do já estava convencido a voltar a exercer suas atividades nas empresas brasileiras, Raymundo faleceu.            
A morte se deu quatro anos após a de sua esposa, na casa de Benfica, em Vila Meã, seu povoado natal.

A notícia da passagem de Raymundo foi recebida com comoção na região Nordeste do Brasil, especial-
mente na Bahia e em Pernambuco, regiões onde ele ajudou o comércio a prosperar. Além das homena-
gens em Vila Meã, como a nomeação de um teatro com seu nome e a homenagem feita pela igreja de Nova 
Real, Raymundo também foi homenageado pelo governo lusitano, que o agraciou com uma Comenda, e 
pelos paulistas, que deram o nome dele à antiga Estrada Velha de Campinas, como supracitado.

À época de sua morte, houve a citação de seu nome em importantes veículos de imprensa brasileira, 
como o Jornal Brasil Açucareiro, que divulgou sua missa de sétimo dia, e o Diário de Pernambuco, que 
adicionou uma nota de pesar um dia após o falecimento, no dia 23 de fevereiro de 1934. Foi também o 
jornal Diário de Pernambuco que mencionou a importância de Raymundo Pereira de Magalhães para o 
comércio de Recife. Esse empreendedor português, que chegou pobre na Bahia, dizia que o dinheiro e 
os mantimentos que ele usava para ajudar estranhos nunca lhe trouxeram prejuízos. Tendo em vista o 
tamanho da fortuna que Raymundo Pereira de Magalhães conseguiu construir em vida, de fato, ajudar ao 
próximo não representou nenhum empecilho para seu enriquecimento. Ele acreditava que todos temos 
o dever de estender a mão aos demais, doando aquilo que não nos fará falta. 
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Portanto, Raymundo foi uma figura de grande projeção no comércio 
baiano, assim como na indústria brasileira e deixou valiosas lições para 
esses setores. Contudo, a maior lição deixada por ele foi no campo so-
cial, ao ter vivido na prática a ideia de que nunca devemos crer que, por 
termos o necessário, podemos ser indiferentes às necessidades alheias.
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(Conceição do Coité, Bahia)

26.05.2000 
(Capim Grosso, Bahia)

“Grandes homens são capazes
de inspirar toda sua comunidade”

Theócrito Calixto da Cunha foi um homem de negócios do ramo de sisal 
e pecuarista na região de Capim Grosso, uma microrregião do município 
de Jacobina, local onde faleceu em 2000. Além da importância para a cul-
tura do sisal, teve expressiva atuação política no município de Conceição 
do Coité, onde foi vereador e prefeito, projetando-se, posteriormente no 
nível estadual, exercendo mandato de deputado.

UM ILUSTRE RESIDENTE DE CONCEIÇÃO DO COITÉ .          
O município de Conceição do Coité está localizado a 210 km da capital, 
Salvador. De clima semiárido, a região tem a caatinga como bioma pre-
dominante e tem o sisal como uma das bases mais importantes da sua 
economia. O vegetal é também chamado de ouro verde ou ouro branco, 
devido às riquezas que é capaz de proporcionar a quem o cultiva. 

Quando Conceição do Coité ainda não era um município independente, 
em 1919, nasceu ali o coiteense Theócrito Calixto, filho de Ernesto Calixto 
da Cunha e Theodolina Ramos da Cunha, que eram conhecidos no arraial 
como Calixto e Loura. Na mesma região onde nasceu, Theócrito estudou, 
até concluir o secundário, e, desde cedo, se mostrou predestinado ao 
sucesso empresarial e político. 

por Justina Tellechea e Horacio Nelson Hastenreiter Filho1
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Mais tarde, já aos 27 anos, Theócrito Calixto casou-se com Judith Dhom da 
Cunha e com ela teve três filhos: Corina Maria, João Vicente e Theolinda.

DISTRITO DE SALGADÁLIA E CONCEIÇÃO DO COITÉ . Na 
época do Brasil Colônia, depois que as capitanias hereditárias demonstra-
ram ser um plano fracassado, a coroa portuguesa resolveu adotar o siste-
ma de sesmarias. Nesse novo esquema, as terras eram doadas por meio de 
documentos denominados Cartas de Foral que estabeleciam as fronteiras 
de cada território, além de conceder privilégios aos seus proprietários. 

Foi uma sesmaria que deu origem ao Distrito de Salgadália, situado pró-
ximo à Conceição do Coité. A área que hoje forma o distrito foi doada ini-
cialmente a Francisco Gonçalves Leite e, depois de sua morte, na década 
de 1740, passou para posse de seus herdeiros. No entanto, a história do 
Distrito de Salgadália começa a se destacar apenas no final da década de 
1880 por conta de uma estrada de ferro que foi construída passando pela 
região – construção que durou até a década de 1890, quando os trilhos 
chegaram à cidade de Juazeiro. 

Junto com o crescimento dessa estrada de ferro, a região de Salgadália 
se desenvolveu por ser um dos pontos de passagem dos trens, o que lhe 
trouxe dias de glória. O sucesso de Salgadália se transformou também 
em benefício para Conceição do Coité, que era apenas um arraial à épo-
ca. Isso porque, por meio da ferrovia, foi possível exportar e importar 
mercadorias de primeira linha que trouxeram riquezas, conforto e qua-
lidade de vida para os moradores do pequeno arraial. 

Enquanto Coité crescia, a região de Salgadália crescia ainda mais. A sua 
autonomia e reconhecimento oficial como um distrito, entretanto, tar-
dou. Somente no dia 07 de abril de 1953, enquanto o prefeito da cidade 
de Conceição do Coité era Wercelêncio Calixto Mota - tio de Theócrito 
Calixto, que era vereador nessa circunstância - foi enviado para a Câma-
ra Municipal o Projeto de Lei que seria responsável por tornar oficial a 
existência do Distrito de Salgadália. Figura 1. Theócrito e a família.

Nota 1. Com colaboração 
de Tairine Nunes Santos

e Matheus Leite Buranelli.
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Nesse mesmo período, após o ápice do comércio promovido por meio da 
ferrovia e do intenso vai e vem que ela favorecia, seguiu-se a crise desse 
tipo de transporte e o trem foi substituído pelos caminhões. A ferrovia 
entrou em desuso devido ao grande estímulo promovido pelo governo 
de Juscelino Kubitschek, na década de 1950, à indústria automobilística, 
incentivando a criação de várias rodovias e a priorização do transporte 
rodoviário no Brasil. 

Entretanto, as economias de Coité e de Salgadália, incrivelmente, não 
sofreram prejuízos com essa mudança. Uma vez que, naquele momento, 
os empresários locais já estavam investindo em uma cultura que seria 
responsável por trazer novas riquezas e estabelecer renovadas articu-
lações políticas. Isso promoveu a criação de rodovias e a infraestrutura 
necessárias para que o município de Conceição de Coité e o Distrito de 
Salgadália não só acompanhassem as inovações do país, como também 
crescessem em ritmo ainda mais acelerado. Toda essa circunstância 
ocorreu graças, principalmente, ao empreendedor Theócrito Calixto que 
investiu maciçamente em uma cultura que se tornaria a maior riqueza da 
região – o sisal. 

SISAL: O OURO VERDE E O CÍRCULO VIRTUOSO PROMO-
VIDO POR THEÓCRITO CALIXTO . Na história de Conceição de 
Coité, a exemplo do Antônio Conselheiro de Canudos, também há um co-
nhecido profeta, João Batata, que previu que Theócrito seria rico e enri-
queceria toda a cidade por meio do ouro verde. Ele dizia que o povo de Coi-
té iria viver de uma planta com um espinho na ponta, ganhando bastante 
dinheiro com seu cultivo e que até as crianças iriam brincar com o dinhei-
ro à beira da estrada de tanta riqueza que haveria. A tal planta era o sisal. 

Apesar de muitas vezes ser encontrado vagando maltrapilho e embria-
gado pelas ruas da cidade, os discursos visionários de João Batata eram 
levados a sério pelo povo coiteense. Desse modo, não surpreendeu os 
habitantes do município, a comprovação posterior do acerto da sua pre-
visão, acostumados que estavam com a sua inexplicável capacidade de 
prever o futuro. 

Figuras 2 e 3. Plantações de sisal 
em Conceição do Coité.
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O sisal é originário do México, da Península de Yucatán. Naquela 
região, ele já é aproveitado para fazer tecidos e cordas há décadas. Por 
muito tempo, o México foi o único cultivador de sisal e monopolizava o 
mercado dessa fibra. Contudo, o Dr. Henry Perrine, enquanto cônsul dos 
Estados Unidos, na década de 1830, levou para a Flórida mudas de sisal, 
determinando o fim da hegemonia mexicana sobre essa produção. 

Com o advento da Segunda Guerra Mundial - guerra da qual o irmão de 
Theócrito Calixto, Truélio Calixto, participou - a África e o Brasil tam-
bém receberam mudas da planta e começaram a produzir sisal. Naquele 
período, os países que até então produziam as fibras naturais do sisal 
estavam ocupados demais com assuntos bélicos e não podiam dar segui-
mento às atividades agrícolas. Contudo, a demanda internacional pelo 
produto não deixara de existir. Foi nesse ínterim que o Brasil começou a 
se destacar como exportador do produto que antes importava.

O cultivo do sisal foi introduzido em alguns municípios baianos como 
uma iniciativa de combate à seca por incentivo da Secretaria da Agricul-
tura do Estado da Bahia. Nesse período, a Bahia era governada por Lan-
dulfo Alves de Almeida que, a partir de 1939, para intensificar a produção 
do sisal como uma alternativa econômica, instituiu campos de experi-
mentação e produção de mudas para serem distribuídas gratuitamente a 
diversos municípios do Estado. Foi assim que Ernesto Calixto da Cunha, 
que era proprietário da Fazenda Boa Vista, começou a plantação do sisal. 

A plantação, inicialmente bastante restrita, se expandiu quando o filho 
de Ernesto, Theócrito Calixto da Cunha, com apenas 21 anos de idade, 
decidiu dar escalabilidade à produção, plantando o equivalente a 100 ta-
refas de bulbos de sisal, tornando-se uma referência na sua plantação. 
Theócrito dedicou-se a trazer as sementes e o governo lhe concedeu dez 
contos de réis, como gratificação, pela plantação das cem tarefas de si-
sal. A partir desse ato empreendedor de Theócrito, vários agricultores 
se sentiram estimulados a seguir o seu caminho, plantando as cem ta-
refas de sisal, área mínima para se conseguir o prêmio estabelecido pelo 
governo. Dentre esses agricultores, estavam Antônio Egídio e Agripino 
Rodrigues. Figura 4. Os irmãos Calixto.
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À medida que se consolidava como sisaleiro, Theócrito Calixto começava 
a ser conhecido fora da sua região de origem. O seu protagonismo 
permitiu que as Convenções Regionais do Sisal fossem realizadas, em 
Conceição do Coité. O reconhecimento do lugar de destaque que vinha 
ocupando como produtor levou Theócrito ao cargo de presidente da 
Câmara do Sisal na Bahia. 

Com o passar do tempo, Conceição do Coité foi se consolidando como 
capital nacional do sisal, exportando derivados do produto para outros 
países e internacionalizando o nome do pequeno município baiano. Ao 
se tornar uma referência para além do país, o município acabou agre-
gando, em torno de si, atividades essenciais para a região à sua volta, 
como dinâmicas comerciais, industriais e financeiras, além de atendi-
mento de saúde. Devido ao grande crescimento econômico que o ouro 
verde proporcionou, Conceição do Coité se consolidou como um polo 
atrativo para as regiões vizinhas.

O pioneirismo e o protagonismo nos negócios de sisal na região levaram 
Theócrito a se tornar uma figura influente em todo o estado, o que abriu o 
caminho para que seu êxito se estendesse à política. O ingresso nessa ati-
vidade lhe proporcionou um círculo virtuoso, já que lhe facilitava o aces-
so a cargos mais representativos, que lhe proporcionavam mais poder e 
capacidade de influência, e, por conseguinte, mais capacidade de trazer 
recursos para serem investidos na indústria sisaleira. Assim, cresciam 
os negócios de Theócrito e, com eles, a cidade de Conceição do Coité.

Theócrito Calixto abriu as portas para que muitos outros empresários coi-
teenses seguissem seus passos, tornando-se conhecido por ser um visio-
nário. Théo, como Theócrito era chamado pelo povo de Coité, acreditava 
que o sisal era um presente dado por Deus a seu povo para sanar o sofri-
mento gerado pelas intensas secas periódicas do sertão. Foi assim que a 
cultura de sisal trouxe, de fato, um alívio para a população frente à forte seca. 

Para Theócrito, a produção de sisal foi a principal fonte de riqueza, mas 
apenas o início das suas atividades empreendedoras, que se diversi-
ficaram com o tempo. Por meio da cultura do sisal, Theócrito Calixto 



GESTÕES
EMPRESARIAIS

INSPIRADORAS

210

conseguiu comprar diversas fazendas da região, como a Pitangueiras e a 
Berimbau e construiu uma firma de terraplanagem, a Tecal Construção 
LTDA, a qual prestava serviços para toda a Bahia na construção de açu-
des, estradas e pontes.

A RELAÇÃO DE THEÓCRITO COM A POLÍTICA . A cidade de 
Conceição do Coité teve uma das mais tradicionais rivalidades políticas 
do estado da Bahia. Tratou-se de uma disputa famosa entre o Partido 
da República (PR) e o Partido Social Democrático (PSD). Na década de 
1950, o conflito entre os partidos tinha relação com a religiosidade por-
que, de um lado, o PR tinha muitos maçons, que tinham liberdade para 
expressar suas crenças religiosas, como integrantes, enquanto o PSD 
era apoiado pelos segmentos católicos da cidade. Durante a ditadura 
varguista, houve um acirramento desse embate entre os dois partidos 
na cena política de Coité, quando Wercelêncio Calixto, tio de Theócri-
to, era líder do partido PSD e Eustórgio Pinto Resedá era líder do PR. 

Além da visibilidade que o sisal trouxe aos irmãos Calixto, o prestígio de 
Wercelêncio Calixto da Mota, que garantiu a hegemonia do seu grupo 
político por mais de 40 anos, de 1930 a 1972, foi essencial para que a fu-
tura carreira política de Theócrito Calixto deslanchasse. Pesou também 
a influência do seu cunhado, Pe. Urbano Dhom, eleito deputado estadual 
em 1954, contribuindo para que os irmãos Calixto alcançassem prestigio 
social e político na sociedade coiteense.

No contexto do conflito PSD e PR, decidiu-se por um acordo em que ambos 
indicariam aos interventores federais quem assumiria a chefia executiva 
de Conceição do Coité, mas isso não resolveu o impasse, permanecendo 
os ferrenhos conflitos entre os dois grupos. Com o fim do Estado Novo, 
Eustórgio Resedá assumiu como prefeito (1946-1948) e a situação piorou. 
O PSD, chefiado pelo tio de Theócrito Calixto, só conseguiu retomar o po-
der quando Theócrito assumiu o cargo de chefe do executivo entre 1948-
1951. Passado seu primeiro mandato como prefeito, Theó assumiu, entre 
1951-1955, o cargo da presidente da Câmara Municipal de Conceição do 
Coité, tornando-se o vereador eleito com o maior número de votos (415).



Figura 5. Família Calixto em frente a igreja em Conceição do Coite.
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Entre 1955 e 1959, Theócrito Calixto foi novamente prefeito de Conceição 
do Coité e, mesmo após a morte de Eustórgio, continuou recebendo a 
oposição do PR, liderado pelo filho do antigo adversário, Evódio Ducas 
Resedá. Nesse período, Theócrito Calixto se tornou um influente prefeito 
da Região Sisaleira baiana, conseguindo não somente manter o grupo 
político liderado por seu tio, mas ampliando os seus domínios. 

Além de ter sido vereador e prefeito nas décadas de 1940 e 1950, Theócrito 
também foi o primeiro deputado estadual natural de Conceição do Coité, 
na legislatura de 1959 a 1963, sendo reeleito para o segundo mandato no 
período 1963-1967, sempre pelo PSD. Enquanto político, apesar de ter rati-
ficado as práticas tradicionais do clientelismo, Theócrito também buscou 
concretizar várias ações que favoreceram a produção do sisal em Concei-
ção do Coité e foram responsáveis pelo desenvolvimento do município. 

Nas atividades parlamentares desenvolvidas, Theócrito Calixto sempre 
ocupou posições de destaque. Na Câmara Municipal de Conceição do 
Coité, foi presidente da Mesa Diretora, entre 1951 e 1955. Já na Assem-
bleia Legislativa, foi titular das comissões de Viação e Obras Públicas, 
em 1959; da Economia e Transportes, de 1960 a 1965; de Orçamento e 
Fiscalização Financeira, em 1966; da Redação e da Revisão Legislativa e 
Leis Complementares, em 1966. Como suplente, atuou nas comissões de 
Saúde Pública, de 1961 a 1962; de Assistência Social, em 1965; Orçamento 
e Fiscalização Financeira, em 1963, e, por fim, suplente de comissões de 
Finanças e Serviços Públicos em 1966.

Muitos outros proprietários, negociantes e industriais do sisal, como Ag-
naldo Ramos Gomes, Misael Ferreira Oliveira, Gilberto Gonçalves Araújo 
e Hamilton Rios de Araújo, tornaram-se importantes políticos de Con-
ceição do Coité durante o século passado. Os seus sucessos econômicos 
e políticos nos anos 1960/70, no entanto, não podem ser desassociados 
da trajetória bem pavimentada deixada por Theócrito Calixto.

A FALTA DE RECONHECIMENTO . O tio de Calixto, Wercelêncio 
Calixto Mota, que esteve à frente do PSD por 40 anos, foi homenageado 
com o nome de uma rua em Conceição do Coité e com o nome do primeiro 

Figura 6. Família Calixto 
em evento católico.
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Ginásio da cidade, fundado em 1959.  O irmão de Theócrito Calixto, que foi 
prefeito de Conceição de Coité na década de 1960, Theógenes Calixto, foi 
homenageado por meio de uma praça que leva o seu nome no centro da 
cidade. Theócrito Calixto, por sua vez, apesar do protagonismo exercido 
no desenvolvimento de Conceição do Coité, não foi homenageado de 
forma proporcional à sua importância para a sua cidade natal. Nenhuma 
de suas ruas, escolas, centros comerciais ou praças recebem o seu 
nome. Em Conceição do Coité, apenas sua lápide possui o seu nome. 

O jazigo da família é mantido organizado por uma prima de segundo 
grau de Théo, Sirleide Ramos, mas há muitas depredações causadas por 
vândalos, pessoas que não têm noção da importância que Theócrito teve 
para sua região. Tristemente, é como se esse importante empreendedor 
e político coiteense tivesse permanecido restrito ao seu tempo, o que, 
além de injusto, parece injustificável, já que as conquistas das atividades 
que desenvolveu como empresário e político beneficiam a economia de 
Conceição de Coité até os dias de hoje. 

Theócrito, mesmo com pouco acesso ao estudo, se permitiu acreditar 
que Conceição do Coité seria conhecida em todo mundo usando o seu 
dom de bom gestor para transformar sua região e, como ele mesmo pre-
viu, diminuir o sofrimento de um povo castigado pela seca. 

Passados mais de 20 anos da morte de Theócrito, apesar do declínio da 
cultura do sisal, Conceição do Coité continua sendo um dos mais impor-
tantes centros de comercialização da planta, especialmente destinada 
para a produção da fibra. O sisal ainda é o maior responsável pelo sus-
tento da população coiteense e pelo crescimento do município, ao atrair 
a atenção de novos investidores e empreendedores. Conforme profeti-
zou João Batata, o ouro verde ajudou a desenvolver a economia de Con-
ceição do Coité e continua trazendo benefícios aos coiteenses até hoje.
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30.06.1922 
(Brejões, Bahia)

22.07.1984  
(Salvador, Bahia)

por Adriano Leal Bruni

“Só não gostava de Ademar
 quem não o conhecia1”

Empreendedor que fez sucesso em Vitória da Conquista, investindo em 
diferentes e diversificados negócios. Reconhecido por sua generosidade, 
tanto no trato pessoal, sempre cordial e benevolente com todos, como 
nas lides empresariais, procurando evoluir aqueles com quem desenvol-
via atividades. Lutou pelo crescimento dos seus negócios e muito contri-
buiu pelo desenvolvimento do município de Vitória da Conquista e dos 
seus empreendedores.

ORIGENS . Ademar Dias Galvão nasceu na cidade de Brejões (BA), no 
dia 30 de junho de 1922. Quinto filho de João Andrade Galvão e Julita Dias 
de Andrade Galvão, foi criado em um ambiente marcado por muito cui-
dado e amor, com grande incentivo aos estudos. Sua mãe sempre dizia: 
“Primeiro a obrigação e depois a devoção”. Estudar sempre era a primei-
ra obrigação. Ademar e os irmãos tinham escola, banca para outros estu-
dos e, depois, as obrigações da casa. Ele encantava a todos que tiveram o 
privilégio de acompanhá-lo. 

Suas atividades eram marcadas por inteligência, mobilidade e destreza. 
A irmã Celeste rememora duas de suas travessuras infantis. Na primeira, 
perguntou para a mãe “Quando a gente morre, vai pra onde?”, recebendo 
como resposta “Para o céu, ver Jesus”. Tentando confirmar ou entender 
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melhor a resposta, refez o questionamento para o seu tio Quincas, pro-
meteu que “assim que morrer alguém eu lhe levo ao cemitério”, o que 
acabou ocorrendo. Assim, ao repetir a mesma pergunta para a mamãe, 
recebendo a mesma resposta, argumentou: “Vai para o céu, mamãe? Vai 
é para um buraco, com muita terra por cima!”. 

Em outra ocasião, ao ser questionado pela avó sobre a falta de energia 
elétrica que enfrentavam, deu a resposta de que estaria “tudo certo, sen-
do que já chegaram dois homens e prometeram que hoje ou amanhã a luz 
vai voltar”. Quando seu irmão mais velho, Walter, muito certo e respon-
sável, aparece pouco depois na casa da avó e recebe a mesma pergunta, 
dá a resposta “sem novidades e a escuridão vai demorar”. A vó protesta, 
dizendo “você precisa ser como seu irmão que já me informou tudo”. 
Walter, então lhe informou que é mentira de “Déo” (Ademar para a famí-
lia), já que ele não havia visto ninguém. 

Ademar fez os primeiros estudos em Brejões, sendo muito querido na 
escola pelos colegas e professores que, com ele, decifraram as primeira 
letras e números. Possuía grande curiosidade e criatividade ainda maior. 
Adorava conversar e contar as peraltices que fazia. Ainda na adolescên-
cia, perdeu o seu pai. Em 1940, com 18 anos, como Brejões não oferecia 
condições para evoluir nos estudos e na vida profissional, mudou-se para 
Jequié. Faria o Tiro de Guerra – espécie de preparação de reservistas das 
forças militares – e estudaria no Ginásio de Jequié. 

Estava sempre interessado nos problemas que surgiam, seja nos negócios 
ou na vida diária. Em Jequié, trabalhou como estafeta (carteiro) do antigo 
Departamento de Correios e Telégrafos. Desempenhava suas atividades 
com entusiasmo e alegria, fazendo muitas amizades e recebendo convites 
para trabalhar no comércio. Fez a opção por um escritório de vendas por 
consignação. Na época, a atividade era bastante promissora, fazendo elo 
entre a Estrada de Ferro de Nazaré, que tinha posto terminal em Jequié, e 
as demais cidades do sudoeste e sertão da Bahia. A sua atuação profissio-
nal foi marcada por muitos méritos, compatíveis com a sua responsabi-
lidade. Muito contribuiu para o crescimento da firma em que trabalhava, 
recebendo convite do antigo patrão, Antônio Orrico, para se tornar sócio.

Nota 1. Frase de Ubirajara 
Fernandes. A imagem de Ademar 

Galvão foi obtida 
em: www.galvaodebrejoes.com.br. 

Acesso em: 15 set. 2021.
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DE JEQUIÉ PARA VITÓRIA DA CONQUISTA . Ademar Dias 
Galvão continuou cultivando o seu desejo de crescer e de desenvolver a 
sua criatividade. Em 1946, aceitou o convite de Dorival Borges & Comp., 
firma estabelecida em Jequié, para, como seu sócio, gerenciar a filial de 
Vitória da Conquista, cidade que na época experimentava o início de um 
grande crescimento pelo desenvolvimento da pecuária na Bahia.

Ainda em 1946, trouxe, de Brejões para Jequié, sua mãe, um irmão e três 
irmãs, estabelecendo um armarinho para eles administrarem. Nas pa-
lavras de sua irmã Yêda: “Quando menos esperávamos, chegou Ademar 
com um carro transportador a fim de nos levar para aquela cidade, bem 
maior que Brejões. Com o decorrer das primeiras impressões daquela 
alvissareira cidade, eis que ele e Walter, nosso irmão mais velho, monta-
ram o armarinho A Indiana, para que as irmãs Dalva e Celeste, desejando 
uma vida social mais intensamente vivida, pudessem trabalhar e exibir 
os seus dotes”. Também custeou os estudos da irmã caçula, Yêda Teresi-
nha, em um bom colégio em Belo Horizonte, para que pudesse prosse-
guir com seus sonhos acadêmicos.

Em 1951, adquiriu a parte de Doryval Borges, no negócio de Conquista, 
fazendo sociedade com o futuro cunhado José Carlos Oliveira, passando 
a firma a denominar-se Ademar Galvão & Cia. No mesmo ano, ocorreu 
o casamento de seu sócio com sua irmã Celeste, vindo toda a família a 
residir em Conquista, com o armarinho de Jequié sendo vendido. Em 
Conquista, Ademar encontraria o campo que necessitava para desenvol-
ver as suas atividades empreendedoras, envolvendo a aviação comercial, 
os transportes rodoviários e o comércio.

Na aviação comercial, trouxe, por meio da Nacional Transportes 
Aéreos, a possibilidade de conexão de Vitória da Conquista ao vizinho 
estado de Minas Gerais e às principais capitais, como Rio de Janeiro, 
São Paulo, Goiânia, Salvador e Belo Horizonte, projetando o nome 
de Vitória da Conquista além das fronteiras. Anos mais tarde, com a 
construção de um novo e ampliado aeroporto em Vitória da Conquista, 
inaugurado em 2019, o nome de Ademar Dias Galvão foi cogitado para o 
empreendimento, juntamente com os nomes de José Fernandes Pedral 

Figura 1. Vitória da Conquista 
em cartão postal de 1954.
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Sampaio (ex-prefeito), Jadiel Vieira Matos (ex-prefeito), Monte Cristo e 
Glauber Rocha (que acabou sendo o escolhido). A lembrança do nome 
de Ademar ressaltou a sua contribuição pioneira na década de 1940 à 
aviação do município.

Nos transportes rodoviários, com a abertura da BR-116 ou Rio-Bahia, 
ainda sem asfalto, introduziu o transporte rodoviário para o Norte e Sul 
do país, por meio da Rodoviária Estrela do Norte, empresa específica na 
atividade de transporte de carga, da qual foi seu agente representante 
durante 18 anos.

Sua firma, Ademar Galvão e Companhia, além de representar a Nacional 
Transportes Aéreos e a Rodoviária Estrela do Norte, também comerciali-
zava materiais elétricos, eletrodomésticos, fogões, geladeiras, colchões, 
motores estacionários – incluído grupo de importantes geradores que 
possibilitam a oferta de energia elétrica nas fazendas –, bombas para 
captação de água, gás de cozinha, discos e outros. Após a Nacional Trans-
portes Aéreos ser vendida para a Real Transportes Aéreos, firma que já 
possuía outro representante na cidade, Ademar trouxe a representação 
do Lloyd Aéreo.

Com a instalação da indústria automobilística no Brasil, Ademar Galvão 
manteve entendimentos com a Willys Overland do Brasil para ser reven-
dedor e dar assistência aos veículos Jeep, Rural Pick-up e Aero Willys. Em 
1958, fez um grande lançamento da representação por meio da empresa 
Galmaq, típico do seu estilo, marcado por gostar de tudo muito bem or-
ganizado, contando com a presença do diretor de vendas da Willys. Um 
grande prédio na zona oeste da cidade, situado na Avenida Presidente 
Dutra, foi adquirido e reformado para abrigar a concessionária Willys. 
Além da comercialização dos veículos do Willys, também vendia peças 
para assistência técnica e mantinha posto de combustíveis e serviços. 
Ademar participou do advento da indústria automobilística brasileira no 
governo de Juscelino Kubtischeck, tendo sido grande admirador. 

Nos anos 1950, a cidade de Vitória da Conquista experimentava forte 

Figura 2. Antiga propaganda 
da Nacional Transportes Aéreos.

Figura 3. Antiga propaganda 
da Nacional Transportes Aéreos.
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desenvolvimento. Migrantes de todo o país chegavam, quase que 
diariamente, se instalando e desenvolvendo suas atividades em 
uma terra fértil e com campo promissor. Ademar seria o precursor, 
fomentando todas as suas atividades em prol desse desenvolvimento e 
crescimento da cidade.

No ano de 1960, transformou sua firma em uma Sociedade Anônima, a 
Ademar Galvão Indústria e Comércio S. A., que depois foi convertida na 
firma Galvão Veículos e Máquinas, Vegal.

Indo além, empreendeu, também, atividades industriais. No ano de 1964, 
inaugurou a usina Ouro Branco, vizinha ao prédio de assistência técnica 
da Willys na Rio Bahia. Tanto a construção civil como o maquinário eram 
novos e bastante modernos. Inicialmente, a construção e a instalação do 
conjunto da indústria de transformação primária do algodão in natura 
– capulho, fruto do algodão, formado pelo invólucro ou casca, fibras e 
sementes – em algodão em pluma, produzindo ainda, os subprodutos 
caroços e carimã. A produção atendia às demandas dos estados da Bahia 
(notadamente Salvador), Alagoas e Sergipe. Inicialmente, a usina visava 
à aquisição da matéria-prima produzida pela região árida do sudoeste 
baiano, incluindo Anagé – distante cerca de 50 km de Conquista – e mu-
nicípios vizinhos, que produziam algodão in natura. 

Posteriormente, vendo que a matéria-prima produzida pela região não 
era suficiente para atender ao regular funcionamento da usina, provo-
cando a indesejada ociosidade da usina, Ademar idealizou e criou uma 
nova empresa em 1969, a Agrícola Ouro Branco S.A., com o objetivo de 
plantar e produzir algodão, visando ajudar no abastecimento da maté-
ria-prima que a Usina Ouro Branco necessitava para seu regular fun-
cionamento e produção. Assim, adquiriu uma grande área de terras no 
vizinho município de Anagé, a fim de implantar a unidade agrícola, cuja 
área era cortada pelo Rio Gavião, onde foi construída pela Agrícola Ouro 
Branco, o que incluiu uma barragem, a fim da captação da água e formar 
uma reserva hídrica para uso no período da seca e na possível irrigação 
do plantio do algodão.

Figuras 4 e 5. Registros 
da Agrícola Ouro Branco S. A.
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No entanto, enxergando Ademar que o projeto de produção agrícola e a 
indústria de transformação precisariam de bastante recursos financei-
ros, e que ele não poderia desviar os recursos da área comercial para a 
agrícola, sob pena de não funcionar bem nem uma nem outra, ele resol-
veu ampliar o projeto e abrir o capital social da Ouro Branco, visando à 
captação de recursos provenientes de incentivos fiscais do sistema2 34/18, 
que eram administrados e liberados pela Superintendência do Desenvol-
vimento do Nordeste (Sudene), cujos recursos eram oriundos de opções 
tributárias das Pessoas Jurídicas, pois a legislação tributária do imposto 
de renda permitia que fosse deduzidas parte do Imposto de Renda de 
Pessoa Jurídica (IRPJ), a fim de aplicar em projetos de  empresas sediadas 
na região do nordeste, com projetos aprovados pela Sudene. O capital da 
firma foi aberto para permitir a captação dos recursos.

SUA CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO DE VITÓ-
RIA DA CONQUISTA . Ademar, indo além dos seus negócios e de-
sejando servir ainda mais à sua comunidade, contribuindo para o de-
senvolvimento de Vitória da Conquista, idealizou a criação da Associação 
Comercial assumindo sua presidência. Propôs que os comerciantes mais 
antigos fossem os seus primeiros presidentes. Durante a sua gestão, en-
tre 1962 e 1964, instituiu a “semana inglesa” na cidade, com o fechamento 
do comércio aos sábados depois de meio dia. 

Também promoveu memoráveis campanhas em benefício do município, 
ajudando a consolidar Vitória da Conquista como uma das principais ci-
dades do Estado. Uma das campanhas foi em prol da pavimentação da 
BR-116, quando provocou a vinda à cidade de ministros e outras autori-
dades federais e estaduais. Também lutou pela pavimentação da pista do 
aeroporto e de sua ligação à cidade.

Fez grande campanha para trazer energia hidrelétrica para a cidade. Em 
um primeiro momento, mirou as cidades do norte mineiro, sugerindo a 
energia da Usina Hidrelétrica de Três Marias, inaugurada em 1962. Bus-
cou apoio do governo mineiro, já que acreditava que energia chegan-
do à cidade mineira de Pedra Azul, estaria muito próxima a Vitória da 

Nota 2. A política governamental 
voltada para o Nordeste entre 

1960 e 1967 teve como eixos de 
atuação duas linhas principais: 
os incentivos fiscais do Sistema 

34/18 que visavam estimular a 
atividade privada e, de forma 

complementar, as inversões 
públicas em infraestrutura e em 

setores de base. Os incentivos 
fiscais, inicialmente conhecidos 
como Sistema 34/18, baseavam-se 

na relação entre três agentes: a 
empresa optante (ou depositante), 

a empresa beneficiária (ou 
investidor) e a Sudene. A empresa 

optante era a pessoa jurídica, 
situada em território nacional, 

que poderia deduzir do seu 
imposto de renda, determinada 

parcela a ser investida no 
Nordeste. A beneficiária era 

responsável pela elaboração, 
implantação e desenvolvimento 

dos projetos a serem implantados 
no Nordeste. Já a Sudene, era 

responsável pela aprovação 
e fiscalização da aplicação 

dos recursos, de acordo com 
os planos traçados para o 
desenvolvimento regional.
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Conquista. Posteriormente, buscou a Sudene, quando foi chamado de 
visionário, já que nunca se tinha tentado levar energia por cerca de 900 
km. Anos mais tarde e muito antes do que esperava, a cidade recebeu a 
energia da Usina de Paulo Afonso. 

No âmbito das comunicações, Conquista enfrentava muitos desafios, 
com as principais mensagens trocadas por meio de telégrafo ou cartas. 
Ademar, buscando melhorar, instalou os primeiros serviços de telefo-
nes na cidade, participando ativamente da idealização da Cia. Telefônica 
de Vitória da Conquista. Inicialmente oferecendo serviços locais e, logo 
depois, serviços interurbanos, com as conexões com outros locais am-
pliadas por meio da Embratel, construindo, na serra (parte elevada do 
município) instalações para os equipamentos, incluindo torres voltadas 
ao sistema de micro-ondas. Mais tarde, a empresa foi absorvida pela Te-
lebahia, por força de Lei Federal.

Em relação ao fomento de atividades industriais na região, Ademar in-
centivou a criação do Centro Industrial dos Imborés, no governo Luiz 
Viana Filho e a criação da Agência do Banco do Nordeste do Brasil.

Foi presidente do Clube Social Conquista. Encontrou o espaço em vias 
de ser fechado, em péssimas condições. Ademar reformou e reformulou 
todo o clube. Construiu um parque aquático, com três piscinas, parque 
esportivo, com quadras de vôlei, basquete e futebol de salão. Instalou 
uma quadra de boliche, uma grande novidade na época. Também pro-
moveu grandes festas e ousou na busca de financiamento por meio de 
bancos e lançou títulos do clube para que os sócios pudessem efetiva-
mente contribuir com sua evolução.

Foi um ser político sem vinculação partidária. Nunca aceitou nenhum 
cargo público ou político ou função política ou na política. Convidado 
inúmeras vezes para compor chapa político-partidária sempre recusou, 
pois, o seu compromisso era com a cidade e suas comunidades.

OS DESAFIOS IMOBILIÁRIOS . Ademar, buscando diversificar 
ainda mais seus investimentos e negócios, empreendeu no segmento 

Figuras 6 e 7. Registros da 
evolução de Vitória da Conquista.



Figura 8. Ademar no Clube Social.
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imobiliário. Adquiriu terrenos, incluindo alguns no entorno da Praça Ba-
rão do Rio Branco, com o objetivo de construir edifícios. Iniciou as obras 
do edifício Ouro Branco com oito andares e que seria sede de suas ativi-
dades comerciais, abrigando o Palácio do Comércio. Planejava vender as 
salas dos andares superiores. 

Quis construir primeiro e comercializar depois, optando por não fazer 
o lançamento do empreendimento e a sua comercialização, o que seria 
usual, com as vendas antecipadas e a construção ocorrendo depois. Essa 
decisão afetou substancialmente seu endividamento e seu fluxo de caixa. 
Precisou recorrer a financiamentos bancários, que se tornaram expres-
sivos e crescentes, implicando em juros igualmente danosos. Esse efei-
to “bola de neve” trouxe consequências negativas. A firma passou a não 
atender à totalidade das suas obrigações, motivando o seu fechamento. 
Os compromissos com bancos eram muito grandes e o patrimônio não 
cobriria com regularidade as necessidades financeiras do seu passivo. 
As dificuldades trouxeram sérias e negativas consequências para seus 
negócios. Ademar não conseguiu concluir o empreendimento, que foi 
repassado a outro investidor.

As demais participações em Conquista também precisaram ser finaliza-
das em função dos problemas financeiros e Ademar resolve se mudar para 
Salvador, atuando na corretagem de imóveis, chegando a ter sua própria 
imobiliária, a capital, que posteriormente ficou com seu filho Yvomar. 
Posteriormente, recebeu convite de Manoel Chaves para assessorá-lo 
nos seus negócios. Chaves era um importante empresário baiano com 
forte presença na região cacaueira e conhecia Ademar há muitos anos.

UM HOMEM DE FAMÍLIA . Ademar foi um homem dedicado à fa-
mília. Casou-se, em Vitória da Conquista, com Yvone Rodrigues, nascida 
em 30 de janeiro de 1932 e falecida precocemente, acometida de grave 
doença com apenas 23 anos. O casal teve um único filho, Yvomar. Em 
1959, o viúvo Ademar se casa com Márcia Pedreira Lapa, com o casal ge-
rando os filhos Ademar Filho e Tânia.

Figura 9. Edifício Ouro Branco.

Figura 10. Registro do casamento 
com Yvone Rodrigues.
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Figura 11. Registro do casamento 
com Márcia Pedreira Lapa.

Figura 12. Ademar e Márcia.

A importante presença de Ademar na família é lembrada por sua sobrinha 
Sandra: “Os tempos bons em Conquista ficaram bem marcados na memó-
ria, com as festas de Natal em família com a participação de todos, os bailes 
e carnavais no Clube Social, do qual foi presidente muitos anos, da parti-
cipação nas inaugurações de novas instalações do escritório da revenda 
de veículos, na inauguração da Usina Ouro Branco – com todas nós ves-
tidas de catadoras de algodão, passeando em uma carreta puxada por um 
trator. Nas exposições anuais, promovidas pela cooperativa, fazia ques-
tão de ter o melhor stand, com exposição dos últimos modelos dos carros 
Willys, depois Ford, e dos tratores e implementos agrícolas que revendia”.

Nas memórias familiares, Ademar foi um batalhador incrível, jamais 
poupando esforços para ajudar. Era o amigo de todas as horas, solícito 
em resolver os problemas que surgiam. Protótipo do filho dedicado, do 
pai constante e do esposo apaixonado. Nas palavras de José Carlos, seu 
cunhado: “Em todas as suas campanhas e realizações nesta cidade, jamais 
tomou para si os loiros da vitória, muito pelo contrário, nunca as exibiu 
como trabalho seu, mas, sim, da comunidade. Era político como todo 
brasileiro o é, porém, sem vinculação partidária. Nunca aceitou nenhum 
cargo público ou político e ou função política ou na política. Convidado 
inúmeras vezes para compor chapa político-partidária, sempre recusou, 
pois o seu compromisso era com a cidade e suas comunidades, jamais 
desejou aproveitar-se das situações”. Nas palavras de Yêda Teresinha, sua 
irmã: “Que os jovens conquistenses possam seguir as pegadas de Ademar!”.
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edward 
23.08.1803 
(Portsoy, Escócia)

11.11.1887  
(Salvador, Bahia)

por Adriano Leal Bruni

“The wind is blowing
in the right direction1”

Edward Pellew Wilson nasceu com visão privilegiada e aguçado tino 
comercial. Esteve envolvido com atividades de navegação, incluindo 
importação (com foco em carvão) e exportação. Também investiu na 
construção de ferrovias, em bancos, indústrias e prospecção mineral. 
Exerceu importante papel no conjunto de mudanças que permitiram a 
modernização do Brasil.

ORIGENS E FAMÍLIA . Edward Pellew Wilson, nasceu em Portsoy, 
Escócia., no dia 23 de agosto de 1803, primeiro filho de Alexander Wilson 
(1774-1817), primeiro tenente da Royal Marine (1798), e de Jean Gray (1780-
1847). Fez seus estudos de navegação no Edinburgh College, junto com 
seu primo-irmão Sir James Wilson Milne (1812-1880), premier, secretário 
colonial e presidente do Conselho Legislativo da Tasmânia. Seu nome, 
Edward, e o sobrenome Pellew (do normando pel + loup, ou “pele de 
lobo”), rendem homenagem ao almirante Sir Edward Pellew (1757-1832), 
de quem Alexander Wilson foi amigo e secretário, a ponto de o almirante 
tomá-lo como afilhado.

Sobre a origem da família Wilson, é possível destacar um perfil social 
definido, provindo de uma landed-gentIy, ou uma burguesia consolida-
da, pontuada pelo sangue azul, e cuja atividade econômica praticada até 
o início do século XX é confirmada, documentalmente, ainda no século 
XVIII. Suas atividades estavam profundamente envolvidas com o mar, 
algo tipicamente britânico e luso-brasileiro, também.
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ABERTURA DOS PORTOS E OS NEGÓCIOS INGLESES . A ex-
pansão da França de Napoleão Bonaparte pela Europa envolveu a tentativa 
do controle do poderio inglês por meio do Bloqueio Continental, que de-
terminava a proibição da comercialização de qualquer país europeu com 
a Inglaterra. Em função da negativa portuguesa de aderir ao bloqueio, 
o imperador francês ordenou o envio de tropas para invadir Portugal.

O então príncipe regente português, D. João, para evitar ser transforma-
do em prisioneiro francês, decidiu fugir de Portugal e mudar-se para o 
Brasil entre 1807 e 1808. A transferência da família real foi feita com ajuda 
da Inglaterra, tradicional aliada, que garantiu a escolta dos portugueses, 
com a expectativa de recompensas futuras.

Os ingleses também se comprometeram a reconhecer que a família Bra-
gança seria a única a ser reconhecida como soberana de Portugal. Em 
troca, os portugueses hipotecaram a Ilha da Madeira, até que as dívidas 
com os ingleses fossem sanadas, e garantiram o acesso às terras contro-
ladas por Portugal para entrada das mercadorias inglesas.

No Brasil, a abertura dos portos se deu por meio de um decreto real pu-
blicado no dia 28 de janeiro de 1808 que colocou fim no pacto colonial, 
permitindo o ingresso de mercadorias oriundas das nações que fossem 
amigas de Portugal. Seria a primeira transformação causada pela vinda da 
família real para o Brasil e uma decisão óbvia, já que atenderia às neces-
sidades de modernização do Brasil – agora que a família real se instalaria 
no Rio de Janeiro –, cumpriria o acordo assinado com os ingleses, além de 
reforçar os cofres portugueses, bastante vazios em função da mudança 
da Corte. Sua ideia teria partido de José da Silva Lisboa, também conhe-
cido como Visconde de Cairu, um dos homens mais próximos de D. João. 

A abertura marcou o fim do pacto colonial, que determinava que a co-
lônia só poderia comprar e vender diretamente para Portugal. D. João 
VI autorizou a abertura dos portos brasileiros para todos os navios es-
trangeiros que estavam em paz e harmonia com a Coroa portuguesa. 
Mercadorias trazidas ao Brasil por embarcações estrangeiras sofreriam 
taxas alfandegárias que seriam de 24% para as mercadorias secas e 48% 
para mercadorias como vinhos e aguardentes. A taxa era uma forma de 

Nota 1. Frase associada à 
biografia de Edward Pellew 

Wilson em função do seu sucesso 
nos negócios. Sua imagem foi 

obtida em < https://www.geni.
com/people/Edward-Pellew-

Wilson-cavaleiro-da-Ordem-da-
Rosa/6000000003956490776 >, 

acesso em 08 abr. 2022.
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proteger as mercadorias produzidas no Brasil. Com isso, comerciantes 
ingleses começaram a inundar o país com suas mercadorias.

O Brasil era um mercado importante para os ingleses, que, mesmo pa-
gando 24% de taxas alfandegárias, tornaram-se os comerciantes mais 
influentes no porto do Rio de Janeiro, por exemplo. Em 1808, 113 nego-
ciantes de Londres decidiram instalar filiais no Brasil, fundando então a 
Association of English Mechant Trading to Brazil. Em agosto desse mesmo 
ano já existiriam no Rio de Janeiro de 150 a 200 comerciantes ingleses. 
Quinze anos mais tarde, o comércio entre Brasil e Inglaterra estaria efe-
tivamente estabelecido.

Posteriormente, o Tratado de Navegação e Comércio de 1810, estimulou 
os negócios ingleses, que passaram a recolher apenas 15% de imposto 
alfandegário, valor menor que os 16% recolhidos pelos portugueses. A in-
fluência dos ingleses na Coroa portuguesa era cada vez maior e a depen-
dência de Portugal em relação à Inglaterra fez com que os portugueses 
negociassem condições favoráveis demais para os ingleses. Os portugue-
ses dependiam dos ingleses para garantir a segurança de suas colônias, 
bem como para recuperar seu território na Europa Continental.

Grandes foram a influência britânica e sua contribuição para o desenvol-
vimento brasileiro. Ao falar ou pensar em máquina, motor, ferramenta, 
estrada de ferro, rebocador, draga, cabo submarino, telégrafo, artigos de 
ferro e aço, brinquedo mecânico, cadeira de mola, cadeira doméstica, 
bicicleta, patim, aparelho sanitário, navio de guerra, vapor, lancha, fogão 
a gás ou a carvão, os brasileiros lembravam imediatamente dos ingleses. 
Os ingleses estariam ligados ao início da modernização das condições 
materiais de vida do brasileiro, o que envolveria produção, habitação, 
transporte, recreação, comunicação, iluminação, alimentação e repouso. 
Também desempenhariam papel nas “guerras” contra a rotina, a igno-
rância e a doença e no apoio à substituição do trabalho escravizado pelo 
liberto, da monocultura pela diversificação e do transporte humano e 
animal pelo mecanizado. 

CHEGADA A SALVADOR . Os incentivos aos negócios ingleses 
no Brasil motivaram a vinda de Edward Pellew Wilson, então um jovem 

Figuras 1 e 2. Alexander Wilson 
e Jean Gray.
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armador escocês com 16 anos, para a Bahia em 1819. Seu irmão caçula, 
Fleetwood Wilson, permaneceria nos negócios familiares na Escócia.

Edward, ao chegar, se instala no porto, cercado pelos trapiches e en-
trepostos voltados ao comércio ultramarino. Suas atividades envolviam 
serviços relacionados à navegação e ao comércio de carvão. Promoven-
do agenciamento para terceiros, importa carvão e manufaturas. Exporta 
para a Europa e Estados Unidos, sal, sisal, madeira e piaçava. Os tempos 
eram árduos e Edward dedicou-se com firmeza ao trabalho.

No início da década de 1830, casou-se com Maria Constança da Silva 
Freire, herdeira de abastada família de negociantes portugueses que vie-
ra da cidade do Porto, Portugal, no século XVIII. O casal teve dez filhos.

Em 7 de abril de 1831, D. Pedro I abdicou, iniciando período de turbulên-
cias que duraria quase toda uma década. No ano de 1834, Edward apro-
veitou as oportunidades de negócios e participou da fundação da Casa 
Comercial de Hett-Wilson em sociedade com o conterrâneo Edmund 
Sykes Hett. Seria o início de sua importante escalada no mundo dos ne-
gócios. Estabeleceu acordo com a família Daves do País de Gales que per-
duraria por quase um século, permitindo a importação para a Bahia de 
montanhas de carvão de alta qualidade das South Wales Coalings.

No ano de 1837, Edward desligou-se da sociedade com Hett. Juntamente 
com Fleetwood, fundam a Wilson Sons & Company, inicialmente como fir-
ma importadora e de abastecimento de carvão, com Fleetwood assumin-
do a outra ponta da operação em Londres. Nesse mesmo ano, a Sabinada – 
revolta autonomista de caráter separatista transitório, ocorrida na Bahia 
entre 6 de novembro de 1837 e 16 de março de 1838, liderada pelo médico 
e jornalista Francisco Sabino e o advogado João Carneiro da Silva – am-
pliou os desafios dos negócios. Na verdade, a Bahia já vinha sendo cenário 
de várias revoltas urbanas que evidenciavam os desgastes das estruturas 
coloniais portuguesas, intensificadas com a abdicação,2 como a Federação 
do Guanais (1832) e a Revolta dos Malês (1835). Edward foi ferrenho monar-
quista até o final dos seus dias, não manifestando simpatia pelas revoltas.

Mais tarde, com seus conterrâneos David Cooper Scott e Hett, Edward 
e Fleetwood firmaram associação que visava à expansão de interesses 

Figura 3. A chegada de 
Dom João VI à Bahia por 

Cândido Portinari (1903-1962).

Figura 4. Registros da abdicação 
de D. Pedro I.
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mútuos em três praças do país: Salvador, Recife e Rio de Janeiro. No Rio 
de Janeiro, registraram a firma Scott, Hett & Company, ainda na década 
de 1840, como casa de importação e exportação. Com essa grande par-
ceria, os negócios da família Wilson cresceram de maneira expressiva. 
Suas atividades na Bahia continuavam sob o comando do patriarca, com 
a firma Wilson, Scott & Company. Durante os 20 anos de sua atuação, não 
confinaram seus investimentos à operação portuária e ao abastecimento 
de carvão em Salvador, eles também apostaram em ferrovias, bancos, 
extração de minerais e na iluminação a gás da cidade.

Na década de 1840, Fleetwood abriu o escritório da companhia na City 
de Londres, a partir daí, os irmãos Wilson não só abasteciam as cida-
des e embarcações no Brasil, mas também passaram a ser responsáveis 
por boa parte do transporte transatlântico de carvão. Inclusive, foram 
um dos maiores fornecedores de carvão para as esquadras brasileiras na 
Guerra do Paraguai. Seu carvão também abasteceu a armada britânica e, 
por cortesia, transportava a Mala Postal de Sua Majestade.

MIGRAÇÃO PARA O RIO DE JANEIRO . A expansão dos negó-
cios da família Wilson para fora da Bahia revelou-se promissora. O impé-
rio vivia a segunda década do seu apogeu. O tráfico de escravos havia se 
tornado ilegal com a Lei Eusébio de Queirós de 4 de setembro 1850. Era 
necessário migrar capitais escravistas para outros destinos, incluindo 
atividades industriais, comerciais e financeiras. A Corte passa a viver um 
tempo de grandes melhorias e efervescência. 

A segunda geração dos Wilson passava a ter atuação presente. Nascido 
em 31 de março de 1832, o primogênito Edward Pellew Wilson Junior 
ou Edward II mudou-se para o Recife em meados de 1850. Atuando na 
empresa Wilson Brothers and Company, trabalhou no agenciamento de 
dezenas de produtos, desenvolvendo a área de navegação, os trabalhos 
no porto e montando seu próprio estaleiro. Edward II casou-se com 
Felisbela Ernestina Cintra da Silva, filha de importante armador e 
comerciante português.

Em 1862, Edward II muda-se com a família para a Corte, um importante 
passo para firmar a empresa como uma das maiores do mundo no setor.

Figura 5. Bilhete com 
o comunicado de abdicação 
de D. Pedro I.

Nota 2. De forma anterior 
à independência do Brasil, 
outros movimentos sociais 
ocorridos na Bahia revelavam 
os desgastes com a Coroa 
portuguesa, a exemplo 
da Conjuração Baiana (1798) 
e das lutas pela independência 
na Bahia (1822-1823).
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Em 1871, buscando incrementar seus negócios com carvão, a Wilson Sons 
abriu sua primeira filial na América do Sul, em Montevidéu, associada à 
Yarrow, Hett & Company.

Em 1873, estourou uma grave crise na Bahia, resultando graves proble-
mas de produção, com forte contração nas exportações de açúcar, fumo, 
algodão e café. A Wilson Sons pouco sofreu em função da diversificação 
promovida dos seus negócios.

Em 1877, sua sede foi transferida para Londres, mantendo intocada a es-
trutura no Brasil. A empresa que havia sido fundada por seu pai e seu tio, 
transforma-se em uma sociedade por ações, buscando estar pronta para 
os novos desafios.

OUTRAS ATIVIDADES . Os negócios da família Wilson foram além 
da navegação, envolvendo explorações minerais, ferrovias e indústrias.

Na mineração, Edward Pellew Wilson teve as suas atividades empreen-
dedoras premiadas quando, com o concorrente Thomas Denny Sargent, 
recebeu, em 1869, o primeiro contrato de risco da história do Brasil, por 
meio de várias concessões do Governo Imperial para explorar minerais 
combustíveis no Recôncavo Baiano ao longo de seis anos.

O decreto imperial nº 4386, estabeleceu o direito de Wilson lavrar carvão 
de pedra e turfa às margens do Rio Maraú, o que contrariou os políticos 
e empresários locais. O governo alegou que os empreendedores locais 
não haviam empreendido esforços suficientes e não seria do interesse 
do país que tais riquezas ficassem subaproveitadas. Wilson seria um em-
presário de posses, considerado experiente no ramo do carvão mineral. 
Tentando fazer jus ao direito concedido, ainda em 1870, apresentou do-
cumentos que destacam o início das explorações em “João Branco”, lugar 
de sua propriedade, e em terrenos arrendados junto à Câmara de Barce-
los, denominados Barreiras e Coqueiros, todos às margens do rio Maraú. 
Pelo fato, Wilson seria registrado como precursor na busca do petróleo 
no país. Em 1884, possivelmente em função dos desafios associados à 
conversão lucrativa do negócio passa a operação aos conterrâneos John 
Cameron Grant e Lord Walsinghan. Anos mais tarde (SABOIA, 2005, p. 

Figura 6. Edward Pellew 
Wilson Junior.
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32), ao ser convidado a associar-se a uma pequena companhia que reali-
zava o transporte de alcatrão para iluminação em barcaças da Inglaterra 
para a Holanda, Edward recusa. Ainda estaria negativamente afetado pe-
los desafios com a exploração de combustíveis na Bahia, decretando que 
“o negócio não tem futuro”. Essa empresa viria a se tornar a Shell.

Ampliando os negócios, os Wilson participam dos consórcios que tocam 
as obras mais ambiciosas do país, a exemplo da Ferrovia Great Western 
of Brazil (depois, Rede Ferroviária Federal) e do primeiro dique seco do 
país, na Ilha do Mocanguê, na baia da Guanabara, inaugurado em 1869 
por D. Pedro II e tida como a maior obra privada construída até então. 

Com outros investidores ingleses, participam de projetos de iluminação a 
gás na Bahia, no novo porto, Bahia Docks Company Limited, e o da ferrovia 
Bahia and San Francisco Railway. A família Wilson também apoiou Irineu 
Evangelista de Sousa, o Barão de Mauá, tornando-se acionista em suas 
principais empreitadas: a Companhia de Navegação a Vapor e Estrada 
de Ferro de Petrópolis, o Estaleiro e Fundição Ponta da Areia e o Banco 
Mauá, no Uruguai.

LEGADO . O legado de Edward Pellew Wilson se faz presente em diferen-
tes registros, sendo a Wilson Sons, ativa até os dias atuais, o mais notável 
em termos empresariais. Além disso, a cidade de Salvador possui fortes 
referências inglesas associadas à presença de Wilson na capital baiana.

Wilson Sons: uma das mais antigas empresas que atuam no Brasil. A sua 
longa trajetória foi marcada pela busca de solidez e diversificação, sem-
pre com foco em serviços portuários, marítimos e logísticos terrestres. 
Entre os anos de 1997 e 2006, a Companhia realizou importantes inves-
timentos. A Wilson Sons participou e venceu a licitação para explorar o 
terminal de contêineres do Rio Grande e, em maio de 2000, o terminal 
de contêineres de Salvador. Nas duas operações a principal meta envolvia 
incrementar a capacidade e a produtividade dos mesmos, a partir da mo-
dernização tecnológica dos equipamentos e processos, bem como a ade-
quação da infraestrutura. Posteriormente, o grupo inaugurou a Estação 
Aduaneira do Interior em Santo André, São Paulo, e iniciou as atividades 
da Wilson Sons Logística. Decidiu abrir seu capital no mercado nacional 

Figura 7. Cartão postal 
com Conde de Wilson e esposa.



Figura 8. Operação de minérios em Maraú.
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e internacional de ações, em um processo que envolveu três bolsas de 
valores diferentes (São Paulo, Londres e Luxemburgo). Em Salvador, no 
ano de 2010, tem-se o início da primeira expansão do Terminal de Con-
têineres de Salvador (Tecon Salvador), quase dobrando a sua capacidade. 

Além do grande exemplo de força empresarial legada por meio da Wilson 
Sons., outros legados diferentes da presença de Edward Pellew Wilson 
podem ser encontrados na cidade de Salvador, notadamente no entorno 
do largo do Campo Grande, no centro de Salvador. O local era ocupado 
por muitos estrangeiros em meados do século XIX, com destaque para 
os ingleses, que construíram lá sua Capela Anglicana em 1853 (posterior-
mente demolida), e que se estendiam até ladeira da Barra (onde cons-
truíram seu cemitério), passando pela Vitória (onde Edward construiu 
sua casa, posteriormente convertida na Casa Cardinalícia).

A presença dos ingleses e de seus costumes em Salvador pode ser vista 
em ilustração feita pelo artista suíço J. J. Wild, que aportou na cidade em 
1873 com a expedição do H.M.S. Challenger e que retrata jogo de cricket, 
no Campo Grande, entre oficiais da sua embarcação e do Bahia Cricket 
Club. Seria o primeiro registro iconográfico desse esporte no Brasil. As 
construções, ao fundo, ficavam do mesmo lado do atual Hotel da Bahia.

Na região ocupada pelos ingleses, a presença de Edward pode ser notada 
no Bahia British Club, no Solar Wilson e no seu túmulo no Cemitério dos 
Ingleses.

Bahia British Club: fundado em propriedade de Edward em 24 de maio 
de 1874, tendo ele sido seu principal sócio fundador. Situado original-
mente na Rua Banco dos Ingleses, nº 20, na região do Campo Grande.

Solar Wilson: no final da década de 1830, Edward e sua família muda-
ram-se para o palacete de dois andares, cada um com 18 janelas debru-
çadas para a o Largo da Vitória, novo bairro para onde a aristocracia so-
teropolitana convergia, desde que sucessivos incêndios destruíram em 
1833 parte da Sé, a mais importante das dez paróquias de Salvador. A co-
lina da Vitória seria um “risonho promontório” de avenidas sombreadas, 
com seu ar cheirando aos frutos dos seus muitos pomares de laranjeiras 
e limoeiros. No alto e bem longe do insalubre centro da cidade, a Vitória 

Figura 9. Jogo de cricket 
no Campo Grande em 1873.
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estaria a salvo das grandes epidemias de febre amarela (1849 e 1854) e de 
cólera (1855 e 1865) que dizimariam famílias soteropolitanas inteiras.

Os abastados procuravam chácaras em bairros mais aprazíveis para 
morar e o imóvel comprado por Wilson seria um achado raro (SABOIA, 
2005, p. 22). Sua imponente fachada, representada na Figura 32, esban-
java elegância e status, com seu interior não ficando atrás, ornamentada 
por pesados móveis de madeira de lei, pratas inglesas e opalinas, com 
destaque para o par de telas ovais a óleo, retratando os donos, Edward e 
Maria Constança.

Edward habitou, com sua família, o imóvel até o seu falecimento, dois 
anos antes da Proclamação da República. Possivelmente, a mudança dos 
filhos para o Rio de Janeiro motivou a venda do imóvel para a Igreja Ca-
tólica em 1933. Com o dinheiro recebido pela derrubada da Igreja da Sé 
para permitir a passagem dos bondes, o cardeal Augusto da Silva com-
prou o imóvel, transformando-o na Casa Cardinalícia. Abrigou todos os 
cardeais arcebispos primazes do Brasil até D. Lucas Moreira Neves, hos-
pedando o papa por duas vezes. Posteriormente, a igreja vendeu o imóvel 
e o seu privilegiado terreno na margem da Bahia de Todos os Santos, o 
que possibilitou a construção do edifício Morada dos Cardeais, com o 
imóvel remodelado por dentro e passando a funcionar como espaço para 
eventos do edifício.

Túmulo no Cemitério dos Ingleses: o cemitério, situado na Ladeira da 
Barra em Salvador, entre o Iate Clube e o outeiro da Igreja de Santo Antô-
nio da Barra teve origem, possivelmente, com os sepultamentos a partir 
de 1813 de protestantes – ingleses, escoceses e americanos – judeus que, 
no passado, não poderiam ser enterrados nas igrejas católicas. Os ce-
mitérios católicos, permitindo sepultamentos fora dos templos, apenas 
passariam a existir anos depois, em função de normas sanitaristas que 
proibiram os enterros nas igrejas.

O túmulo de Edward Pellew Wilson se destaca por sua imponência no 
Cemitério dos Ingleses. É decorado com a figura de uma mulher sentada 
chorando, esculpida em mármore carrara, estilo típico da escola neo-
clássica do cemitério.

Figura 10. Rua Banco 
dos Ingleses (fotografia 

antiga de Almeida & Irmão).

Figura 11. Solar Wilson, 
no Campo Grande em Salvador.

Figura 12. Túmulo 
de Edward Pellew Wilson.
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14.05.1918  
(Salvador, Bahia)

28.03.2009   
(Salvador, Bahia)

por Horacio Nelson Hastenreiter Filho

“Se, de cada minuto os sessenta segundos,
tu puderes tornar com o teu suor fecundos...

A terra será tua, e os bens que se não somem,
e o que é melhor, meu filho, então serás um homem!1”

Às vezes, acontecimentos simples são capazes de alterar toda a trajetória 
de uma vida. No dia 9 de julho de 1932, a Revolução Constitucionalis-
ta eclodiu em São Paulo. A adesão a esse movimento na Bahia se deu a 
partir de greves e passeatas de estudantes, organizadas a partir do Mo-
vimento Estudantil Ativista Pró-Revolução. Um jovem estudante de 14 
anos do Colégio Gymnásio da Bahia, que viria a se tornar o prestigioso 
Colégio Central, decidiu aderir ao movimento. Com o fracasso da cha-
mada revolução, esse jovem foi não somente expulso do ginásio, como 
também impedido de cursar qualquer outro colégio. Essa barreira foi um 
divisor de águas na vida de Euvaldo Freire de Carvalho Luz, antecipando 
responsabilidades e lhe expondo a precoces desafios que foram determi-
nantes para a trajetória de vida que desse momento se derivava.

NASCIMENTO E INFÂNCIA . Euvaldo Luz nasceu na casa da sua 
avó Marieta, no dia 14 de maio de 1918. Morador do bairro da Graça, pas-
sou a infância com o estilingue na mão, derrubando cajás e tamarindos 
das árvores, batendo baba no campo de futebol do Clube Baiano de Tênis 
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e frequentando a praia do Porto da Barra, sempre antes do amanhecer, 
para que não se atrasasse na chegada às aulas.

Tinha afinidade com as disciplinas de Matemática, Física e Desenho e 
não gostava das demais. Via como pouco proveitosos os conhecimentos 
derivados do estudo do latim, da história universal, da história natural 
e da geografia, de modo que contava com o zelo da mãe para repassar 
as demais matérias, sem que aceitasse dispersão, que, quando ocorria, 
traduzia-se em extensão do horário da banca.

Durante o estudo, não ficava alheio ao movimento das ruas, sobretudo se 
percebesse que operários realizavam serviços no bairro como consertos 
ou colocação de novas redes elétricas, mudança de postes, assentamento 
de transformadores, ou intervenções na linha férrea do bonde, fossem 
trocas de dormentes, trilhos ou fio troller. Nesses casos, a mãe se dava 
por derrotada e autorizava a saída do filho que, sem pestanejar, em um 
pulo transpassava a janela e já corria pela rua.

AS PRIMEIRAS CONSTRUÇÕES . Quando tinha apenas 12 anos, 
Euvaldo Luz, que tomara gosto pelo remo, decidiu construir sua pró-
pria embarcação. Comprou o material e com a ajuda de um marceneiro 
construiu uma catraia. Não bastante o engenho da construção, usou a 
sua mente, sempre inventiva, para solucionar o transporte da embar-
cação até o Porto da Barra. Com um pedaço de tubo e a improvisa-
ção de rodas de bicicleta para a rolagem, estava resolvido o problema.

Um ano depois, o irrequieto Euvaldo Luz foi escalado pelo pai para fazer 
a entrega do dinheiro da folha a um mestre de obras que cuidava da re-
forma de um velho sobrado da família. Identificando diversas não con-
formidades na gestão do empreendimento, afastou o mestre e assumiu a 
responsabilidade da obra. Vendo que o telhado não gerava proteção sufi-
ciente para a chuva, levantou a cumeeira do sobrado para aumentar sua 
declividade, executando o processo com sua já pronunciada criatividade 
e reduzindo os custos da obra.Nota 1. Versos de Rudyard  Kipling.
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SE TENHO LIMÕES, FAÇO UMA LIMONADA . Aos 14 anos, 
após o episódio que lhe interrompeu os estudos, Euvaldo Luz foi atrás de 
um emprego. Após ter a sua contratação como técnico da Servix Enge-
nharia suspensa pelo cancelamento de um projeto do qual participaria, 
começou a se virar com pequenos serviços, como pintura de bicicletas 
dos meninos ricos, fabricação de rádios de galena e encordoamento de 
raquetes dos sócios do Bahiano de Tênis, a partir de equipamento que 
ele mesmo desenvolveu. Sempre inventivo e disposto a encarar qualquer 
problema ou responsabilidade a si confiada, ignorou a “anistia” que lhe 
permitiria concluir o ginásio e optou por continuar o seu aprendizado no 
que chamava Escola da Vida.

O primeiro emprego formal foi de vendedor de títulos de capitalização, 
a convite do seu tio Pâmphilo. A obtenção da posição, no entanto, só foi 
possível pela tenacidade de Euvaldo Luz. Após o convite ser aceito, pas-
sou-se mais de um mês sem a confirmação do chamamento. Resoluto, 
como sempre, tomou a iniciativa de dirigir-se à sede da Aliança da Bahia 
Capitalização. Logo descobriu que os seus 15 anos e a falta de experiência 
no setor foram vistos pelos diretores da empresa como inconvenientes 
para a sua contratação. 

Na ausência do tio que viajara, conseguiu audiência com dois dos dire-
tores franceses. A sua determinação e autoconfiança foram suficientes 
para que esses lhe garantissem o emprego, mas não a posição. Assumi-
ria como subagente de capitalização e não como agente, como lhe havia 
sido inicialmente prometido, o que lhe levaria metade da remuneração. 
Com apenas três meses de trabalho, tornou-se um dos vendedores mais 
produtivos, passando a agente. A remuneração dobrada, conforme fora 
negociado, retroagiria aos meses já trabalhados. Preocupados como um 
rapaz tão jovem lidaria com a soma significativa de dinheiro acumulada, 
coube ao tio Pâmphilo a tarefa de pedir a autorização do pai de Euvaldo 
Luz para que lhe fosse entregue a prometida remuneração. Ouviu que 
àquela altura, ele já estava emancipado há muito tempo. Até automóvel já 
possuía, comprado com o próprio dinheiro.

Figura 1. A Metalúrgica.

Figura 2. Automóveis Packard.
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NOVOS ARES E EMPREITADAS . Aos 16 anos, Euvaldo Luz decidiu conhecer a Cidade Maravilhosa. 
Na ida, tomou o famoso Ita, enfrentando as intempéries de um forte temporal. Após curtir tudo que o dia 
e a noite carioca tinham para lhe oferecer, foi mais generoso consigo na volta, programando o seu regres-
so no famoso transatlântico Arlanza. A viagem, mais que um luxo, lhe oportunizou sua próxima emprei-
tada. A partir de amizade estabelecida a bordo da embarcação, Euvaldo desembarcou em Salvador como 
agente das Tintas Ypiranga na Bahia. Para exercício da função, precisou estar em frequente contato com 
os consumidores de tinta, o que se mostrou de grande relevância para a sua nova trajetória profissional.

Na função de vendedor de tintas e prestador de assistência técnica à clientela, passou a visitar, entre tan-
tas outras, as oficinas da Linha Circular (bondes e usinas elétricas), Leste Brasileiro (trens e locomotivas), 
Docas da Bahia (guindastes e armazéns) e a Companhia de Navegação Bahiana (navios e dique flutuante). 
A proximidade com essas organizações lhe trouxe o aprendizado da operação de um torno mecânico.

O acaso, sempre presente de forma positiva em sua vida, contribuiu para que da venda de tintas se deri-
vassem novas atividades. Ao reestabelecer relações com Deraldo Dias de Moraes, seu professor de Por-
tuguês do Gymnásio da Bahia, Euvaldo foi convidado para mostrar os seus produtos para o engenheiro 
Otávio Junqueira Aires do Asilo da Mendicidade, situado no bairro de Boa Viagem. Após demonstrar em 
detalhes as vantagens das tintas que representava e a técnica para sua aplicação em perfis de ferro, ouviu 
do engenheiro que as tintas só seriam adquiridas com a condição de que assumisse a responsabilidade 
pela execução da pintura de um pavilhão destinado a serviços de apoio do asilo. A conclusão da obra, no 
entanto, dependia de esquadrias de ferro contratadas junto a terceiros. Diante dos constantes atrasos do 
fornecedor, Euvaldo foi questionado se poderia fornecê-las.

Após consultar o velho Braizão, dono da oficina Belmonte, decidiram estudar juntos a fabricação das es-
quadrias, decidindo, então, que poderiam assumir a empreitada. Identificaram os perfis de ferro neces-
sários para a produção e rapidamente os receberam. A confecção das esquadrias, no entanto, só andou 
quando Euvaldo Luz se instalou na oficina e garantiu a designação de um serralheiro para confeccioná-la 
na sua presença. A satisfação com o desempenho na empreitada lhe rendeu novas obras, não somente 
para o asilo, como também a restauração de um casarão no Centro Histórico de Salvador e, logo depois, 
para a construção de um efluente sanitário complexo devido à sua construção em área sujeito a mar 
muito batido. Euvaldo Luz, ainda antes dos 18 anos, construiu em concreto armado uma nova ala para 
abrigar os velhinhos com dois pavimentos, além de mais um andar sobre a extensa parte térrea existente. 



247

Junto com a maioridade, Euvaldo Luz assumiu a responsabilidade por uma construção de enorme valor 
simbólico para si e para a sua família: a residência dos seus pais. Superou diversas restrições orçamen-
tárias, articulou-se com pessoas com experiência na área de engenharia para obtenção de orçamento da 
construção da caixa da casa e superou a exigência da presença de um engenheiro no empreendimento 
a partir de um acordo com o amigo Oscar Pontes. Concluiu a obra, realizando as instalações elétricas e 
hidráulicas com as próprias mãos. A economia de seis contos de réis em relação ao valor orçado para a 
caixa da casa foi repartida, conforme combinado, com o engenheiro amigo que emprestou seu nome à 
execução da obra.

A FIRMA INDIVIDUAL EUVALDO F.C. LUZ E AS MUDANÇAS DE ESCALA . Após o suces-
so de algumas empreitadas envolvendo a produção de esquadrias de ferro, Euvaldo Luz percebeu que 
chegara a hora de passar do trabalho artesanal para a produção em série. Investiu na compra de alguns 
equipamentos indispensáveis e promoveu algumas benfeitorias e improvisos no seu espaço de trabalho. 

O crescimento da demanda ensejou também o crescimento da equipe e a mudança do processo produ-
tivo. No melhor estilo taylorista, realizou estudos práticos para que, a partir das dimensões e tipos de 
janela e de outras variáveis relevantes, fosse determinado o local exato do cisalhamento do corte em “V”, 
imprimindo agilidade à produção dos quadros basculantes. A inovação alterou por completo a fabricação 
de esquadrias que saiu do processo artesanal para a produção em série, dispensando o uso da métrica 
por parte do operário e automatizando o processo produtivo. 

O pai de Euvaldo Luz não ficou alheio à mudança de escala das atividades do filho. No dia em que este 
completou 19 anos, recebeu como presente de aniversário o registro da sua firma. Em tom de brincadei-
ra, o desembargador Euvaldo Luz disse que não poderia admitir uma oficina clandestina no fundo do seu 
quintal. A Oficina Luz saiu do mercado informal e foi registrada na Junta Comercial em 14 de maio de 1937, 
tornando-se a firma individual Euvaldo F.C. Luz e, mais tarde, transformando-se a razão social em Euluz 
S.A. e, finalmente, Euluz Empreendimentos Ltda.

VOOS MAIS ALTOS . O lucro obtido na fabricação de estruturas metálicas permitiu que Euvaldo Luz 
importasse da Alemanha alguns equipamentos como uma máquina de última geração multifuncional 
que substituía, simultaneamente, a serra manual, a máquina de furar rotativa, a tesoura para corte de 
chapas e o saca-bocado utilizado para cortar esquadrias e reentrâncias, além de uma máquina para 
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serrar ferros, apta a realizar cortes em ângulos flexíveis de 45 a 90 graus. Mais uma vez, o acaso esteve 
jogando a favor de Euvaldo Luz, já que com a eclosão da 2ª Guerra Mundial, essas máquinas foram uma 
das últimas a sair da Alemanha para o Brasil.

Além das peças importadas da Alemanha, foi incorporada à estrutura produtiva um pequeno torno me-
cânico que foi modernizado com a substituição do complicado acionamento pela força humana por um 
motor elétrico, ao qual Euvaldo Luz adaptou uma “placa de queixo universal”. Com a admissão de um 
torneiro mecânico, a Euvaldo F.C. Luz passou a confeccionar peças e, com os ganhos dessa nova atividade 
produtiva, a empresa adquiriu um torno mais moderno que permitiu que a prestação de serviços mecâ-
nicos e reparos em equipamentos de navios fossem incorporados ao seu portfólio. Fora dado, então, o 
primeiro passo para que Euvaldo Luz pudesse ingressar na mecânica pesada em geral.

A compra do novo torno mecânico, juntamente com o fechamento da oficina de Wilson Sons, trouxe um 
substancial aumento na demanda para serviços e reparos em navios. A oficina de fundo de quintal na 
Graça tornou-se, definitivamente, incompatível com os novos voos de Euvaldo.

Ainda com 20 anos incompletos, Euvaldo Luz comprou um terreno no bairro de Roma, no qual construiu 
um galpão para abrigar a sua nova metalúrgica. Adquiriu todas as máquinas e ferramentas do estaleiro 
desativado da Wilson Sons, entre os quais um torno mecânico, tão robusto quanto antigo, que foi refor-
mado por Euvaldo Luz para modernizar-se e tornar-se uma ferramenta versátil.

O conceito de flexibilidade no processo produtivo, tão difundido e favorecido pela automação industrial 
no final do século passado, já era uma preocupação de Euvaldo Luz na década de 1930. A concepção e 
a disposição dos equipamentos nunca eram detalhes menores. Na sua primeira metalúrgica, o torno 
reformado ganhou versatilidade a partir da disposição das correias em “V”. O comprimento da bancada, 
a altura entre essa e o eixo do fuso, a altura do porta-ferramentas, entre outros detalhes, eram meticu-
losamente especificados para dar mais flexibilidade e permitir que peças de maior diâmetro pudessem 
ser torneadas.

OS TRADE-OFFS DE UMA GUERRA . Imediatamente após a instalação da nova metalúrgica, 
eclodiu a 2ª Guerra Mundial. As grandes dificuldades impostas pela circunstância, como a escassez de 
energia elétrica e combustível, trouxeram oportunidades para a metalúrgica que gozava de progressiva 
credibilidade no mercado e possuía uma localização estratégica. A raridade da articulação entre 



249

engenhosidade, qualidade, tempestividade, ética e flexibilidade permitiram o atendimento de crescentes 
e diversas demandas em meio ao cenário de adversidade. 

Importante lembrar que, a essa época, finalmente fora provado que havia petróleo no Brasil, ensejando ao 
final dos anos 1930, as primeiras atividades desse setor que viria a ser estratégico para o desenvolvimento 
da Bahia. Euvaldo Luz, a essa altura já casado com a sua querida Rosinha, incorporou ao diversificado 
portfólio da sua metalúrgica que vinha executando serviços nas áreas de mecânica em geral, caldeiraria, 
tração ferroviária, máquinas de terraplanagem, estruturas metálicas, entre outras, novos serviços em 
sondas de petróleo e tancagem.  Desse modo, passou a possuir no rol de clientes empresas como a United 
Geophysical, Drilling Exploration, Navy Observer, Aeroport Develop Program, que não mais consultavam 
a metalúrgica sobre a possibilidade de executar os serviços demandados. Sabiam que para a resolução de 
problemas complexos não encontrariam oferta de serviços em melhor nível.

No caso de Euvaldo Luz, o aumento do escopo de atuação não significa apenas mais serviços e fatu-
ramento para a sua metalúrgica, mas, quase sempre, novas aprendizagens e aquisição de novas com-
petências. O trabalho na reparação de sondas lhe trouxe familiaridade com a perfuração de poços.

MUITO ALÉM DA METALURGIA . O gênio inventivo de Euvaldo Luz não se restringia às questões 
diretamente relacionadas à atividade metalúrgica. Ainda durante a guerra, a capacidade de improviso do 
engenhoso formado na escola da vida, como reconhecia a si próprio, foi aplicada para solucionar proble-
mas logísticos para abastecimento de hidroaviões, de abastecimento de água de um comboio formado 
por enormes navios de passageiros, problemas de transporte de máquinas e equipamentos e até de tan-
ques de combustíveis. Nesse último caso, de forma inusitada até então, a partir de flutuadores no mar.

A programação era puxar os tanques flutuantes por um rebocador que estava desativado e foi recolocado 
em operação pelo próprio Euvaldo Luz. Após levá-los para o Porto dos Mastros, estes foram descarrega-
dos na praia com as ligas de cabo de aço preparadas. A maré alta foi utilizada para fazê-los flutuar. Tão 
logo começou a vazante, o rebocador puxou os tanques para fora para que não encalhassem. A viagem 
com os tanques foi programada de tal forma que a maré de vazante ajudasse a levar os oito tanques até a 
ponta norte da Coroa da Penha, quando a maré já estivesse de enchente. Essa, por sua vez, foi aliada até 
a chegada do rebocador e dos tanques na Base de Aratu, seu destino final. O sistema de transporte de 
tanques pelo mar seria, posteriormente, apropriado pela Petrobras. 
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O caso do transporte dos tanques explica, mais uma vez, a razão do sucesso de Euvaldo Luz na resolução 
de problemas complexos. A abrangência dos problemas que lhe eram apresentados era perfeitamente 
compreendida e todas as variáveis que poderiam afetá-los, positiva ou negativamente, eram considera-
das. Nesse caso, a inserção da variável maré foi fundamental para a facilitação do trabalho e, conforme 
cuidadosamente previsto, ela trouxe grande colaboração para o êxito da missão.

A PRIMEIRA VIAGEM AOS EUA E A MUDANÇA DE RAMO DA EULUZ . Os desafios e fa-
çanhas de Euvaldo Luz não se restringiam ao campo profissional. Após um descuido da praticagem, um 
navio sueco, misto de passageiros e carga, bateu contra o cais no porto de Salvador. O atingimento de 
um guindaste provocou uma significativa avaria na balaustrada do navio. A Euluz foi chamada e o pro-
blema foi rapidamente resolvido sem atraso da viagem. Conversando informalmente com o comandante, 
Euvaldo Luz soube que o navio partiria para Nova Iorque, aguçando a sua vontade de conhecer a cidade. 
Tomada a decisão, ligou para o agente sueco que tinha feito a intermediação do serviço prestado, solici-
tando que lhe fosse reservada uma cabine para que embarcasse. Apesar da boa vontade e de colocar a ca-
bine do navio à sua disposição, Euvaldo Luz ouviu que a viagem seria impossível pois se daria no mesmo 
dia e ele não dispunha de passaporte com visto do consulado norte-americano nem atestado de vacina. 
Euvaldo Luz insistiu na manutenção da reserva e lá estava às 17 horas com a documentação exigida.  

Após nove dias de viagem e mais três dedicados ao turismo na grande metrópole americana, os negócios 
entraram na agenda de Euvaldo Luz. Primeiramente, um encontro para conhecer a fábrica de caminhões 
e a fábrica de ônibus da Mack. Em seguida, um contato com a fábrica de trailers Fruraft. Proprietário 
de um automóvel Packard, Euvaldo Luz decidiu, ainda, visitar o escritório central da fabricante. Como 
resultado das três missões, a Euluz passou à condição de concessionária das três empresas na Bahia, 
além do Austin, um pequeno carro inglês, evidenciando mais uma vez que em nenhum lugar do mundo 
alguém veria esse soteropolitano dar ponto sem nó. A importação de automóveis se apresentava, na visão 
de Euvaldo Luz, como um negócio mais promissor que a operação de uma metalúrgica no pós-guerra. 
No entanto, exigia mais capital de giro e instalações adequadas, demandando a venda da metalúrgica.

MAIS UMA GUINADA: ENFRENTANDO O APADRINHAMENTO DOS EMPREITEIROS . 
Na Bahia, apesar das novas possibilidades trazidas pelos tratores na direção da terraplanagem mecaniza-
da, o processo de construção de estradas permanecia sustentado no uso da pá e da picareta. Euvaldo Luz 
atribuía a situação ao favorecimento de um grupo restrito de empreiteiros que estabeleceram relações de 
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apadrinhamento com órgãos do estado, como o Derba. Ainda assim, resolveu criar, em 1951, a Empresa Bra-
sileira de Terraplanagem para operar com uma grande patrulha mecanizada, composta de tratores, scra-
pers, patrol e pá escavadeira com drag line, equipamentos que representavam o estado da arte para a função.

O apadrinhamento dominante seria verificado na prática. Com mais de um ano em operação, a Euluz 
não teve sequer um trecho de estrada adjudicado, apesar das renovadas promessas. A situação levou 
Euvaldo Luz à ação. Tomando conhecimento de que o governador Otávio Mangabeira faria visita a uma 
implantação no bairro de São Caetano, colocou toda a patrulha em local estratégico da sua trajetória com 
objetivo de lhe apresentar o potencial dos serviços que poderia prestar, demonstrando a terraplanagem 
empregando modernas máquinas Caterpillar. O plano deu certo e a Euluz teve a oportunidade que pre-
cisava, lhe sendo incumbida a responsabilidade por transformar uma estreita passagem que dava acesso 
à rodovia Bahia-Feira em uma ampla praça. 

Para Euvaldo Luz, matar dois coelhos com uma só cajadada era práxis, não exceção. Incomodado com o 
tráfego extremamente congestionado na região da intervenção, decidiu contornar a falta de um levanta-
mento topográfico, percorrendo toda a área a pé. Logo realizou que a razão principal do engarrafamento 
era um gargalo em uma ladeira muito íngreme e estreita com uma única via de bonde, mão e contramão 
e sem acostamento. Apesar das enormes restrições devidas às instalações do entorno, compreendeu 
que o alargamento da via seria a única solução. Superando as adversidades impostas, não só executou a 
terraplanagem da ladeira, como usou a terra que saiu do alargamento para aterrar a praça encomendada 
pelo governo. Isso, sem onerar em um real os cofres públicos. 

Iniciada a obra na ladeira sem a autorização do Departamento de Infraestrutura de Transportes (Derba), 
não tardou a tentativa de embargo. O governador foi chamado para acompanhar in loco os potenciais 
riscos da empreitada. Após conceder as explicações sobre a obra e suas razões, Euvaldo Luz recebeu a 
autorização para tocá-la. A ação abriu as portas do Derba para a Euluz, marcando, no estado, o fim das 
pás e picaretas, substituídas, então, pela patrulha mecanizada.

A confiança do governador fora definitivamente conquistada, sobretudo depois que a Euluz executou 
uma obra de terraplanagem para a construção do Hotel da Bahia em uma semana quando os técnicos do 
governo haviam estimado em seis meses o prazo para a execução da obra. Não demorou para que caísse 
nas graças do Derba e passasse a ser indicado para importantes empreitadas como a construção da ro-
dovia Amaralina-Itapuã e, posteriormente, a BR-324 que ligaria Salvador a Feira de Santana. Esta última, 
traz uma história à parte.
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O PRESIDENTE E O DESFILE . Os bons resultados na terraplana-
gem do Largo do Tanque e na construção da rodovia Amaralina-Itapuã 
aumentaram o prestígio da Euluz perante o Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem (DNER), permitindo que parte da obra da estrada 
federal BR-324 lhe fosse delegada. A vantagem competitiva pela posse da 
potente patrulha permitiu que fosse adjudicada à Euluz a construção de 
três trechos da obra.

O início dos trabalhos contaria com a presença de ninguém menos que o 
então presidente Eurico Gaspar Dutra, bem como do ministro de Viação 
e Obras Públicas, acompanhados de uma grande comitiva. O presidente, 
conforme combinado, passaria pelos trechos, participando de três co-
memorações, em três locais distintos. 

Além da engenhosidade e das habilidades negociais, recorrentemente 
demonstradas, Euvaldo Luz sempre se mostrou um estrategista, com um 
distinto conhecimento tácito na área de marketing. Compreendendo a 
publicidade que estaria associada ao evento e a consequente repercussão 
nacional, sugeriu a integração das comemorações, de modo que a sua 
patrulha, que teria que se dividir entre três localidades distintas, pudes-
se ser apresentada em toda a sua imponência e grandeza. Sem se intimi-
dar com as várias negativas dos representantes do Derba e mantendo o 
seu plano praticamente sigiloso, Euvaldo Luz escolheu cuidadosamente 
o local onde seria realizada a comemoração e se posicionou para inter-
ceptar a comitiva presidencial quando essa passasse. E assim foi feito.

Assim que avistou a comitiva vinda do aeroporto, sinalizou para que esta 
entrasse em um desvio. Na descida do carro, o presidente foi saudado 
com a execução do hino nacional por uma banda de música, assistin-
do em seguida o que Euvaldo Luz chamou de desfile da maior patrulha 
de máquinas Caterpillar do Nordeste. Na ocasião, em gesto simbólico, o 
presidente foi chamado a colocar uma pá de terra em uma scraper Ca-
terpillar. Essa pá, um dos troféus do pequeno museu improvisado na 
sede da Euluz, foi autografada por Dutra que usou, na ocasião, um batom 
como ferramenta de escrita.  O sucesso e repercussão da ousada emprei-
tada levou a Caterpillar Tractor Company a atribuir à Euluz a concessão 
para venda de seus produtos na Bahia e em Sergipe. 



Figura 3. Euvaldo Luz e a pá autografada pelo presidente Dutra.
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SALGEMA – A DÍVIDA DO ESTADO DE ALAGOAS À OBS-
TINAÇÃO DE UM HOMEM . A história da produção de sal-gema, 
representativa da produção industrial alagoana nos últimos 45 anos, está 
profundamente imbricada com a persistência e a obstinação de Euvaldo 
Luz. Toda a pesquisa dessa rocha sedimentar a 1200 metros de profundi-
dade se deu com recursos exclusivamente próprios, aplicados a despeito 
das insistentes negações da existência de cloro-soda pelo truste interna-
cional relacionado à sua produção.

Os interesses competitivos do truste, no entanto, não foram defendidos 
apenas a partir da atitude negacionista. O truste se mobilizou para im-
pedir o projeto Salgema de ser aprovado na Superintendência do Desen-
volvimento do Nordeste (Sudene) e este só avançou devido à persistência 
característica de Euvaldo Luz, sempre pronto a não se deixar render por 
adversidades. Diante dos embaraços, enviou carta ao então presidente 
Castelo Branco que determinou a apreciação do projeto pelo Conselho 
da Sudene, sendo, então, aprovado.

Em 2006, após 30 anos de operação, já haviam sito retiradas 16,650 mi-
lhões de toneladas de sal-gema em Alagoas. A Braskem S.A, por ocasião 
da data comemorativa, enviou e-mail a Euvaldo Luz, destacando a im-
portância do seu pioneirismo, espírito empreendedor e garra, para que o 
estado alagoano pudesse abrigar a maior planta de soda cloro do país que 
teve início em 1976 com a produção de cloro e soda cáustica no Pontal da 
Barra em Maceió, levando o país, posteriormente, à condição de maior 
produtor de soda cloro da América Latina.

OS SHOPPING CENTERS – A ÚLTIMA IMPORTANTE GUI-
NADA . O ecletismo e a diversidade de áreas de atuação ao longo da vida 
profissional impressionam os que estabelecem contatos com a biografia 
de Euvaldo Luz. Além das destacadas experiências nos setores comerciais 
e industriais, fundou a primeira fábrica de óleo de palmas das Américas, 
em incursão exitosa também no setor de agronegócios. No entanto, as 
últimas décadas de vida do autodeclarado engenhoso formado na escola 
da vida foram dedicados a um novo ramo de negócio, os shopping centers. 

Figura 4. Patrulha Caterpillar.

Figura 5. Euvaldo Luz 
apresentando amostra 

do sal-gema ao Vice-Presidente 
da República almirante 

Augusto Rademaker.
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Ainda no final dos anos 60 do século passado, Euvaldo Luz visitou o pri-
meiro shopping center construído no Brasil, o Shopping Iguatemi São 
Paulo, inaugurado em 1966. Visionário como sempre, percebeu a poten-
cial realidade transformadora desse tipo de empreendimento para o se-
tor de comércio e serviços. Desse modo, antes de 1970, desenvolveu um 
projeto grandioso para um extraordinário centro de compras na região 
da Piedade, inclusive com soluções viárias engenhosas para o seu en-
torno e uma visão de complexo integrado para o empreendimento que 
abarcaria também um centro de convenções. Problemas de diversas or-
dens foram enfrentados no caminho que colocaria Euvaldo Luz como o 
segundo empreendedor do segmento de shopping centers no país e o pro-
jeto terminou sendo postergado por mais de uma década. O Shopping 
Piedade viria a ser inaugurado apenas em 1985, curiosamente localizado 
não mais na Piedade, mas na Lapa, integrado a um terminal de ônibus 
urbano de Salvador.

O segundo shopping da Euluz, inaugurado em 1987, foi o Shopping Barra, 
localizado em um dos bairros mais nobres de Salvador, próximo ao Farol 
da Barra e à Praia do Porto, dois dos mais tradicionais cartões postais 
da cidade. Para viabilização do empreendimento, foi formado um con-
sórcio de empresas formado pela Euluz, dona do terreno e responsável 
pelo projeto, duas empresas da região Sudeste que atuavam no ramo de 
shopping center e a construtora OAS, que obteve financiamento da Caixa 
Econômica Federal.

O avanço do projeto também exigiu da Euluz a superação de diversos tipos 
de obstáculos, de naturezas mais diversas, inclusive a compra, nem sem-
pre facilmente concretizada, de uma série de frações de terrenos na área 
onde esse viria a se instalar. O cuidado de Euvaldo Luz e sua engenhosida-
de estiveram presentes durante a execução da construção do empreendi-
mento, acompanhada não somente com sua presença diuturna, mas, com 
frequência, com o uso de binóculo, já que a distância da residência do em-
presário ao canteiro de obras era de poucas centenas de metros. O projeto 
demandou investimentos superiores a 60 milhões de dólares e o shopping 
foi inaugurado no final de 1987 com 221 lojas e 2.800 vagas de estacionamento.

Figura 6. Fachada 
do shopping Barra.
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Outros grandes shoppings viriam a ser construídos em Salvador nas dé-
cadas seguintes, com destaque para os Shoppings Salvador no início da 
Avenida Paralela e o Bela Vista, integrado a uma concepção de Euvaldo 
Luz para um novo bairro, o Horto Bela Vista, com localização estratégica 
no mapa da cidade, “no centro de gravidade de Salvador”, como costu-
mava dizer. O projeto, além do shopping center, incluía torres residen-
ciais e comerciais, hotel, clube e escola em uma área de cerca de 370 mil 
metros quadrados. A inauguração do shopping se dera, no entanto, em 
2012, já após o falecimento de Euvaldo Luz, ocorrido em 2009.

Visionário e sempre à frente do seu tempo, Euvaldo Luz compreendia a 
necessidade de escalabilidade e diversidade de serviços no mix de um 
shopping center. Por isso mesmo, antes de morrer, labutava por um pro-
jeto de expansão do Shopping Barra para a incorporação de novas lojas, 
restaurantes e salas de cinema. No entanto, assim como o Shopping Bela 
Vista, a ampliação do Barra só foi concluída em 2012. O projeto, como 
desejaria o perfeccionista Euvaldo Luz, conquistou o troféu Gold do ICSC 
Latin American Shopping Center Awards – Congresso Latino-America-
no da indústria de Shopping Centers, dentre outros 92 concorrentes la-
tino-americanos da categoria Projeto e Desenvolvimento.

Os três principais empreendimentos do ramo de shopping centers com 
participação da Euluz geraram, em 2020, mais de 9 mil empregos dire-
tos, contribuindo, ainda, de forma significativa para a dinâmica econô-
mica da cidade, a partir do expressivo volume de impostos arrecadados.

A tenacidade e a engenhosidade de Euvaldo Luz estiveram presentes na 
sua trajetória desde a construção da primeira catraia até o último dos 
seus empreendimentos de centros de compra. Os desafios que se impu-
seram na sua vida, além de enorme capacidade técnica e criativa, deman-
daram resiliência para lidar com incompreensões e deslealdades, estas 
últimas, provavelmente, as mais difíceis de serem superadas. Talvez, por 
isso mesmo, Euvaldo Luz sempre tenha demonstrado uma enorme aver-
são à mentira e, por outro lado, uma pronunciada lealdade, gratidão, re-
ciprocidade e generosidade, registrada por aqueles que estiveram ao seu 
lado ao longo da sua impressionante e exitosa jornada.
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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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Imagens

Figura 1. Fonte: Facebook de Feira de Santana Bahia - a Princesa do Sertão

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

Figura 3. Fonte:http://www.feiradesantana.ba.gov.br/memorialdafeira/conteudo.asp?catimg=6#tag
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rúa 05.09.1942  

(Pontevedra, Galícia, Espanha)

por Horacio Nelson Hastenreiter Filho

“O sol nasce para todos,
mas nem todos têm a felicidade do sol.”

Muitos foram os europeus que deixaram os seus países nas décadas de 
1940 e 1950, fugindo das sequelas econômicas da segunda guerra mun-
dial. Na Espanha, a guerra civil que a antecedeu tornou a situação do país 
especialmente pior. Pepe Faro era um desses europeus e a Bahia recebeu 
o padeiro de braços abertos.

DA GALÍCIA PARA A BAHIA . Com a crise econômica europeia, 
decorrente da Segunda Guerra Mundial, muitos espanhóis migraram 
para o Brasil. A expectativa dos galegos que chegaram aos trópicos era de 
encontrar oportunidades para prosperar em um país que mal começara 
a se industrializar e tinha muito a construir. Para os que enfrentaram 
a escassez e a destruição de uma guerra civil sucedida por uma grande 
guerra mundial, a não experimentação de conflitos bélicos, nas últimas 
décadas, seria, por si, condição suficiente para a prosperidade. 

A similaridade entre as culturas da região noroeste da Espanha, onde fica 
a Galícia, e a portuguesa é notória, a ponto de a divisão entre esses povos 
ibéricos ser considerada imperceptível. A exemplo dos portugueses, os ga-
legos emigrantes demonstravam aptidão e interesse pelos ramos de pas-
telarias, padarias e armazéns, nos quais muitos, como José Faro Rúa, co-
nhecido, em toda Salvador, como Pepe Faro, desenvolveram o seu negócio. 
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Na verdade, Pepe Faro teve o seu interesse pela Boa Terra despertado pelo 
seu tio Delmiro Carballo que havia chegado 11 anos antes, acompanhado 
do irmão José Carballo. Apesar de retratar a dureza da realidade vivida 
no Brasil, Delmiro não teve êxito na sua tentativa de desencorajar a vinda 
do sobrinho. A falta de oportunidades na sua terra natal quando precisou 
entrar no mercado de trabalho não trazia alternativa a Pepe, além da emi-
gração. O imigrante, na sua visão, é um ser que está aberto a se deslocar, de 
um lado para o outro, em permanentemente procura de melhores opor-
tunidades. Para ele e outros galegos, estas estavam disponíveis aos borbo-
tões na Salvador da década de 1950, em que muito ainda estava por fazer.

OS PRIMEIROS ANOS EM SALVADOR . Ao desembarcar em Sal-
vador, em 1957, Pepe tinha 14 anos de idade. Deixara para trás, na sua 
Galícia, a família e as suas raízes que eram profundas, apesar de ter nas-
cido ainda durante a guerra e ter enfrentado os anos mais difíceis do 
pós-guerra, nos quais, recorda-se, a família não tinha mais que o básico 
para sobreviver. Chegando ao país, sem nunca ter se deparado com uma 
pessoa de pele escura, até então, sentiu-se impactado pela variedade de 
etnias na cidade mais negra de todo o país. 

Ainda sem trabalho, foi morar onde as parcas economias trazidas lhe 
permitiam, em uma república no bairro do Tororó, juntando-se a outros 
18 moradores. Quase que imediatamente após instalar-se, foi ao encontro 
do que o trouxe até o Brasil: a perspectiva de encontrar uma ocupação. O 
primeiro emprego foi no armazém Eduardo Martinez e Cia. Buscando so-
bressair e chamar a atenção dos seus patrões, não colocava limites na sua 
jornada de trabalho que, com muita frequência, se estendia por 16 horas 
durante os sete dias da semana. Iniciava o expediente às seis da manhã e 
deixava o armazém somente após as 22 horas. Tamanha dedicação não fica-
ria sem recompensa, proporcionando ao jovem Pepe seguidas promoções. 

Pepe compreendia que a dedicação ao trabalho era condição necessária 
para prosperar, mas, sabidamente, insuficiente e, por isso, investiu na sua 
formação e na capacitação para a função que exercia, concluindo o segun-
do grau em Salvador e participando de diversos cursos de panificação.



Foto 1. Panificadora da Barra – Onde Tudo Começou.
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O TRABALHO E O CRESCIMENTO EM FAMÍLIA . Pepe já 
trabalhava com o tio Delmiro no armazém e não tardou a chegada de 
Fernando, seu irmão, que veio juntar-se a eles, já no início dos anos 1960. 
Após alguns anos, em 1964, o trio decidiu que chegara a hora de deixar 
de trabalhar para os outros e abrir o próprio negócio. Endividaram-
se para adquirir uma padaria que ficava no promissor bairro da Barra, 
em Salvador, denominada, então, de Panificadora Elétrica da Barra, 
comprada de outro galego. 

Na verdade, o ramo de padaria era um dos preferidos dos espanhóis que 
chegaram à Bahia em meados do século passado. Uma vez que os pães 
deveriam estar nas mesas das famílias soteropolitanas no início da ma-
nhã, a atividade exigia disposição para madrugar e mostrava-se pouco 
atrativa para os empresários locais. Os galegos, por sua vez, chegaram 
ao país, com o sentimento de que passavam a explorar uma terra em que 
havia oportunidades para os que se dispusessem a trabalhar duro. Ma-
drugar, decididamente, não seria um obstáculo para eles.

Na década anterior, o processo de industrialização em Salvador avançara 
rapidamente, acarretando evidentes e significativas melhorias nas con-
dições socioeconômicas da cidade, aumentando o poder aquisitivo dos 
moradores. A escolha do local foi uma aposta, já que a Barra era, àquela 
altura, um bairro ainda pouco habitado. Fernando foi quem a bancou, já 
que via naquela região da cidade uma clara tendência de desenvolvimen-
to que acompanharia o seu entorno em plena expansão.

O galego estava certo em suas previsões. A panificadora cresceu siste-
maticamente após passar a ser administrada pelo trio, o que permitiu 
que a dívida que fora contraída para a compra do empreendimento fosse 
saldada em 36 meses. Como o negócio continuou a prosperar, a socieda-
de passou a adquirir outros empreendimentos, sempre relacionados ao 
setor de alimentação.

A PRIMEIRA PERINI . Até o final dos anos 1970, era Fernando o res-
ponsável pelas principais iniciativas e mudanças de rumo nos negócios 
familiares. No entanto, essa situação mudou quando Pepe voltou de uma 

Foto 2. Pepe Faro, André Faro 
e o ex-governador Antônio 

Carlos Magalhães.
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visita a São Paulo, encantado pela delicatessen Brunella, que se destaca-
va pela venda de comidas finas e iguarias, preparadas com criatividade e 
para serem reconhecidas como distintas, como a sua famosíssima bomba 
de chocolate, tida como inigualável pelos seus clientes. Imediatamente, 
Pepe Faro se convenceu que a cidade de Salvador precisava e comportava 
um empreendimento com características semelhantes e não encontrou 
dificuldade para convencer os demais sócios e levar a cabo a ideia. Afi-
nal de contas, era de conhecimento dos padeiros que a manutenção no 
ramo comoditizado de pães trazia concretos limites para a expansão dos 
negócios, enquanto o ramo da delicatessen trazia significativas possibi-
lidades de agregação de valor e um novo caminho para o crescimento a 
ser explorado.

Alguns anos antes, Pepe havia conhecido o arquiteto Antônio Caramelo 
que lhe ampliou a perspectiva de mundo e esteve junto com ele por mui-
tos anos em feiras e viagens prospectivas para diversos países e conti-
nentes. A primeira viagem conjunta, ainda nos anos 1970, teve como des-
tino a Europa e o objetivo de conhecer o país que era referência mundial 
em alimentação e gastronomia. Na Itália, se preocuparam não somente 
em conhecer os produtos, como os pães e massas italianas, mas também 
a mão de obra e os equipamentos utilizados no processo fabril. Na Espa-
nha, se encantara com as iguarias gastronômicas do El Corte Ingles, as 
quais também lhe serviram de inspiração. 

A ideia final de loja de Pepe Faro combinava o mix de experiências viven-
ciadas nos grandes centros gastronômicos, mas predominavam carac-
terísticas da Brunella com referências da experiência que permaneciam 
da visita à Itália. Para denominar o empreendimento que surgiria dessa 
mistura, nada melhor que um sobrenome compartilhado por inúmeras 
famílias italianas: Perini.

OS “ASSOCIADOS” DA PERINI . A partir do surgimento da delica-
tessen, Pepe Faro não só se tornou o motor da transformação do negócio, 
mas passou também a ganhar lugar de destaque, adquirindo status de 
símbolo daquele empreendimento familiar.

Foto 3. Delícias da Perini.

Foto 4. A Perini da Pituba.
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Mesmo sem formação ou conhecimento prévio na área de marketing, José Faro era o grande responsável 
por cativar o público interno e por arregimentar e transformar clientes em fiéis defensores e difusores da 
marca Perini, compreendendo as suas predileções e preferências. Diferente da maioria das empresas de 
pequeno porte na década de 1970, o grupo, já antes do surgimento da Perini, realizava pesquisas de mer-
cado, identificando potenciais de venda e analisando os resultados dos seus lançamentos. No entanto, o 
grande diferencial da delicatessen foi o de lograr êxito na conquista da confiança nos clientes, a partir do 
seu marketing de relacionamento.

O que pode explicar que pessoas deixassem cartões de crédito com a senha à disposição de um dono de 
empreendimento para que ele mesmo procedesse o pagamento? E os cheques em branco enviados para 
serem preenchidos no caixa? O que tornou possível que as relações entre os clientes e a Perini se desen-
volvessem até o ponto da confiança sem limites? 

A resposta a essas questões confunde-se com a história de Pepe Faro como gestor, assim como a pró-
pria relação que os soteropolitanos desenvolveram com a Perini durante os 31 anos em que a empresa 
foi gerida pela Carballo Faro. Em grandes empresas do setor de comércio, como os supermercados, os 
clientes podem até vir a desenvolver uma relação de identificação com alguns funcionários ou gerentes, 
mas jamais com os donos. Na Perini, no entanto, não havia sequer um cliente assíduo que não tivesse 
se deparado com Pepe em uma das suas lojas. Quem o via em atividade nessas situações, não associava 
a imagem de um empresário supervisionando colaboradores. A metáfora de um produtor de festas que 
quer se certificar de que os seus convidados estão se divertindo é mais adequada. Além disso, é mais 
aderente à autoimagem de Pepe à frente dos seus negócios, já que sempre se compreendeu como um 
servidor do povo. Quem teve o privilégio de frequentar os buffets de café da manhã da Perini na Pituba e 
pôde observar in loco o zelo do dono com os detalhes compreende que a expressão dessa autopercepção 
não é apenas retórica.

Em muitos casos, aqueles que desenvolviam relação com a Perini comportavam-se mais como associa-
dos que frequentam um clube que como clientes que compram produtos em um estabelecimento. A ma-
terialização dessa forma de enxergar a delicatessen está, por exemplo, no inusitado pedido de um cliente 
para que tivesse um carrinho exclusivo, personalizado com o seu nome. Pepe não deixou de atendê-lo, 
colocando a letra inicial do seu nome em um carrinho que esteve, enquanto a Carballo Faro permaneceu 
como proprietária da Perini, permanentemente à sua espera embaixo de uma escada na loja que costu-
mava frequentar.
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O CRESCIMENTO DA PERINI . Uma vez que parte significativa das classes mais abastadas de Sal-
vador passou a perceber os shoppings centers além da função precípua de centro de compras, agregan-
do-os aos seus espaços de lazer, foi natural que a primeira filial do grupo tenha vindo a se localizar no 
então Shopping Iguatemi, na forma de doceria, no ano de 1980. Na verdade, todos os grandes shoppings de 
Salvador receberam filiais da delicatessen nas duas décadas seguintes, como foram os casos do Shopping 
Barra, em 1989, do Aeroclube, em 1999, e do Shopping Salvador, já nos anos 2000.

Enquanto as lojas de shopping centers eram inauguradas, duas outras filiais de enorme importância para 
a Perini surgiram. A loja da Pituba, aberta em 1983, com um ambiente que acolhia diferenciadamente 
o público de um dos mais populosos bairros de classe média de Salvador e a Perini Master na Avenida 
Vasco da Gama, que funcionava como uma loja matriz que centralizava a produção dos produtos, em um 
prédio de 7.200 m², inaugurada em 1995. Já no século XXI, as expansões mais notáveis foram a inaugura-
ção da loja da Graça, em área do clube Bahiano de Tênis, em 2007, e as filiais do terceiro piso do Salvador 
Shopping, ponto estratégico na área de lazer e alimentação, e do Shopping Paralela. Esta última, com 
temakeria e choperia.

Ainda que se mantivesse como empresa familiar, o crescimento experimentado pela Perini, sobretudo 
nos anos 1990, exigiu uma maior profissionalização e a contratação de gestores no mercado em áreas 
como informática, marketing, recursos humanos, produção, segurança patrimonial e compras.

Nos anos 2000, no auge do seu processo de expansão, a rede de lojas Perini comercializava mais de 18 
mil itens, incluindo os de fabricação própria, e os nacionais e importados das mais diferentes partes do 
mundo, oferecendo produtos como pães, confeitaria, bebidas, queijos, frios, bazar, hortifrutigranjeiros, 
enlatados, condimentos, além de utilidades diversas para o lar. Nesse mesmo período, a Perini foi reco-
nhecida nacionalmente no ramo das delicatessens, recebendo, mais de uma vez, o prêmio Grandina – 
Divisão Bakery das Indústrias Gessy Lever, atribuído aos 25 melhores confeiteiros do Brasil, selecionados 
entre mais de 60 mil estabelecimentos do setor em todo o país.

Como todo bom gestor sabe, as organizações não vivem somente de inaugurações e expansões e desta-
cam-se também por identificar os momentos em que é necessário recuar. Em 1997, os sócios fecharam 
a loja do Comércio, prevendo as dificuldades do empreendimento diante da migração de instituições 
financeiras e comerciais da região para as avenidas Antônio Carlos Magalhães e Tancredo Neves. Saíram, 
antecipando-se a uma imagem de degradação que se associou a essa região da cidade.
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A RELAÇÃO DE PEPE FARO COM CLIENTES E COLABORADORES . Pepe Faro, durante os 
seus anos à frente da Perini, destacou-se, sobretudo, pelo seu modelo de comunicação. Quem o encon-
trava em uma das lojas Perini não se surpreendia ao ser tratado pelo nome e sobrenome. Mesmo após a 
expansão da rede, os clientes da Perini sempre se sentiram distinguidos como fregueses.   

A relação que Pepe Faro buscou estabelecer com cada comprador em suas lojas baseava-se na ideia de 
que ele passasse a se sentir parte da família Perini e que as pessoas que faziam a Perini se tornassem, 
progressivamente, parte da sua família. Como qualquer empreendimento privado, a delicatessen de-
pendia do lucro para sobreviver, mas Don Pepe não tergiversava em relação às prioridades. Na condição 
de empresário, se via, sobretudo, como um servidor que tem como preocupação primordial agradar os 
clientes, sem medir esforços. O lucro viria como consequência natural dessa forma de pensar e de agir.

A relação estabelecida entre Pepe Faro e os seus clientes sempre se estabeleceu como uma via de mão 
dupla. Um dos orgulhos do padeiro mais famoso de Salvador era ter consultas médicas e assessoria 
jurídica no seu ambiente de trabalho. Com inúmeros clínicos e advogados entre os frequentadores da 
Perini, Pepe recebia indicações de remédios e tratamentos de saúde nas suas lojas, bem como frequentes 
suportes para as suas demandas legais.

Há de se registrar, porém, que a acessibilidade excessiva dos clientes a Don Pepe sempre teve os seus 
contrapontos. A boa burocracia é baseada em regras que estabelecem limites para as decisões organi-
zacionais, protegendo funcionários e gerentes de demandas inconvenientes ou pouco convencionais de 
clientes. No caso da Perini, no entanto, como todos sempre tiveram acesso a Pepe Faro, a negativa às 
extravagâncias da clientela tornava-se mais complicada já que o dono é sempre visto como acima das 
normativas burocráticas. Desse modo, muitos nãos de gerentes e colaboradores, buscando preservar os 
interesses da empresa, transformaram-se em sins. Deve ser registrado, no entanto, como compreendido 
por todos que conviveram e convivem com Pepe, que com ele as questões sempre têm respostas e decisões 
rápidas. O primeiro pode ou não pode, ouvido como resposta, dificilmente seria ou virá a ser alterado.

Naturalmente, à medida que a rede de lojas foi se expandindo (A Perini chegou a ter nove lojas e 1480 
funcionários), Pepe teve que se dividir entre os estabelecimentos. Sendo assim, a manutenção daquilo 
que ficou conhecido em Salvador como padrão Perini passou a depender, cada vez mais, da incorporação 
dos valores de Don Pepe entre os funcionários da rede. Por compreender essa necessidade, a organiza-
ção sempre investiu na capacitação dos seus funcionários. Além de participar de cursos técnicos, muitas 
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vezes ministrados por facilitadores do exterior, os colaboradores passavam por treinamentos com abor-
dagens comportamentais. O mais importante, no entanto, talvez tenha sido o aprendizado pelo exemplo, 
uma vez que Pepe Faro estava sempre ao alcance e, tendo a multifuncionalidade como característica, não 
se negava a botar a mão na massa nas mais diferentes atividades. 

Outro diferencial de Don Pepe sempre foi o de promover o marketing estendido. Sendo assim, consi-
derava que cada colaborador era um elemento que tinha um papel essencial para a entrega de valor ao 
consumidor. Por isso mesmo, atribuía um papel fundamental ao empacotador. Como último responsável 
pela relação que se estabelecia entre a loja e o cliente, Pepe o treinava para manter-se atento aos comen-
tários e queixas quando este levava as compras até o veículo do cliente. Ao ouvir que um produto estava 
em falta, por exemplo, relatava ao gerente o nome do cliente e do produto para que na próxima vinda, 
de forma absolutamente personalizada, esse fosse avisado que o produto, daquela vez, estava disponível.

A capacitação e o aprendizado pelo exemplo, no entanto, não eram os únicos diferenciais da relação es-
tabelecida entre empresário e funcionários. Muitos dos colaboradores procuravam os conselhos de Don 
Pepe, não somente para questões profissionais, mas também para questões familiares e conjugais. Não 
raro, Pepe Faro prestava socorro financeiro para resolver questões emergenciais e dificuldades contin-
genciais de seus colaboradores. Outras vezes, emprestava, inclusive, o seu prestígio junto aos clientes, 
obtendo auxílio médico para resolver seus problemas de saúde.

A relação, além dos limites profissionais, entre Pepe e os seus funcionários, revela-se em outra manifesta 
preocupação que sempre teve em relação aos seus colaboradores. Reconhecendo que a educação é um dos 
maiores problemas do país que abraçou como pátria, Pepe Faro sempre fez questão de que seus emprega-
dos não interrompessem os estudos para que ampliassem a possibilidade de crescer profissionalmente.

A grande maioria dos que tiveram e têm a oportunidade de atuar como colaborador em uma das empre-
sas de Pepe Faro reconhece a riqueza e a especificidade da experiência, mesmo quando coloca na balança 
o pesado ônus de acompanhar o seu ritmo sempre incansável de trabalho.

NADA MENOS QUE O MELHOR . As viagens com o arquiteto Caramelo, que estimularam Pepe 
Faro a conceber a sua delicatessen, foram constantes desde antes da criação da Perini. A visita às feiras 
internacionais dos setores de padaria e alimentos tornaram-se essenciais ao seu processo inovativo, 
sempre alimentado por novas ideias e produtos.
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Durante muitos anos, a Perini contribuiu para a mudança e a sofisticação 
nos hábitos alimentares baianos e até nordestinos. O presunto de Parma 
(prosciutto di Parma), um produto com denominação de origem prote-
gida, teve, durante um período, uma venda tão expressiva nas lojas de 
Don Pepe, que ensejou uma produção com o seu nome. Sempre que Pepe 
Faro descobria um produto novo e sofisticado, não demorava a ofertar 
em suas lojas. Muitas vezes, era aconselhado pelos seus gestores a não 
trazer determinados produtos pois, considerados os custos de compra e 
logísticos, não seria possível vendê-los com margem de lucro. Respon-
dia com naturalidade ao interlocutor: “há produtos que são para perder 
mesmo”. Esses investimentos, pensava, iam para os custos de marketing, 
proporcionando à Perini o reconhecimento como uma casa que ofertava 
o que havia de melhor, não somente na Bahia, mas no país e no mundo.

O zelo de Don Pepe não se restringia somente aos alimentos. Havia um 
cuidado muito especial com as suas lojas. A Perini da Pituba, por exem-
plo, tinha o seu mobiliário todo italiano. A preocupação estava nos de-
talhes, como a concepção das gôndolas mais baixas que afastavam do 
comprador a sensação de estar em um supermercado, permitindo que 
as pessoas se enxergassem e tivessem, a partir de qualquer ponto, uma 
perspectiva panorâmica da loja.

A VENDA DA PERINI . Apesar do enorme prestígio da Perini e do 
afeto devotado por Pepe Faro ao empreendimento, há momentos em que 
a racionalidade se torna imperativa e as tomadas de decisões precisam 
se estabelecer de acordo com as oportunidades que se apresentam. No 
ano de 2010, o grupo Carballo Faro recebeu uma proposta vultosa do 
grupo Cencosud do Chile para a compra da rede de delicatessen. 

A Perini era essencialmente uma empresa familiar e para as grandes de-
cisões sempre eram ouvidos os filhos, André e Sandra, o genro, Roberto, 
e o irmão, Adriano. Levando a oferta aos sócios e à família, Pepe tinha 
esperança de que a venda pudesse ser negada. No entanto, a oferta foi, 
de fato, bastante atrativa e os decisores compreenderam que não podiam 
perder a oportunidade.
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Antes de fechar negócio, Pepe fez questão de que a organização inte-
ressada ficasse ciente das necessidades que uma rede prestigiada e com 
enorme capital social junto a seus clientes demandaria para sua admi-
nistração. Metaforicamente, definiu o seu empreendimento como uma 
amante, muito mal-acostumada (ou bem acostumada, dependendo do 
ponto de vista) a mimos constantes. O aviso não assustou o empresário 
interessado e a negociação foi fechada naquele mesmo ano, para triste-
za de muitos clientes que aprenderam a associar a delicatessen à figura 
onipresente de Don Pepe.

O ALMACEN PEPE . O que é um padeiro sem a sua padaria? Pepe 
Faro não conseguiu permanecer afastado por muito tempo do setor de 
comércio que abraçou desde a sua chegada ao país. Prevendo um retorno 
futuro ao ramo de negócio que se tornou parte indissociável da sua vida, 
manteve a importadora e distribuidora Carballo Faro ativa e negociou 
uma quarentena de apenas cinco anos no processo de venda da Peri-
ni. Após cumpri-la, Pepe Faro, dessa vez com a ajuda dos filhos desde a 
concepção, estava de volta com a primeira unidade da Almacen Pepe, na 
Pituba. O nome homenageia, simultaneamente, o primeiro estabeleci-
mento no qual o empresário trabalhou quando chegou ao Brasil e, muito 
a contragosto do homenageado, o próprio Don Pepe. Uma vez que nunca 
deixou de ser visto como uma marca pelos seus clientes, então que se 
tornasse, como sugerido pelo filho André Faro, uma marca de fato.

A loja seria a princípio um showroom de importação, mas a ideia foi logo 
deixada de lado pela dificuldade de monetização do negócio. Como ne-
nhuma adjetivação soa melhor para Pepe que aquela que o relaciona ao 
seu ofício, o Almacen Pepe já abriu com um respeitado setor de panifi-
cação, grande parte de fabricação própria, assim como com uma grande 
variedade de doces e tortas. A casa resgatou, ainda, a tradição da Perini 
na linha de gelatos, produzindo-os de forma artesanal, sem aromatizan-
tes e conservantes. Além desses destaques, que reviveram os diferenciais 
da antiga delicatessen, as lojas do Almacen possuem setores de embu-
tidos, queijos, cortes especiais de carnes, mariscos e uma diversificada 
adega com rótulos de destilados, vinhos e demais bebidas. Foto 5. Almacen Pepe do Horto.
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Os 40 empregados dos anos iniciais hoje já são mais de 300, distribuídos 
em três lojas e na sua central de administração, contando com um mix 
de mais de 4 mil produtos, garimpados pelo próprio empresário entre os 
melhores produtores artesanais baianos e nacionais. 

O irrequieto Don Pepe, no entanto, não vai parar por aí. Recentemente, 
o Almacen inaugurou o seu Centro Gastronômico, resultado de uma sig-
nificativa expansão que ampliou para 500 o número de colaboradores do 
grupo. A promessa é a de um espaço único para a oferta de gelatos, do-
ces, salgados, pizzas e hambúrguer gourmet para o seu público. A confec-
ção dos itens comercializados no Centro será majoritariamente interna, 
a partir de uma área de produção integrada ao espaço da loja.

PEPE FARO, O CIDADÃO BAIANO . Não foram poucas as home-
nagens recebidas por Pepe Faro nos últimos 40 anos. No entanto, ele não 
deixa dúvidas de que nenhuma delas lhe tocou mais profundamente que 
ter recebido o título de cidadão baiano. No dia de sua outorga, toda a 
classe política da Bahia se reuniu para homenagear o notável padeiro. Na 
cerimônia, realizada na Assembleia Legislativa Estadual, além dos depu-
tados estaduais da casa, muitos eram os deputados federais presentes, 
além do então governador Paulo Souto. A cidade parou para reverenciar 
o mais baiano dos seus galegos.

Na verdade, a história de Pepe Faro é pródiga na confirmação de que as 
moedas nunca deixam de ter dois lados. Por uma perspectiva, a tragédia da 
guerra civil, seguida da segunda guerra mundial, tornou bastante difícil a 
vida na Espanha nas décadas de 40 e 50 do século passado. Como conse-
quência, quase todos os galegos de Pontevedra vieram buscar oportuni-
dades em terras tropicais. À Bahia coube o lado alvissareiro pois, entre 
esses galegos, estava José Faro Rúa. Quem viu e viveu a Perini do, agora 
baiano, Pepe Faro não a esquece e tem sempre alguma boa história en-
volvendo a delicatessen para contar. Com o Almacen Pepe, para a alegria 
dos inúmeros clientes que se converteram em admiradores, e até ami-
gos, a história do padeiro com os soteropolitanos continua a ser escrita.

Foto 6. Pepe Faro com a atriz 
Luana Piovani e outros atores.
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por Adriano Leal Bruni

“O essencial é ter amor ao que se faz1”

O médico José Lemos de Sant´Ana destacou-se como importante em-
preendedor na Bahia. Foi o maior varejista de medicamentos da Bahia 
por meio da sua rede de farmácias Sant´Ana. Adicionalmente, publicou 
um conjunto de livros de memórias, onde registrou importantes ensina-
mentos.

ORIGENS . As origens do município de Pojuca, situado a 67 km da ca-
pital baiana, remetem às histórias das primeiras famílias a se instala-
rem e produzirem cana-de-açúcar, principal sustento da economia co-
lonial. Um dos primeiros migrantes que contribuiu para o crescimento 
do então arraial de Pojuca foi Vicente Ferreira Sant’Ana. Dentre os seus 
17 filhos, um se tornaria intendente do município: Raymundo Ferreira de 
Sant’Ana. A sua união com Antônia Lemos de Sant´Ana gerou José Lemos 
de Sant´Ana.

Muitas das suas memórias foram registradas em dez livros de sua auto-
ria, todos com título fazendo referência ao apelido do papai, herdado e 
preservado com orgulho por José: Bambanga.

Os seus primeiros estudos ocorreram em Pojuca, o que incluiu aulas com 
a professora Zuzinha. Aos sete anos, José passou a estudar em Itapagipe, 
Salvador, no Colégio Senhor do Bonfim. Sempre que podia, ajudava o pai 
no seu comércio em Pojuca. Sobre este, segregado entre a “venda” (ou 
armazém de “secos e molhados”) e a loja (armarinho e loja de tecidos).
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O acontecimento marcante que, nas minhas lembranças, se as-
sinala como se fora a primeira tomada de contato com a ‘venda’ 
de papai, junto à ‘loja’ na Rua Dr. Seabra, na esquina da Rua do 
Canto, foi o primeiro pedaço de chocolate entregue em minhas 
mãos. [...] Fui aprendendo e crescendo, de modo que, quando aos 
fins da década de vinte, passei a estar em Pojuca somente nas 
férias de junho e de fim de ano, de cada vez que chegava, achava 
o balcão mais baixo. Aprendi a medir, cortar, embrulhar e co-
brar qualquer tecido. Não só isso, que tudo aí era o mais fácil. O 
mais difícil mesmo era convencer o freguês a comprar. Ele queria 
comprar, aliás, precisava mesmo comprar, mas queria o melhor 
pelo preço do mais ordinário. Havia uma técnica comercial que 
só a prática ensina. (SANT’ANA, 1979b, p. 25 e 26).

Nós, os seus filhos, em Salvador, colaborávamos entregando no-
tas de pedido e. pagando duplicatas a Magalhaes, Manoel Joa-
quim, Cruz e Cia., Morais e Cia., Alves Irmãos, Florentino Silva, 
Ribeiro Lacerda, Westphalen Bach, Pereira Fernandes, Machi-
ne Cottons, Drogaria Ipiranga, M. Falcon, Cristóvão A. Silva e 
muitas outras grandes firmas, algumas hoje já desaparecidas. 
Durante as férias escolares, todos estávamos em Pojuca, aju-
dando no balcão da venda, os rapazes, e da loja, as moças e os 
meninos. Sim, todos sem exceção tiveram de praticar o balcão. 
(SANT’ANA, 1979a, p. 69).

Muitos foram os ensinamentos recebidos do pai e registrados nas suas 
memórias. Sobre administrar, José registrou no seu primeiro livro de 
memórias:

Por essa época papai transferiu aos filhos, com o seu exemplo, 
lições práticas maravilhosas. Não que antes não tivéssemos sem-
pre diante de nós o seu exemplo edificante. E que nas épocas de 
aperto se manifesta melhor o homem em toda a sua plenitude. 
A sua preocupação em pagar os compromissos – ‘esse dinheiro 
não é meu, e dos credores’ - e o seu senso de economia, distin-
guindo perfeitamente o barato do ordinário, o bom do luxuo-

Nota 1. Imagem extraída 
de <badevalor.com.br/dona-
da-farmacia-santana-pede-

recuperacao-judicial/>. 
Acesso em 08 abr. 2022.
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so, o essencial do supérfluo, davam-lhe, ante os fornecedores 
do alto comércio de Salvador, uma situação privilegiada. Sem-
pre procurou comprar menos do que estes lhe queriam vender. 
(SANT’ANA, 1979a, p. 70).

Os ensinamentos sobre a importância de uma visão controlada e sem 
exageros também foram registrados:

[Papai] sempre limitava os gastos, eliminando todo o supérfluo. 
Nisso mamãe emparelhava com ele. O necessário, o essencial, 
roupa conveniente (não luxuosa) e asseada, boa alimentação 
natural e tudo o mais indispensável para se viver com decência. 
Ambos fazendo e exigindo economia. [Palavras do pai] – Pra isso 
é que serve economizar; quem economiza tem a reserva para os 
momentos de emergência. (SANT’ANA, 1994, p. 93).

A importância da retidão também é destacada nos ensinamentos do pai: 

Muitas vezes nos chamava, a nós, seus filhos ainda pequenos, 
para ajudar a empacotar moedas de cem reis a dois mil reis sobre 
um velho balcão, ao lado de sua carteira, quando por várias ve-
zes, o ouvi dizer: – Isso não é meu, é de muita gente a quem devo 
estas mercadorias que estão aí nos depósitos e nas prateleiras. 
Penso que ele assim falava para que continuássemos humildes – 
sendo tão crianças! (SANT’ANA, 1982, p. 60).

Ainda em Salvador, José fez o curso de Medicina, formando-se em 1943. 
Se casou com Carmem Larangeira. O casal teve os filhos Maria Josefina, 
Maria de Fátima e José Larangeira de Sant’Ana.

O SURGIMENTO DA PRIMEIRA FARMÁCIA . No ano de 1943, 
após a conclusão do curso de Medicina, José resolveu se estabelecer em 
Itaberaba, município baiano localizado no sertão, mais especificamente 
na região do Piemonte do Paraguaçu, próximo à Chapada Diamantina, 
distante 288 Km de Salvador. Na cidade, já existia a Farmácia Saraiva. 
Desafios e oportunidades existiam. O consultório era marcado por pa-
cientes que não podiam pagar. 

Figuras 1 e 2. Registros 
da Farmácia Sant’Ana.
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Dinheiro, que é bom, entrava pouco. Quem tinha dinheiro, pro-
curava os médicos mais antigos. Mas o pobre, rechaçado dali e 
dacolá, este vinha para as minhas mãos e me enchia o tempo. 
Depois foi chegando o pessoal da roça e logo botei farmácia. Bem, 
aí a coisa melhorou. E eu não queria abrir farmácia, apesar dos 
conselhos de meu irmão! Um dia, porém, ele me convenceu. Apa-
receu em meu consultório – estava cheio de clientes – e per-
guntou: – Quantos desses que estão na sala podem lhe pagar 
a consulta? – Acho que nenhum, respondi. – Eles saem daqui, 
com a receita de graça, e vão comprar o remédio lá em Nelson. 
Ele é quem ganha com as suas receitas. Foi um argumento eficaz. 
Mexeu com minha vaidade e minha ambição. – Mas com que di-
nheiro eu vou abrir farmácia? – Eu lhe empresto. Assim se fez. E 
ele mesmo é que foi arranjar farmacêutico, loja para alugar, que 
eu não tinha ideia da coisa direito. Terminei aprendendo. Foi 
Raymundo, meu irmão, o grande professor que tive no comércio. 
Até hoje continuo aprendendo com ele. (SANT’ANA, 1979b, pp. 
158 e 159).

O irmão Raymundo Sant’Ana foi um importante empreendedor na Bahia. 
Com 16 anos, deixou o ginásio para se dedicar ao comércio. Trabalhou 
inicialmente na firma Cruz & Cia e, depois, com o pai na loja em Pojuca. 
Avançou pelo sertão comprando produtos agrícolas, o que permitiu 
acumular capital suficiente para voltar a Salvador e fundar, em 1959, 
as Lojas Santana, maior rede de sapatarias do estado, com filiais em 
Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. 
Crise financeira ocorrida durante o Governo Collor motivou a falência 
das Lojas Santana em maio de 1997.

Entre um paciente e outro, motivado pelas palavras do irmão incenti-
vador, apoiado por um capital formado por 18 contos de reis, no ano de 
1945, José colocou em prática a implementação de sua primeira farmácia. 

Posteriormente, o próprio José relava o alívio sentido com a migração 
para a farmácia: 

Figuras 3 e 4. Registros 
de José Lemos de Sant´Ana.
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Como médico, durante os quase oito anos em que exerci a pro-
fissão foi uma crise só, desde o primeiro dia ao último. Eviden-
temente não dava para médico. Aliviou-me entrar no comércio 
e deixar a clínica. A preocupação com vida do paciente parecia 
me matar aos poucos, como se eu fosse responsável por tudo que 
pudesse advir ao doente. A verdade é que eu não me conformava 
com a vitória da doença e da morte. (SANT’ANA, 1994, p. 99).

Além do apoio recebido do irmão Raymundo, é importante lembrar os 
ensinamentos recebidos do pai e das experiências no seu comércio em 
Pojuca. Também é preciso destacar o apoio que o “capital reputacional” 
do pai lhe deu:

Ao abrir a primeira farmácia no sertão, o seu nome [do pai Ray-
mundo] facilitou tudo para o crédito na casa fornecedora da 
maioria das farmácias do interior e muitas da capital: a Dro-
garia Caldas. Quando disse a Serapião Andrade Araújo, então 
diretor comercial daquela casa, da minha intenção de abrir uma 
farmácia em Itaberaba, ele me perguntou quem eu era. Disse-lhe 
o nome e acrescentei: – Sou filho de Raymundo Sant’Ana, de Po-
juca. – Seu pai, respondeu ele, foi o freguês mais seguro e pon-
tual que tive quando trabalhei como viajante vendendo açúcar; 
sendo você filho dele, já tem aqui o crédito aberto. (SANT’ANA, 
1994, p. 94).

Com a farmácia, surgem novos desafios, como os associados à previsão 
de demanda, como os relatados nas suas memórias:

Quando entrei a vender remédio [...] embora entendendo cá da 
minha medicina e de alguns produtos populares, tive minhas 
atrapalhações. Explico melhor. Com os meus conhecimentos de 
médico, pensava eu que o negócio de vender remédio não seria lá 
tão difícil. Mas não foi assim, pois, fui logo verificando de início 
que nem tudo o que era bom para mim, o era para outros médi-
cos da região, e o povo tinha lá uma medicina bem desconhecida 
para mim. (SANT’ANA, 1982, p. 11).

Figura 5. Registros 
das Farmácias Sant’Ana.
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Nota 2. Explicadas 
em Sant’Ana (1994, p. 21).

Naturalmente, com o passar do tempo à frente da farmácia, a demanda 
foi sendo conhecida e esse conhecimento se tornou um importante fator 
para a competitividade dos seus negócios.

A MUDANÇA PARA SALVADOR . Nos anos 1950, a família decide 
se mudar para Salvador, vendendo a loja de Itaberaba. Disposto a con-
tinuar no ramo em Salvador, é fundada, em 1951, a farmácia nas Mercês, 
região central da cidade. Os desafios2 foram substancialmente amplia-
dos. A variedade de estoque exigido na capital implicava a necessidade 
de um capital muito maior. A demanda também era diferente. Muitos dos 
produtos que tinham boa saída em Itaberaba, não eram procurados na 
capital. Por outro lado, seria preciso ofertar diversos novos itens, como 
os de perfumaria que, no sertão, ficavam a cargo de lojas de tecidos e ar-
marinhos. A farmácia passava a assumir características do que seria pos-
teriormente chamado de drugstore, um varejo com foco na conveniência, 
ofertando diversidade de produtos não medicamentosos.

Em 1958, José planejou e abriu sua segunda loja. Ao procurar Jacob Gor-
ges, o proprietário do imóvel desejado, é recebido, a princípio, com re-
servas. No entanto, ao saber que era filho de Raymundo Sant’Ana, mais 
uma vez, o “capital reputacional” do pai abria portas. Ao avançar nas tra-
tativas e questionar sobre o aluguel, recebe com o sorriso de Gorges a 
informação de que: – “A loja! Ora, a loja é sua; vou mandar bater o con-
trato.” (SANT´ANA, 1994, p. 94).

A partir daí, a Sant’Ana começou a se estruturar como uma rede. Com 
o espírito determinado de José, uma estratégia de preços baixos dife-
renciados, qualidade no atendimento, gestão de estoque centralizado e 
contínua análise dos melhores pontos de vendas para sempre estar pró-
ximo ao consumidor, a operação se expandiu, consolidando-se como um 
marco na história famacêutica de Salvador.

Em 1978, inaugurou filial no Edifício Totônia, situado na Piedade e que 
homenageou sua mãe Antônia. O prédio havia construído e incorpora-
do por José, sendo formado por salas e lojas. Ele ficou com a loja onde 
instalou a filial e vendeu os demais imóveis. Esta filial se tornou a mais 
lucrativa de sua iniciante rede de drogarias.



Figura 6. Registros das Farmácias Sant’Ana.
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Com o passar dos anos, a operação cresceu. Novas lojas foram abertas no 
interior. No ano de 1994, a rede contava com 103 lojas. No entanto, o Plano 
Collor de 1990 trouxe sérias consequências. O número de lojas foi reduzido 
em 39, ficando com 64. As dívidas foram ampliadas. Os novos desafios e 
idade avançada do fundador motivaram que o comando das operações 
fosse assumido no ano de 1995 por seus filhos, com o filho José Larangeira 
de Sant’Ana, Zezinho, assumindo a posição de principal executivo. 

A Farmácia Sant’Ana se tornou a principal drogaria do estado, chegando 
a ter 120 lojas distribuídas por catorze cidades baianas. Entre os anos de 
1995 e 2017, a rede foi campeã em todas as edições que concorreu ao Top of 
Mind, prêmio entregue a empresas destacadas nos seus ramos de atuação.

DESAFIOS DO CRESCIMENTO . A operação da rede de Farmácias 
Sant’Ana foi marcada pela política de baixos custos e preços. Suas lojas 
possuíam instalações simples, com a mesma fachada com revestimento 
cerâmico barato, dotadas de mobiliário e instalações muito simples, com 
destaque para a ausência de ar-condicionado e sua arquitetura típica de 
farmácias de periferia, mesmo nas filiais localizadas em bairros nobres 
ou em shoppings centers. As preocupações com o caráter simples e de 
baixo custo das operações são destacados pelo gestor: 

Quando abri a primeira casa em Salvador, o letreiro no frontispício 
foi feito, como era de habito nas melhores lojas de Salvador, em 
letras luminosas a gás neon. Não era barato, mas compensava por 
ser atraente, especial mente a noite. Havia casas especializadas, 
uma das quais, com o nome de A. Linhares, responsável pelo 
meu letreiro, a darem assistência contínua, substituindo letras 
queimadas, mediante uma módica taxa. Alguns anos depois 
surgiram em Salvador firmas vendedoras de letreiros em acrílico, 
mais ou menos como os existentes e muito comuns atualmente. 
Só que quando surgiram, os seus preços custavam mais do que 
as ‘casas da China’. Não lembro o valor em dinheiro, mas tenho 
certeza de que, se aquele em gás neon cobrava dez, o acrílico 
exigia trezentos. Era uma diferença enorme. Foi-me oferecido, 
mas não aceitei alegando que aquele preço não compensava 

Figura 7. Loja 
da Farmácia Sant’Ana.
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para Farmácia. Houve mesmo uma das firmas proponentes a 
insistir repetidamente, oferecendo divisão do pagamento em 
longas prestações. – Não, nossa firma não pode – era a minha 
resposta. Pois não é que, logo a seguir começaram a ser rebentadas 
as letras dos letreiros a neon das nossas farmácias?! Como havia 
um contrato de assistência com a firma A. Linhares, não houve 
preocupação imediata. Mas, dadas as repetidas destruições, a 
firma que assistia ficou impossibilitada de garantir a conservação. 
Lembro-me de que o chefe da firma A. Linhares – na ocasião 
ele não trabalhava com acrílico- me procurou para comunicar: 
– Para manter os seus letreiros funcionando, o contrato de 
assistência e conservação vai sair tão caro que não compensa a 
sua firma mantê-lo. Pedi ao Linhares que retirasse as letras de 
vidro, deixando somente na parede as de madeira e passei a usar 
durante vários anos assim. Não aderi ao acrílico durante muito 
tempo, simplesmente por ser muito caro e por ter chegado em 
ocasião em que alguém teimava em rebentar os meus letreiros de 
neon. Por mais insistido, mesmo sob pressões obstinadas, não cedi. 
Foi criado, então, um tipo de letreiro em letras de madeira pintadas 
de vermelho sob um fundo gradeado branco. Como coincidiu que o 
progresso e o crescimento das Farmácias Sant’Ana se acentuavam, 
algumas pessoas acharam de atribuí-los a esses nossos letreiros 
– tão simples! – contrastando com os belos acrílicos de outras 
casas comerciais. Pois não é que várias outras lojas, não só de 
farmácia como de outros ramos [...] aderiram ao simplificado 
letreiro de ·letras isoladas de madeira colorida sabre fundo branco! 
Foi aí um outro mito que logo morreu quando resolvi aderir ao 
acrílico, quando já havia várias firmas fornecedoras do mesmo 
e seu preço se tornara mais acessível. (SANT’ANA, 1986, p. 23).

Sua gestão registrava singularidades. Sua política de recursos humanos 
fugia de quais possibilidades de discriminações, contratando número 
expressivo de mulheres – o que poderia ser explicado pelo melhor de-
sempenho feminino nos processos seletivos – e de negros (o que poderia 
ser explicado pela demografia baiana).
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Outro mito criado foi em torno da maioria dos funcionários da casa serem do sexo feminino. 
Quando cheguei em Salvador notei que as outras farmácias já existentes apresentavam maioria de 
funcionários do sexo masculino. E eu procurei seguir o habito da terra, sem ter, porém, a ideia pré-
via de só empregar pessoas do sexo masculino. Quero dizer que eu pensava que se apresentariam 
ao balcão de farmácia mais candidatos masculinos que femininos. Só assim cabia na minha mente 
a preponderância de homens nas outras farmácias. A verdade é que embora tivessem se apresenta-
do candidatos a emprego na proporção maior de homens que de mulheres, nos testes de aritmética, 
de português e de conhecimentos gerais as mulheres mostravam mais preparo. Então, naturalmen-
te, foram ficando elas tão numerosas quanto os homens e, certamente, par força desse fato, mais 
candidatas, ainda tímidas, foram se sentindo encorajadas, o que determinou, consequentemente, 
a preponderância feminina. Assim ficou parecendo que a firma é que escolhia mulheres, quando, 
ao contrário, elas, as mulheres, pelo seu melhor preparo, e que conquistaram. Não é necessário 
relembrar aqui quantas conjecturas surgiram nesse ponto, inclusive houve quem declarasse que 
eu seria um grande psicólogo e tendo estudado com profundidade o caráter das mulheres teria 
achado que elas seriam mais fieis e mais cuidadosas que os homens. Que as mulheres tem virtudes 
próprias, nós todos sabemos e não precisa ser psicólogo para perceber isso. Mas os homens também 
tem suas próprias virtudes e eu não vejo em que se possa classificar superioridades para uma ou 
para o outro. Na verdade, foram os testes de assuntos escolares que trouxeram o domínio das mu-
lheres nos nossos balcões. Um outro mito se criou em torno da preponderância das pessoas de cor 
nos nossos balcões. Jamais tive o cuidado de colocar a cor, a raça, como motivo para admissão de 
funcionário. Eu mesmo não percebi que ... [os negros] ... foram preponderando dentro da firma. [...] 
Por estar habituado a não ver, desde a infância, diferenças pela cor de pele, não poderia notar que 
os balcões das Farmácias Sant´Ana estavam cheios de pessoas de cor. Para mim estava normal, 
não só de acordo com o meu costume desde a infância como com o ambiente da cidade de Salvador, 
onde a predominância do mestiço é clara e flagrante. (SANT´ANA, 1986, pp. 23 e 24).

Adicionalmente, a operação da Sant’Ana poderia ser classificada como centralizadora, familiar e pouco 
profissionalizada. Muitas das suas práticas eram entendidas como arcaicas. Mesmo com um substancial 
investimento obrigatório em informatização – exigido pela Secretaria da Fazenda da Bahia para a emis-
são de cupons fiscais e controles fiscais e de estoque –, seria comum entrar em suas lojas e encontrar 
funcionários do caixa registrando em pranchetas cada uma das vendas feitas. A norma seria obrigatória 
em função da desconfiança dos gestores da Sant’Ana nos sistemas de informação. Diversas atividades 
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ainda seriam feitas em máquinas de datilografar. A Sant’Ana foi a última das grandes redes do país a ado-
tar o sistema de autoatendimento, nunca possuindo site. 

Desafios surgiram. No dia 19 de dezembro de 2011 um grande incêndio destruiu boa parte do galpão cen-
tral da Sant’Ana na Avenida Paralela, onde era armazenado o estoque da drogaria. Ninguém ficou ferido 
no acidente, mas o prejuízo foi imenso. Existiam dúvidas sobre a continuidade das operações.

No mercado, a força da concorrência muito se ampliava. As redes do sul do país cresciam substancial-
mente, com operação registrando aberturas de capitais, o que facilitava a captação de recursos para no-
vos investimentos, o que incluía aquisições de redes regionais. As lojas das grandes redes eram palacetes 
quando comparadas com as singelas filiais da Sant’Ana. Os maiores tamanho e escala de compras dos 
concorrentes também trariam desafios em relação à estrutura de custos e preços dos produtos farma-
cêuticos comercializados.

Em 10 de fevereiro de 2012, poucos dias depois do incêndio que destruiu seu galpão central, a família 
Sant’Ana concretizou a venda da sua operação para a Brazil Pharma (BP), criada em 2009 pelo banco BTG 
Pactual que desejava diversificar seus negócios, investindo em negócio que pudesse consolidar opera-
ções no varejo brasileiro de medicamentos.

CONSELHOS PARA UMA GESTÃO BAMBANGA . As memórias de José Lemos de Sant´Ana 
sintetizam inspiradores conselhos sobre gestão, sobre o caminho para o sucesso, sobre o desempenho 
das atividades, sobre ensinar por meio do exemplo, sobre a efetividade no uso dos recursos e sobre a 
importância da logística.

Sobre gestão: Seria necessário manter sempre o foco e valorizar o aprendizado prático, envolvido e ine-
rente ao negócio.

A eficiência de um administrador não se mede pela facilidade de falar ou pelo conhecimento li-
vresco, mas pela capacidade de aplicar, com justeza e oportunidade, os conhecimentos práticos 
ou teóricos adquiridos, para daí resultar benefícios efetivos a coletividade ou empresa que lidera. 
O bom administrador sabe ver o problema dentro do meio físico e da época em que se apresenta e 
sabe solucioná-lo usando os meios e instrumentos disponíveis. Tanto sabe manobrar com cava-
los e carros de boi, se assim é necessário, como com autos e caminhões, quando necessária a sua 
presença. Para gerir, e preciso não só conhecer o problema, mas também vivê-lo. Só vivendo-o, o 
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administrador o identifica e se identifica com a coletividade que está nele imersa. Faltando esses 
fatores, o administrador, mesmo recebendo verbas de escalões superiores, não as aplicará com 
eficiência. (SANT’ANA, 1979a, p. 69).

Muitas das coisas que aprendi a fazer, comecei a fazê-lo do modo mais difícil, só depois desco-
brindo um meio mais simplificado. Isso pode ser levado na conta da minha timidez, a impedir 
que eu procure alguém entendido para perguntar. Mas esse método faz com que se adquira mais 
experiencia e se crie, mesmo involuntariamente, recursos originais, próprios, diferentes dos usados 
normalmente por outros que praticam a mesma profissão. (SANT´ANA, 1986, p. 37).

O grande segredo de qualquer firma e seu método de trabalho. Mesmo naquelas que se guiam pe-
los parâmetros comuns de dirigir, trabalhar ou produzir, há sempre o toque pessoal – ‘o estilo e 
o próprio homem’ – e, além desse, as circunstancias não previstas. Hoje existe escola para tudo. 
Escola para dirigentes, escola para administradores, escola para líderes, escola para almoxarifes, 
para operários, artífices, balconistas etc. O que quero dizer e que todos os que saem dessas escolas, 
aprendem aparentemente, as mesmas cousas, isto e, os balconistas devem sair iguaizinhos, assim 
também cada grupo de outras profissões ou categorias. Mas na prática eles se apresentarão com 
diferenciações, pois aí entra a iniciativa pessoal para dar soluções. Mesmo que tenham aprendido 
a mesma solução para determinado problema vão se verificar diferenciações nas soluções de capa 
um. Enquanto iniciantes na prática, depois da escola, as diferenças serão pequenas, mas após 
alguns a nos, vai se ver que eles vão se afastando mais e mais no modo de agir, de solucionar, 
de resolver, de trabalhar. Cada um vai sendo levado para o seu próprio lado, sua tendencia, sua 
inclinação, seu método. Aqui entra a própria biologia e mais a educação familiar e o meio em que 
viveu. (SANT’ANA, 1986, p. 28 e 29).

A nossa distribuição tem se modificado com o correr do tempo, não só por forças circunstanciais e 
por imposição do aumento de filiais, mas, muito mais, por adoção de ideias lançadas por funcio-
nários que nela trabalham. Já houve modificações nos horários de entrega, nos meios de condução, 
nas embalagens para a condução, nos métodos de conferência, nas anotações e cálculos e até no 
formato, tamanho e ordenação das estantes ou escaninhos de cada filial dentro do deposito central. 
Tenho certeza de que, com mais alguns anos, ela estará diferente do que é hoje. Não por ter ideia 
de modificá-la, mas por saber, olhando para os quarenta anos passados dentro do negócio de far-
mácia, quantas dezenas de modificações e adaptações foram feitas até hoje. E elas continuam no 
memento, pois, cá na nossa firma, as opiniões são ouvidas e experimentadas.
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Então, está aí bem claro e evidente, o maior segredo de Sant’Ana S.A. Drogaria, Farmácias: inovar 
nos seus métodos de trabalho. Mas inovar sem copiar de outros, simplesmente pela observação e 
pela prática de seus próprios métodos que vão sendo aperfeiçoados e, consequentemente modifica-
dos com o uso, graças a colaboração e as ideias de todos que estão empenhados dentro do trabalho: 
empregados ou patrões. Mas nós também ouvimos opiniões de fora e com muito gosto. Temos rece-
bido sugestões valiosíssimas e, partam de onde partirem, são estudadas e, quando viáveis, acata-
das. Nem sempre as sugestões são agradáveis na embalagem; as vezes vem reclamativas. Melhores 
ainda, pais já sabemos o quanto a modificação vai agradar, já que desagradava a situação então 
existente. (SANT’ANA, 1986, p. 35).

Alguns amigos sugeriram que a nossa firma deveria combinar com os fornecedores duas ou três 
datas mensais para os vencimentos das duplicatas, de modo que o faturamento diário iria sendo 
aplicado no over ou em outra aplicação favorável, com vencimento para aquelas datas, quando 
disporíamos de uma maior quantia, bem acrescida de juros e correções, para ressarcir os nossos 
compromissos. 

– Não, não faço; só aplico em remédio.

– Você não sabe o que está perdendo ou deixando de ganhar; o over dá mais ganhos do que vender 
remédio! - disseram-me.

– Eu sei – retruquei – mas meu negócio é este, acredito nele, só conheço ele.

Reconheço que o raciocínio dos que recomendam as aplicações financeiras e matematicamente 
certo. Quero dizer, feitas as contas, o melhor é aplicar no over. Acho, porém, que, embora matema-
ticamente certo, é psicologicamente errado. Aquele ganho, embora mais alto e passageiro e desvia 
a atenção – e até, algumas vezes, o interesse – para fora do mais importante, do principal, que é 
o negócio, do qual, dentro do qual, e para o qual vivemos. 

Já esse cuidado aprendera jovem ao ouvir do professor Conceição Menezes, no Ginásio da Bahia, 
uma aula de História da Civilização, lá pela década de trinta. Quando assisti sua aula admirei a 
coragem do personagem histórico e achei que eu, no seu lugar não teria tanta coragem. Não atinei 
de modo algum, que daquela aula poderia eu retirar, no futuro, algum proveito prático.

Entretanto ela veio a minha mente diante da tentação de aplicar no over. A aula foi sabre a 
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conquista do Mexico par Fernando Cortes. Dizia o professor Conceição Menezes que Fernando 
Cortês ao desembarcar sua tropa, armas, munições e mantimentos em território mexicano, 
mandou queimar seus navios logo a seguir. Com isso retirou dos seus comandados a esperança 
de volta imediata; fez com que todos se unissem para conquistar o Mexico. Havendo navios, com 
a menor resistência dos astecas, os derrotistas clamariam e a tropa aderiria ao reembarque para 
volta. Sem os navios, todos haveriam de se empenhar com ardor na conquista, pois só depois dela 
haveria facilidade em construir novos navios. Assim ele conquistou o México.

Pois é, Fernando Cortês me ensinou a me dedicar totalmente ao meu negócio mesmo que pelo 
caminho vislumbrasse outros de renda mais avantajada e segura. É preciso queimar os ‘negócios 
vantajosos’ que nos são oferecidos fora do nosso, se queremos continuar fortes com este. Se neces-
sário, façamos como Ulisses, o de Tróia: nos amarremos ao mastro do nosso barco e tapemos os 
ouvidos para não ouvir e nem poder atender ao chamado das ‘sereias’ a mercarem os seus ‘bons 
negócios’, os seus ‘negócios de ocasião’. (SANT’ANA, 1986, pp. 23 e 24).

Sobre o caminho para o sucesso: precisaria estar pautado em dois componentes essenciais: conformi-
dade e resolução (o que reforçaria a importância de sempre manter o foco).

Leio de vez em quando o que escrevem pessoas bem sucedidas na vida a respeito do seu sucesso. 
Em outras, às vezes, leio, o que acham, teóricos, a respeito do sucesso. Escritores e técnicos emitem 
opiniões e ensinam métodos de se chegar a ele. Em tudo o que já li a respeito estão relacionadas vá-
rias virtudes como necessárias para se chegar a tanto. Não creio ser necessária enumerá-las aqui 
agora [...] pois, tenho certeza, todos os leitores conhecem, de cor e salteado, todas elas, e muitos não 
tem visto o sucesso lhes suceder. Será que todas aquelas virtudes enumeradas pelo ‘bem sucedido’ 
doutor, em seu discurso no clube, não foram as que levaram o referido ao seu grande sucesso?! 
Nesse caso, o doutor estaria enganando os companheiros ouvintes; pois, se são elas realmente as 
responsáveis, por que não fazem efeito a nós outros que o ouvimos e aplicamos as mesmas virtudes 
há tanto tempo?! Ante tal interrogativa vem logo a lembrança de uns velhos dizeres populares, 
como este: se trabalho enriquecesse, burro de carroça era milionário. Claro que a dedicação ao 
trabalho é a primeira virtude para o sucesso, seja Iá em que for, e, claro também, que muitas outras 
virtudes são necessárias além dessa. Mas, quantas pessoas nós conhecemos com aquelas virtudes 
enumeradas nas ‘conferências’ dos bem sucedidos e não foram bem sucedidas! Como, nos últimos 
tempos, tenho lido, de dentro e de fora do país, uma porção de autores a evocarem estes e mais 
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aqueles fatores importantes para o sucesso, resolvi dar a minha opinião, que não desbanca o que 
os outros disseram, mas complementa o já dito, acrescentando uma coisinha que, penso, muitos 
esqueceram. Não me refiro a sorte, a casualidade, as circunstâncias, que essas a maioria lembrou, 
embora sem lhes dar a devida posição. Alguns se referem às circunstâncias, como acontecimentos 
que aparecem e são, oportunamente – vejam a oportunidade agarrada, mais uma virtude dos 
candidatos ao sucesso – agarrados pelo douto, inteligente, dinâmico e prevenido ‘bem sucedido’ na 
hora H! Outros dão uma mãozinha à sorte na sua exposição ao declarar, lá para o final, sem muito 
entusiasmo: a sorte também ajuda. Nada disso, a sorte ajuda demais e as vezes faz tudo. Mas, não 
me refiro a sorte, nem às oportunidades, que essas vêm de fora para a gente, mas a duas virtudes 
que deverão possuir as pessoas, dentro de si: conformidade e resolução. (SANT’ANA, 1980, p. 111).

Sobre o desempenho das atividades: deveria estar sempre marcado pelo amor ao que se faz. 

O essencial, nesse como em qualquer trabalho, é ter amor ao que faz. Se se gosta da função que 
se exerce, há satisfação no trabalho. Assim, é maior a dedicação e o proveito é duplo: há lucro 
material e há gozo espiritual. Mesmo nas crises, quem ama o seu trabalho não desiste: enfrenta e 
atravessa. Quem, porém, não gosta do que faz, desista enquanto é cedo, que a vida é uma só. Por 
quê sacrificá-la? Procure ver a sua verdadeira inclinação e enverede por ela e viva a vida, com 
alegria, mesmo que seja mais trabalhosa, que aí o trabalho é gozo. (SANT’ANA, 1986, p. 46 e 47).

Sobre ensinar por meio do exemplo: a melhor forma de transmitir o que se deseja estaria no exemplo 
prático a ser seguido.

Dizem que as palavras podem convencer, mas os exemplos arrastam. Nada adianta trancar te-
lefones. Adianta sim, darmos o exemplo só usando o aparelho para assuntos de importância ou 
necessidade, mesmo que seja assunto particular. Até a dedicação dos proprietários aos negócios há 
de ser demonstrada não só por palavras ou atos, mas também comprovada por fatos. Isto é, quem 
é dono de um negócio deve deixar compreendido aos seus auxiliares a importância que tem o seu 
negócio para si mesmo. Deve demonstrar que vive dele, precisa dele e está preso a ele.

Existem patrões que fazem questão de declarar que aquele negócio e só um passatempo, que ele não 
precisa daquilo e que tem melhores rendas em outra coisa. Com isso julgam mostrar-se superiores, 
esperando que seus empregados trabalhem porque precisam do emprego. Ledo engano. Ao con-
trário, a reação destes será desinteressar-se na mesma proporção em que o patrão arrota outras 
riquezas. (SANT´ANA, 1986, p. 28 e 29).
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Sobre a efetividade no uso dos recursos: seria preciso estar sempre atento às análises e comparações 
entre o custo e o benefício das decisões, conhecimento este possivelmente muito influenciado pelo 
aprendizado com os pais.

‘Por que abandonar, à primeira vista, alguém ou algum conselho, só pelo fato de divergirem do 
nosso próprio modo de pensar? Eis aí uma lição proveitosa deixada por papai que sempre dizia [...]: 

- Meu filho, uma coisa não é boa só pelo fato de custar caro, nem é ruim por ser barata.

Os métodos usados na firma Sant’ Ana S.A são aqueles julgados mais acertados, mais produtivos, 
embora muitos deles menos dispendiosos do que os usuais em outras firmas. As vezes somas obri-
gados a dispender mais do que gostaríamos, mas também isso não importa. Importa e a eficiência, 
a produtividade, a melhoria do serviço.

- Ah! mas todo mundo faz assim ...

Não importa como os outros façam, importa que façamos certo, embora diferentemente dos outros’. 
(SANT’ANA, 1986, p. 28 e 29).

Sobre a importância da logística: no varejo farmacêutico, saber distribuir e disponibilizar os medicamen-
tos nos pontos de venda seria atividade singular e uma das razões do sucesso de sua rede de farmácias.

A vendagem é diretamente proporcional a uma boa distribuição. É uma afirmativa que se pode 
fazer, considerando-se os outros fatores que contribuem para a vendagem como funcionando nor-
mal e corretamente. Assim, havendo estoque suficiente, mercadoria variada, bons pontos para 
exposição desta, pessoal habilitado para servir a clientela que vem adquirir o produto e – isso 
também é essencial – havendo um número de clientes suficiente para fazer movimentar o estoque. 
Claro, que mesmo havendo todos aqueles fatores e não havendo clientes, não adiantou a madru-
gada. Imagine-se, para exagerar a comparação, instalar-se uma série de lojas em pleno deserto, 
longe de qualquer habitação! Uma boa concentração de clientes é fator importante para haver boa 
movimentação de vendas, se há mercadoria suficiente, variada, bem apresentada e bem servida. 
Então, a firma que é proprietária de várias lojas, há de cuidar de fazer uma boa distribuição. 
Quando digo boa não se interprete que seja excessiva. Não. Embora não deva ser insuficiente, não 
deve ser excessiva. Aliás, há de haver um entrosamento perfeito entre os vários departamentos de 
qualquer firma. (SANT’ANA, 1986, p. 41 e 42).
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A certa altura, vendo a distribuição de medicamentos pelos escaninhos das várias filiais da firma 
[...] ele ficou a olhar as mocas com os carrinhos acima e abaixo, alguns dos carrinhos com uma 
grande variedade de produtos, outros cheios de um só produto. Notou certamente que alguns car-
rinhos paravam de escaninho em escaninho deixando uma pequena porção da carga; já outros 
deixavam toda a sua carga num só escaninho. Uns derramavam sua carga sem que o condu-
tor consultasse qualquer nota. Já outros condutores conduziam papeis que consultavam antes de 
passar a parcela de mercadoria para cada escaninho. Isso para mim sendo coisa usual, normal, 
corriqueira, nos depósitos de Sant’Ana S.A., não me veio a lembrança a dar-lhe explicação.

– Não estou entendendo bem a sua distribuição ... – declarou.

– Bem, isso e segredo! – disse-lhe, na ideia de pilheriar.

Ora, o homem e mineiro e mineiro do sul; de modo que ele retrucou me dizendo que eu tinha lhe 
dito que a firma não tinha segredos. Realmente não tem e eu estava na obrigação de esclarecer o 
que faltava. O diabo é que eu não saberia explicar o que faltava esclarecer desde quando o nosso 
modo de distribuir difere totalmente de todos os outros já conhecidos. Sei que difere por infor-
mação de outros, pois eu mesmo não conheço os métodos usados pelas outras firmas. Assim não 
poderia saber o que faltava explicar.

[...] Pois, quase assim acontece quando dialogo com outras pessoas do comercio farmacêutico, dado 
que não lhes sei transmitir o que habitualmente fazemos e também não entendo as suas explicações. 
Mas vão aqui algumas explicações sobre a nossa distribuição – tão discutida por gregos e troianos – 
que, como se verá, não tem nenhum segredo. Primeiramente, como já disse, ela· e, num ponto, igual 
a de qualquer firma, isto e, dependente da necessidade de cada filial. Essa necessidade e proclama-
da pelo pedido remetido pelo gerente ou encarregado da filial. Mas há um segundo ponto existente, 
isto e, um segundo motivo, uma segunda causa para distribuir e que eu denominaria de causa das 
proporções. Essa distribuição proporcional antecipa, na maioria das vezes, aquela par requisição 
do encarregado. Ha uma terceira distribuição produzida pelo que eu chamaria de ver para lembrar.

Além dessas, há as distribuições par aumento eventual, por aumento zonal, além da redistribuição 
e da interligação. Pelos nomes o leitor está a deduzir mais ou menos como e porque se processam. 
Como, porém, só um livro inteiro para descreve-las, possa, não só eu como qualquer dos diretores 
da firma, esclarecer melhor aos que nos inquirirem.
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– Entretanto, na distribuição, como em qualquer outra atividade dentro de uma firma comercial, 
vale mais o espírito que a anima do que a execução do ato monótona e burocraticamente.

Nessa como em qualquer outra função, é necessário que o executor esteja atento, dedicado. É ne-
cessário par alma e empenho, mais importantes que a execução mecânica do trabalho. Dizem exis-
tirem firmas que traçam – algumas através de computadores – a conduta a seguir por cada fun-
cionário. Estes se tornam verdadeiros autômatos a cumprirem aquilo que está ali determinado no 
papel impressa que lhe chega as mãos. Será que assim é o certo? Não, não é. (SANT’ANA, 1986, p. 34).

Fiquei satisfeito então com a declaração do rapaz de que não estava entendendo a distribuição de 
mercadoria dentro da nossa firma. Realmente, hoje percebo, é um método completamente diferente 
de todos os conhecidos e, como já disse, tendo nascido dentro da nossa firma, vem sendo modificado 
e aperfeiçoado pelos nossos próprios funcionários, tornando-se assim cada vez mais distante dos 
métodos normalmente usados ou tradicionais. Então, aquele gabaritado, inteligente e viajado visi-
tante, não tendo entendido, me fez ficar satisfeito. Com isso fiquei descansado: dificilmente alguém 
poderá compreende-lo e imitá-lo com facilidade.

É um dos fatores de sucesso da firma e como é desconhecido e até não compreendido por pessoas 
de grande experiência no assunto, concluo, então, que o nosso método de distribuição, uma das 
colunas mestras do nosso progresso, traz vantagem para nós, pela sua inacessibilidade a algum 
concorrente que, por acaso, venha a desejar usá-lo.
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04.03.1938  
(Salvador, Bahia)

por Horacio Nelson Hastenreiter Filho e Justina Tellechea1

“Não devemos ter orgulho
pelo que possuímos 

e sim por quem nos tornamos.”

Lise Weckerle foi diretora comercial e responsável pela área de propa-
ganda e marketing de uma ótica cujas campanhas promocionais torna-
ram-se uma referência do ser soteropolitano. Tornou-se um exemplo de 
liderança empresarial e filantrópica pelo pioneirismo na presidência da 
Associação Comercial da Bahia e na função de provedora da Santa Casa.

OS PRIMEIROS ANOS NO BRASIL DA FAMÍLIA WECKERLE . 
A primeira Guerra Mundial (1914 - 1918) impôs condições muito difíceis 
aos alemães, com elevados desemprego, violência e fome no país. Nessas 
condições, o avô materno de Liselotte Weckerle resolveu aceitar o con-
vite de um amigo brasileiro para trabalhar em uma fazenda de café na 
cidade de Ribeirão Preto no estado de São Paulo. Foi assim que Inês, mãe 
de Lise, aos seis anos de idade, veio com sua família para o Brasil. 

No mesmo contexto da Primeira Guerra, o pai de Lise, Ernst Weckerle, 
também alemão, foi convidado aos 18 anos para sair da Alemanha e ir 
trabalhar em uma joalheria em Recife que se interessava por ampliar a 
sua atuação no mercado de óculos. Como na época ainda havia pouco 
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entendimento no Brasil sobre a confecção de lentes, Ernst foi instruído 
pelo seu patrão, pouco tempo após ter chegado em terras brasileiras, a 
voltar para Alemanha, ainda que em situação de guerra, para aprender 
técnicas de ótica na Zeeis – uma gigante europeia do ramo ótico que existe 
até hoje. Depois que voltou para o Brasil, aos 21 anos, Ernst Weckerle, 
conforme era desejo de seu chefe, começou a empregar os conhecimentos 
adquiridos para produzir óculos na empresa onde trabalhava em Recife.

Vinte anos depois, Ernst Weckerle, o pai de Lise, com 41 anos então, foi 
mandado pelo seu patrão para Salvador para tomar conta de uma filial 
da empresa recém-aberta na cidade. Na capital baiana havia uma colônia 
alemã, à qual se juntara anos antes Inês, a mãe de Lise, 13 anos mais moça 
que Ernst. Após se conhecerem, não demorou para que Ernst e Inês en-
gatassem o casamento, passando a morar em uma casa no bairro do Rio 
Vermelho. Tiveram três filhos: a primogênita foi Lise e depois vieram 
seus irmãos Wilhem Weckerle e Wolfgang Weckerle. 

Durante a Segunda Guerra mundial (1939 – 1945), quando os homens 
alemães passaram a ser perseguidos pela sociedade em várias cidades 
brasileiras, Ernst Weckerle acabou perdendo o cargo na empresa onde 
trabalhava e foi preso, mesmo sem nenhuma acusação concreta, em Sal-
vador. Nessas circunstâncias, a mãe de Lise, Inês, precisou tomar conta 
sozinha dos três filhos, alimentá-los e educá-los, o que fez por meio dos 
bordados que aceitava por encomenda, demandando jornadas de traba-
lho que se estendiam até as madrugadas para manter o sustento da casa. 
A resiliência de Inês marcou profundamente Lise que relata a inspiração 
materna para compreender que leveza e firmeza não são características 
irreconciliáveis. Aprendeu, ainda, com sua genitora a enfrentar as adver-
sidades e a se orgulhar pela sua essência e não pelos bens que possuía. 

Depois do fim da guerra, quando conseguiu a liberdade, já em 1947, Ernst 
Weckerle usou os poucos recursos que a família ainda tinha para criar sua 
própria empresa, a Ótica Ernesto, que teve sua primeira sede situada no 
bairro da Piedade em Salvador. Na ocasião, nove entre dez comerciantes 
locais apostavam no seu fracasso. Com o trabalho sério desenvolvido, 
os Weckerle foram gradualmente conquistando a credibilidade de 

Nota 1. Com colaboração 
de Tairine Nunes Santos e 
Matheus Leite Buranelli.
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oftalmologistas e professores da Universidade Federal da Bahia (UFBA), 
que se tornaram frequentadores da ótica, onde trocavam informações 
técnicas com o seu fundador.

O FORJAMENTO DA GESTORA EMPRESARIAL . Após realizar 
o período primário dos estudos na Bahia, no bairro do Rio Vermelho, 
Lise foi para a Alemanha, atendendo ao desejo do pai de que experimen-
tasse a diferença de cultura e de realidades e pudesse usá-las a seu favor 
na construção de sua educação e compreensão do mundo. 

Como, na Europa do século XX, a visão de uma mulher comandando um 
negócio não era incomum, como era no Brasil, fazia parte dos planos de 
Ernst preparar a sua primogênita para que entrasse para os negócios da 
família e fugisse da forma como eram educadas a maioria das mulheres 
baianas da época – ensinadas a serem, sobretudo, boas esposas, boas 
donas de casa e boas mães. Foi assim que, aos 15 anos, Lise foi para Ale-
manha, retornando quatro anos depois, já formada em Economia e com 
a visão de que uma mulher poderia estar à frente de qualquer negócio, 
tanto quanto um homem, desde que estivesse capacitada para tal. Uma 
vez de volta ao Brasil, assumiu posição nos negócios da Ótica Ernesto, 
junto com seu pai, como era o desejo dele. 

Nessa época, o negócio ainda era uma microempresa e o próprio Ernst 
cuidava dos detalhes de fabricação dos óculos, garantindo o índice de 
refração ideal das lentes e trabalhando para que cada cliente obtives-
se os melhores resultados possíveis. Por seu lado, Lise cuidava da parte 
financeira, administrativa e de propaganda da empresa. Era ela quem 
fazia as visitas aos oftalmologistas para apresentar os óculos fabricados 
na ótica, quem ia pagar as contas da empresa nos bancos e quem fechava 
os números no caixa. Foi dessa forma que, incentivada por seu pai, Lise 
iniciou sua carreira na gestão empresarial.

O DESENVOLVIMENTO DA CARREIRA EMPRESARIAL 
- AS EMPRESAS ESTÃO CONDENADAS A CRESCER . Uma 
das premissas norteadoras de Lise Weckerle é enxergar o crescimento Foto 1. A Ótica Ernesto.
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empresarial como inexorável. Deste modo, as empresas estariam 
condenadas a crescer. Desde o início, em todas as posições que ocupou na 
gestão da Ótica Ernesto, deixou-se guiar por essa concepção, norteando as 
suas ações gerenciais não somente para a eficiente operação empresarial, 
mas também para garantir à empresa uma trajetória de crescimento e 
desenvolvimento. Foi sustentada por essa crença que a Ótica Ernesto 
deixou de ser uma microempresa para se tornar uma gigante do ramo. 
Em 1957, apenas dez anos após a sua criação, a empresa abriu a primeira 
filial e, em 1966, a terceira loja da rede. 

Lise cuidou da parte financeira das Óticas Ernesto até passar essa res-
ponsabilidade para seu irmão Wolfgang, que assumiu como diretor fi-
nanceiro em 1971, quando seus pais se tornaram conselheiros da em-
presa e passaram as cotas da sociedade para os filhos. O outro irmão de 
Lise, Wilhelm, assumiu como diretor comercial e ela ficou à frente das 
atividades de propaganda e marketing, setor que, sob sua responsabili-
dade, alavancou o crescimento do empreendimento. 

A continuidade da expansão da empresa permitiu que, em 1976, incor-
porasse uma das suas maiores concorrentes no mercado, a Ótica Viúva 
Neves. Em 1977, foi inaugurado o Edifício Ernesto Weckerle na Avenida 
Garibaldi com o intuito de centralizar a administração da rede. Em 1983, 
foi inaugurado um grande laboratório ótico de última geração no muni-
cípio de Lauro de Freitas (BA).

Atuando na área de marketing, Lise fez uma aposta certa em propagan-
das muito bem elaboradas que atraíram um grande público de clientes. 
Elas foram criadas pela agência de publicidade baiana D&E no início dos 
anos 1980 e eram transmitidas pela afiliada da Rede Globo na Bahia. A 
partir delas, o bordão da empresa “Ernesto, meu rapaz” ficou famoso 
entre os baianos. Muitos o consideram, até hoje, o mais popular comer-
cial de TV produzido no estado. A campanha se desdobrava em vários 
episódios, que misturavam leveza e humor e, mais que tudo, que tinham 
a capacidade de fazer o baiano reconhecer o seu jeito de ser ao assisti-lo 
na televisão. 

Foto 2. Os diretores 
da Ótica Ernesto.
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As ações diferenciadas no marketing, no entanto, não se limitaram às 
saudosas propagandas televisivas. Nos anos 2000, o site da Ótica Ernesto 
já possuía objetivos que extrapolavam o seu caráter informativo e insti-
tucional, permitindo a comunicação com os vendedores, com a empresa 
e com a equipe de conteúdo digital. O site incluía, ainda, serviços intera-
tivos como Try On, enquetes e blog.

A Ótica Ernesto chegou a deter 45% do mercado baiano, com as suas 15 
lojas na grande Salvador. Hoje, possui duas grifes próprias: a SV e a Sun-
villy, que no início tinham as armações desenhadas pelo irmão Wilhem. 
A referência duradoura da Ernesto no seu segmento é um exemplo con-
creto da competência de Lise na gestão de atividades empresariais. 

A capacidade de gestão empresarial de Lise Weckerle não ficou restrita, 
no entanto, à ótica da família. Ela também contribuiu com a adminis-
tração da loja de seu marido, Rian Peixoto Santos, em Salvador, a Rian 
Tecidos.

PRIMEIRA PRESIDENTE MULHER DA ACB . A Associação Co-
mercial da Bahia (ACB) existe desde 1811 e é uma das entidades mais anti-
gas do Brasil. Ela procura defender os interesses dos empresários e pro-
mover melhorias sociais. A ACB, tradicionalmente, sempre teve grandes 
gestores na sua presidência. No entanto, Lise Weckerle foi a primeira e, 
até hoje, única mulher a presidir a ACB, no período 2003 a 2007. A gestão 
de Lise foi marcada por posicionamentos e estabelecimento de priorida-
des disruptivas que ressignificaram o papel da Associação, não somente 
como entidade de classe, mas como instituição mobilizadora da agenda 
de causas diversas que dizem respeito ou afetam a população do estado.

Os microempresários receberam atenção especial na gestão Lise, pois 
ela julgava que, diferentemente dos médios e dos grandes empresários, 
os pequenos necessitavam de auxílio para compreender e responder às 
mudanças no panorama econômico e tornarem-se capaz de se inserir no 
contexto empresarial brasileiro adequadamente, recebendo os subsídios 
e estímulos necessários. Foto 3. Loja Piedade.
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Um dos posicionamentos institucionais da ACB na gestão de Lise se deu na oposição à transposição do 
Rio São Francisco enquanto não houvesse a revitalização do corpo hídrico. Na sua visão, não seria possí-
vel a realização de um projeto tão grandioso sem o consentimento da sociedade, sobretudo dos morado-
res dos estados afetados pela transposição do rio. 

A instituição liderou uma mobilização que reunia cinco estados banhados pelo Rio São Francisco – Minas 
Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco –, exigindo os laudos ambientais e as devidas compensa-
ções financeiras a quem fosse prejudicado pela transposição. Naquele período, Lise Weckerle manteve-
-se em correspondência contínua com o Governo Federal, questionando o projeto. Ela afirmou, naquele 
momento, que as cartas oficiais eram respondidas sempre dando a garantia de que a transposição só 
ocorreria depois que os laudos comprovando a viabilidade dela fossem emitidos, mas isso não ocorreu 
durante o mandato de Lise. 

Quando Lise é questionada sobre como foi ser a primeira mulher a presidir a ACB, ela relata que nunca 
fez a si mesma essa pergunta, porque nunca achou que o gênero fosse um determinante para ocupar uma 
função, mas sim o fato de reunir as condições para realizar o trabalho necessário de forma bem feita. 
Ainda hoje, Lise mantém vínculos com a ACB, compondo o seu grupo de conselheiros até 2023.

O INÍCIO DA CARREIRA SOCIAL - O EFEITO PEDRA NO LAGO . A carreira social tornou-se 
progressivamente indissociável da vida de Lise Weckerle. Desde que ouviu do papa João Paulo que a so-
ciedade deve se portar como um homem que usa um braço para puxar os que estão atrás (menos favore-
cidos) e um outro braço para tentar fazer com que aqueles que estão na frente – os com alto poder aquisi-
tivo – não corram tanto a ponto de aumentar o abismo social, tomou a pregação como fonte de inspiração. 

Sem desacreditar na busca individual pelo crescimento, Lise Weckerle defende que todos devem sair do 
mesmo ponto de partida, com oportunidades iguais de começar a vida. O meio para tal avanço social 
seria a extensão da educação de qualidade aos mais necessitados.  Cônscia de que toda grande mudança 
começa pelas pequenas transformações, arregaçou as mangas para fazer a sua parte. 

É importante ressaltar que a visão social de Lise está conectada, de alguma forma, ao pioneirismo da 
Ernesto em ações de responsabilidade social. O programa “Olhar Cidadão” tornou-se uma marca da em-
presa. Nas lojas Ernesto, havia caixinhas nas lojas onde as pessoas podiam depositar seus óculos antigos 
que eram passados adiante. Àquelas instituições que podiam pagar pela colocação das lentes, cobrava-
-se valores mais baratos. Àquelas que não podiam, os serviços não eram cobrados. Muitas pessoas que 
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procuravam a loja pedindo óculos em condições especiais para si ou para terceiros eram atendidas. No 
entanto, a atuação de Lise na área social foi gradativamente se expandindo para além da ótica. 

Para começar a colocar seus planos de mudança social em ação, ela esteve à frente, por 23 anos, de um 
centro social dedicado à educação infantil, a Escolinha São José, localizada na comunidade Polêmica, na 
qual as crianças também têm acesso à alimentação de qualidade. Na escolinha, já estudaram mais de 
1.400 crianças e os adultos da comunidade também são beneficiados com as atividades da instituição, já 
que a Educação Infantil repercute nas comunidades onde esses jovens estão inseridos, pois eles trans-
mitem uma parcela desse conhecimento a seus pais e à comunidade. 

Para refletir o efeito da educação em uma comunidade, Lise usa a metáfora de uma pedra que, ao ser ati-
rada em um lago, provoca ondas concêntricas. A Educação Infantil seria a pedra. As ondas mais próximas 
refletem a melhoria da qualidade de vida da criança. Mas ela continua a se propagar, reverberando em 
ondas maiores que se materializam na melhoria social e econômica de toda a comunidade.

PRIMEIRA MULHER A SER PROVEDORA DA SANTA CASA . A Santa Casa chegou à Bahia 
com Thomé de Souza, primeiro governador geral do Brasil, em 1549. Fundada no mesmo período da Santa 
Casa de Lisboa, a Santa Casa de Misericórdia da Bahia, que era situada onde hoje está localizado o Museu 
da Misericórdia, manteve os mesmos ideais de caridade da instituição lusitana, matriz de todas as San-
tas Casas que se espalharam pelas colônias portuguesas. Hoje, ela conta com maternidades; hospitais, 
como o Hospital Santa Isabel, referência em tratamentos oncológicos e pediátricos na Bahia; escolas; um 
museu, o museu da Misericórdia; e um cemitério, o Campo Santo. Existe um cargo que exerce poder de-
cisivo na administração da Santa Casa, o cargo de provedor, que é um trabalho social voluntário, ou seja, 
não é remunerado. Lise Weckerle foi a primeira e única mulher, até hoje, a exercer o cargo de provedora 
da Santa Casa de Misericórdia, da qual também foi vice-provedora antes de assumir o cargo principal. 

Primeiramente, Lise foi convidada para ser vice-provedora ao lado do provedor Álvaro Lemos, de 2005 a 
2008, e administrar a parte cultural e social da associação. Abraçou a causa e ficou à frente das atividades 
sociais da Santa Casa no bairro da Paz, uma localidade conhecida pelo alto índice de crimes e tráfico. A 
crença de Lise de que, sem educação de base, a violência continuará a crescer fez com que ela organizasse 
um projeto que dava às crianças acesso à escola, nutricionista e tratamento odontológico. Além disso, Lise 
também administrou oficinas de aprendizagem para adultos na mesma localidade por meio do Programa 
Avançar, que contava com vários cursos de qualificação e oficinas. 



Foto 4. Lise Weckerle.
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Com a saída de Álvaro Lemos do cargo, Lise também se tornou vice do 
provedor que assumiu depois dele, José Antônio Rodrigues, e, com a saí-
da deste, ela tomou posse do cargo de provedora da Santa Casa em 2013. 
Enquanto esteve comandando a instituição, Lise intermediou diversas 
doações, como a das máquinas de costura para as oficinas do Projeto 
Avançar, que vieram da Alemanha e a dos instrumentos para as escolas 
de música da comunidade do Bairro da Paz, doados pela empresa Bras-
temp. Ela também contribuiu para que um dos espaços da Santa Casa – a 
pupileira, no bairro de Nazaré – se tornasse uma casa cerimonial espe-
cializada em realizar eventos como casamentos e bodas. Toda a renda 
que a instituição arrecada nessas festas é inteiramente revertida para os 
projetos sociais da Santa Casa. 

Lise Weckerle foi ainda responsável por diversas caravanas de divulgação 
do trabalho da entidade que tinham por objetivo estimular novas parce-
rias com empresas e voluntários por meio da apresentação dos projetos 
e dos feitos sociais já alcançados pela instituição. Além das pessoas jurí-
dicas, Lise estimulou, em suas caravanas e entrevistas concedidas à im-
prensa, que pessoas físicas também se voluntariassem para, por exem-
plo, serem doulas – acompanhantes de gestantes que entram sozinhas 
para realizar trabalho de parto – ou contadoras de histórias para crian-
ças doentes no hospital Santa Isabel. A própria Lise entregou em mãos o 
primeiro diploma de doula a uma voluntária da Santa Casa. 

Hoje, já existem seis escolas no Bairro da Paz que contam com professo-
ras com nível superior, psicólogas, nutricionistas e três refeições diárias. 
Mesmo após ter finalizado a sua gestão como provedora, Lise continuou 
contribuindo com a administração da Santa Casa, exercendo hoje a fun-
ção de diretora de Ação Social e Cultura, tendo ajudado a organizar a 
campanha de doações no formato de drive thru que ocorreu no início da 
pandemia do coronavírus, em 2020, com o objetivo de não desamparar 
a comunidade do Bairro da Paz diante do desafio para a saúde e para a 
economia que a pandemia trouxe.
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HOMENAGENS A UMA GESTORA INVETERADA . Devido a 
sua ação de destaque no campo econômico e social, Lise Weckerle rece-
beu merecidas homenagens. A Bovesba - bolsa de valores Bahia Sergipe 
Alagoas prestou-lhe homenagem enquanto ela era presidente da ACB em 
reconhecimento pelo excelente trabalho desempenhado à frente da ins-
tituição, principalmente na defesa dos microempresários baianos.

Quando era vice-provedora da Santa Casa entre 2009 e 2012, Lise rece-
beu o quarto Prêmio Cidadão Voluntário da Santa Casa de Misericórdia 
da Bahia. Instituído pela Câmara Municipal de Salvador, esse prêmio ho-
menageia os cidadãos baianos que se destacam ao administrarem pro-
jetos responsáveis pela melhoria da qualidade de vida dos mais neces-
sitados. Lise foi ainda homenageada pelo prêmio Barra Mulher e hoje 
faz parte do corpo de jurados que escolhe quais serão as homenageadas 
por esse prêmio a cada ano. O prêmio tem o intuito de ajudar no reco-
nhecimento da função social que ilustres mulheres baianas exercessem 
ao modificarem positivamente o meio em que habitam e ao servirem de 
inspiração para toda a sociedade. Ele é oferecido no mês de março, em 
homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que tem por data o dia 08 
desse mesmo mês. 

Além da premiação, o Shopping Barra realiza, em sua praça central, uma 
exposição que conta a história de cada uma das homenageadas. Essa 
mostra é gratuita e aberta ao público, para que os enredos dessas mu-
lheres possam ser conhecidos e isso encoraje outras mulheres a busca-
rem também uma carreira de sucesso que promova melhorias sociais. 
O prêmio teve sua décima primeira edição em 2021 e homenageia dez 
mulheres de destaque todos os anos desde 2010. Lise foi premiada pela 
terceira edição dessa homenagem, em 2012, pela sua atuação empresa-
rial e no varejo baiano.

Lise Weckerle continua seguindo suas carreiras de sucesso de gestora 
empresarial e social, oferecendo sempre o melhor de si em cada traba-
lho até hoje, seja no conselho administrativo da Ótica Ernesto junto com 
seus irmãos, seja fazendo parte do grupo de conselheiros da ACB, seja 
ajudando a melhorar a vida das pessoas no Bairro da Paz ou colhendo o Foto 5. Prêmio Barra Mulher.
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legado das mudanças que fez durante 23 anos na Comunidade Polêmica. 
Sem apresentar desejo de se aposentar, Lise permanece seguindo os le-
mas que ela mesma gosta de frisar que aprendeu com seus pais: nós não 
devemos nos orgulhar daquilo que possuímos, mas sim daquilo que nos 
tornamos e devemos seguir nos tornando cada vez melhores para nós 
mesmos e para os próximos.
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05.08.1915  
(Ribeirópolis, Sergipe)

21.10.1995  
(São Paulo, São Paulo)

por Adriano Leal Bruni

“Comprar bem para vender barato1”

Mamede Paes Mendonça, nascido com grande tino comercial, se des-
tacou como importante empreendedor brasileiro, pioneiro no ramo de 
supermercados no Brasil. Atuou na criação de diversos empreendimen-
tos, incluindo a rede Paes Mendonça, uma das maiores varejistas do país.

ORIGENS . Mamede Paes Mendonça, ou “Seo” Mamede, como era co-
nhecido na Bahia, veio de uma humilde família de agricultores, chefiada 
pelos pais Eliziário Paes e Maria da Conceição Mendonça, que sobrevi-
viam do que plantavam e colhiam em um pequeno lote de terra, no dis-
trito de Serra do Machado, município de Ribeirópolis, em região marca-
da por longas e sofridas estiagens no interior de Sergipe.

Mamede descobriu a sua vocação para o comércio ainda muito jovem, 
quando acompanhava o pai, nas idas à cidade vizinha comprar manti-
mentos. Aproveitava que os caçuás iam vazios e os enchia de cambu-
cá (fruta nativa da região), que vendia na feira. Como não podia perder 
tempo, vendia a mercadoria no atacado aos feirantes. Depois, passou a 
vender a farinha que ele mesmo produzia na feira de Itabaiana. Os estu-
dos haviam sido abandonados ainda na terceira série primária. Passou 
a juntar o dinheiro embaixo do colchão, o que seria fundamental para a 
concretização dos seus sonhos. 
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OS PRIMEIROS NEGÓCIOS EM SERGIPE . Em 1936, aos 21 anos de 
idade, Mamede havia poupado 1.500 réis, que acrescidos aos 1.200 réis do ir-
mão Euclides, permitiram comprar uma pequena padaria em Ribeirópolis. 

Os negócios na pequena padaria eram satisfatórios. Contudo, Ribeirópo-
lis era um pequeno distrito. Para crescer, seria preciso migrar para uma 
cidade maior, com um comércio mais desenvolvido.

Em 1940, os dois irmãos migraram para Itabaiana, uma cidade maior. 
A padaria fora substituída por um armazém de secos e molhados. Nas 
palavras de Mamede: “Era uma época difícil e sofremos muito, mas acre-
ditava em mim e não desanimei”.

Os negócios cresceram, e a região de Itabaiana começou a ficar pequena 
para os planos de Mamede, que partiu para a capital, Aracaju. Em 1947, 
abriu negócio de atacado de alimentos em sociedade com dois cunhados 
e outro irmão, Pedro.

A VINDA PARA A BAHIA E OS SUPERMERCADOS . Em 1951, 
Mamede desfaz a sociedade e se muda para Salvador, cidade maior, com 
comércio mais amplo. Instala-se na Praça Marechal Deodoro, no bairro do 
Comércio, com uma loja atacadista de secos e molhados. Depois, montou 
o armazém de secos e molhados Casa Sergipana, na Baixa dos Sapateiros.

Desde o primeiro comércio em Ribeirópolis, Mamede viajava muito para 
a capital da Bahia, centro abastecedor da região. A convivência frequente 
foi se tornando sedutora. Para crescer teria que ir para Salvador. Um 
grande passo tinha sido dado.

A cidade era abastecida por armazéns, muito deles pertencente a comer-
ciantes espanhóis e portugueses. Também existiam feiras-livres, como 
Água de Meninos e a das Sete Portas. Muitas vendas eram feitas a crédito. O 
consumidor comprava, registrando suas compras e dívidas na caderneta. 
O pagamento costumava ser feito quando recebia seu salário, no fim do mês.

No final dos anos 1950, Mamede viajou para a Argentina para comprar 
alpiste, mercadoria que andava em falta no Brasil. Durante a viagem co-
nheceu o conceito de autosserviço dos supermercados. Visitou diversos 

Nota 1. A imagem 
de Mamede foi obtida em 

< http://mamedepaesmendonca.com/>. 
Acesso em 08 abr. 2022.
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estabelecimentos em São Paulo, Porto Alegre; Montevidéu, no Uruguai; e 
em Buenos Aires, na Argentina. Teve a certeza de que aquele era o futuro 
do comércio de alimentos.

Um pioneiro supermercado havia sido inaugurado em Salvador, nos anos 
1950, pelo empresário Raul Schwab, na Rua Jogo do Carneiro, no bairro 
da Saúde. Mamede comprou a loja e a reinaugurou em dia 2 de dezembro 
de 1959. O pequeno supermercado correspondeu à loja 01 do Paes Men-
donça, abrindo contagem e futuros promissores. Seus resultados foram 
positivos e animadores. No dia 27 de agosto de 1960, inaugurou a loja 02, 
no Edifício Oceania, na Barra. Em 1961, foi a vez da loja 03 na Rua Viscon-
de de São Lourenço, no forte de São Pedro. Em seguida, a loja 04, na Baixa 
dos Sapateiros. Com o passar dos anos, o nome Paes Mendonça acabou 
virando sinônimo de supermercado em Salvador. O soteropolitano usual-
mente dizia que ia ao Paes Mendonça quando desejar fazer suas compras.

Na década de 1970, o grupo consolidou sua expansão. Em 1975, adquiriu a 
cadeia de Supermercados Unimar do grupo Correia Ribeiro, voltada para 
um público mais elitizado, e inaugura uma grande loja no Shopping Cen-
ter Iguatemi. Em 1976, comemorou os seus 25 anos de Bahia, com a loja 
25, no bairro do Canela, em Salvador. Em 1979, inaugurou o seu centro 
distribuidor, no bairro de Pirajá, no perímetro urbano da capital baiana, 
com 42 mil metros quadrados.

Em 1980, inaugurou o seu maior empreendimento comercial, o Hiper 
Paes Mendonça, próximo à Estação Rodoviária de Salvador e ao Sho-
pping Iguatemi. A loja era um marco no segmento, instalada em terreno 
com 75 mil m2. A loja possuía 25 mil m2, sendo 15 mil m2 exclusivos para 
vendas. Os estacionamentos ocupavam os 50 mil m2 remanescentes. Era 
o maior hipermercado das Américas e o sexto do mundo. 

Nesse novo modelo, o cliente encontraria tudo o que um supermerca-
do tradicional poderia oferecer e muito mais. Na mercearia, poderia fa-
zer as suas compras de alimentação, contando com grande variedade 
de opções. Seções específicas ofertavam cereais, rotissaria com pratos 
prontos, salgados, laticínios, peixes, carnes e padaria. Muitas das ativi-
dades de bastidores inovavam, estando à vista do consumidor. Na seção 

Figura 1. Marca Paes Mendonça.

Figura 2 e 3. Lojas 2 e 3 
do Supermercado Paes Mendonça.



GESTÕES
EMPRESARIAIS

INSPIRADORAS

324

de hortifrutigranjeiros, existia uma “feirinha”, com o consumidor es-
colhendo suas frutas, legumes e verduras. Os frios e congelados eram 
tratados adequadamente, contando com câmaras frigoríficas e balcões 
distribuídos pela área de venda. No departamento de magazine, existiam 
seções de bazar, artigos esportivos, para automóveis, cine-foto-som e 
imagem, móveis e decorações, copa, cozinha, confecções, calçados, plás-
ticos, inox, alumínio, louças, ferramentas, artigos finos para presentes, 
material escolar, brinquedos e eletrodomésticos diversos. A singular se-
ção de importados contava com atendimento personalizado, disponibi-
lizando mercadorias originárias de diferentes países, como uísque esco-
cês, vinhos de Portugal, Espanha, Alemanha, França, Itália, Argentina e 
Chile, que contariam com preços competitivos, já que eram importados 
diretamente pelo grupo.

Alguns importados, como o uísque Ballantines, merecem destaque. Ma-
mede trouxe a marca para o Brasil nos tempos em que os produtos de fora 
eram artigo de luxo. O Paes Mendonça chegou a distribuir 56% de todo 
o uísque consumido no Brasil. Mamede se tornou embaixador do uísque 
escocês e chegou a ser homenageado pela fábrica, na Escócia, onde usou 
o kilt, tradicional traje daquele país, composto de saia xadrez, camisa e 
suspensórios. Achou tão divertido que não dispensou nem a gaita de fole.

O Hiper também inovava por abrigar o primeiro restaurante de alto pa-
drão na Bahia, o Baby Beef. Mamede costumava dizer que nele recebia 
os amigos e fechava negócios. Posteriormente, outros Baby Beef, espe-
cializados em carne, foram abertos, bem como o Muller Pizzaria, bar e 
restaurante, especializado em massas.

Na década de 1980 a organização ampliou sua diversificação. O grupo 
criou a rede Petipreço, mirando a população de baixa renda, com peque-
nos supermercados situados nos bairros periféricos da cidade, gerencia-
dos cos custos operacionais minimizados, em instalações simples, não 
fornecendo embalagens e ofertando apenas produtos básicos. Também 
passou a operar três postos de combustíveis.

Figura 4. Antiga marca 
do restaurante Baby Beef 

Paes Mendonça.
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O grupo adotava o que poderia ser entendido como modernos padrões 
e técnicas de administração. O quadro de pessoal poderia ser entendido 
como capacitado e treinado apropriadamente. Existiam departamentos 
de compras e vendas, além de uma central de computação para controle 
de estoque, abastecimento, recebimento, crédito, pessoal e contabilidade. 

Em relação às políticas de recursos humanos, muitos dos seus gerentes e 
supervisores trabalhavam no grupo desde muito jovens, ascendendo por 
meio de promoções. Empregava percentual expressivo de mulheres: “Eu 
acredito no trabalho das mulheres, mesmo que trabalhem só seis meses por 
ano. Acho justo. A mulher precisa ganhar para se manter”. Também inovava 
nas oportunidades profissionais destinadas a deficientes físicos, come-
çando com a contratação de surdos-mudos na função de empacotadores.

Nos cuidados com o pessoal, ofertava serviços médicos e odontológicos 
e manifestava preocupações com a prevenção de acidentes, com mui-
tas lojas ultrapassando a marca mil dias sem registrar um único aciden-
te de trabalho. Apoio às atividades socioculturais dos seus empregados 
ocorriam por meio da oferta de quadras polivalentes, campo de futebol 
e salão de festas geridos por associação recreativa. Também existia coo-
perativa de economia mista à disposição dos colaboradores, com oferta 
de crédito subsidiado.

A construção do crescimento do grupo recebeu substancial apoio da fa-
mília de Mamede, incluindo irmãos, cunhados, filhos, sobrinhos. A dire-
toria do grupo era formada pelo seu cunhado, diretor financeiro, Manoel 
Andrade; Pedro Oliveira, diretor comercial, seu sobrinho; e pelos filhos, 
José Augusto Andrade Mendonça, diretor administrativo, e Jaime Paes 
Mendonça, diretor comercial.

A explicação para o sucesso do grupo era dada pelo próprio Mamede: “Sei 
que o êxito se deve à nossa estratégia de mercado, isto é, comprar e pagar 
bem nossos fornecedores e vender barato. Temos mania de vender bara-
to e saldamos nossos compromissos sempre no vencimento ou até antes”. 

Mamede aproveitou a economia marcada pela inflação para reduzir a 
margem de lucro nos preços de cada item e ganhar no volume. Fazendo 

Figura 5. Mamede e os cunhados 
Manoel, Antônio e João Andrade.
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os cálculos de cabeça, e sabia que o produto comprado a dez cruzeiros 
valeria cinco cruzeiros no momento de pagar ao fornecedor. “Comprar 
bem, vender bem e pagar em dia”, era a fórmula que costumava revelar a 
quem queria saber o segredo do seu sucesso. “Prefiro ganhar 5% venden-
do 10 milhões, do que ganhar 10%, vendendo 5 milhões”. Nas negociações 
de compra, era duro, porém flexível.

Para alcançar seus objetivos, cobrava dos funcionários que “atendam 
bem ao povo que vai comprar, vendam barato e não subam os preços 
das mercadorias. [...] Não quero que meus funcionários remarquem os 
preços nas lojas. Tudo que está exposto tem que ser vendido pelos preços 
já estabelecidos e que a remarcação seja feita nos depósitos”. Dizia que 
sempre acreditou na sua capacidade de trabalho e de seus sócios e co-
laboradores: “Também tenho muita fé em nosso país, que considero um 
dos melhores do mundo”.

A FAMÍLIA, O HOMEM E O MITO . O empreendedor Mamede 
sempre contou com o apoio da família. Em um primeiro momento, seus 
negócios contaram com o apoio de seus irmãos, notadamente Euclides 
e Pedro, este último pai do empresário João Carlos Paes Mendonça, que 
consolidou na região Nordeste a rede de supermercados Bompreço. A 
família constituída com Dona Lindaura Andrade Mendonça, trouxe seis 
filhos, além dos cunhados que muito o apoiaram. Costumava dizer que 
ele era um homem dedicado à família e ao trabalho. 

A dedicação ao trabalho poderia estar associada à culpa de não poder 
dar mais atenção à família, o que seria parcialmente ajustado quando os 
filhos cresceram e foram se juntar ao pai no comando dos negócios. Ma-
mede desejava ter todos por perto. Seria controlador, mas tentava ouvir e 
respeitar as vontades de cada um. No final, fazia valer sua opinião.

Quando os filhos eram pequenos, aos domingos, faziam passeios para a 
praia de Piatã ou para o Alto do Bonfim, de onde se podia ver a cidade, 
mantendo um olho nas crianças e o outro à procura de terrenos onde 
pudesse construir novas lojas. Veraneios ocorriam em Dias D’Ávila ou na 
Ilha de Itaparica. Como não podia deixar o trabalho, nas férias escolares 



Figura 6. Mamede na sede do grupo.
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aparecia em dias alternados. Nunca teve casa de praia. Era equilibrado nos gastos, valorizando centavo. 
Mesmo quando se tornou um dos homens mais ricos do estado, não mudou o estilo de vida e andava pelas 
ruas sem seguranças. Gostava de conversar com as pessoas e de prosear com os taxistas. 

Próximo ao final da vida, resolveu ir morar no hotel Praiamar, em Ondina, onde viveu durante 11 anos 
com a mulher. Existia a suspeita de que seria uma forma de proteção de um eventual sequestro. Mas a 
explicação era mais simples. Quando ele e Dona Lindaura voltaram de uma viagem, encontraram vaza-
mentos na casa. Foram para o hotel enquanto os reparos eram feitos. Gostaram e ficaram. Mamede apre-
sentava uma outra versão: “Os filhos casaram e achamos melhor viver no hotel. É uma suíte simples, mas 
confortável, sou muito bem tratado pelos funcionários e é até mais econômico do que manter uma casa”.

No Praiamar, adorava conversar com os hóspedes. Em algumas ocasiões, quando simpatizava, empresta-
va o carro e ia trabalhar de táxi. Aliás, no caminho ou andando pelas ruas, continuava o seu trabalho. Nas 
conversas com desconhecidos fazia suas pesquisas. Em suas palavras: “Gosto de saber o que as pessoas 
pensam do Paes Mendonça, o que esperam de um supermercado, os produtos que consideram indispen-
sáveis... enfim, isso ajuda a melhorar o negócio”.

Também era um católico fervoroso. Se perdesse a missa em um domingo, no seguinte assistia à celebra-
ção duas vezes “para compensar”, justificava. Adorava promover casamentos. Não podia ver uma pessoa 
solteira que logo lhe arranjava candidato a noivo ou noiva, com muitas escolhas entre a própria família. 
Gostava de ver a sua casa cheia e agregava todo mundo, de amigos a funcionários.

Parte das suas crenças se refletia em sua generosidade e na discrição da sua benevolência. Tinha um cui-
dado especial com as obras de Santa Dulce (na época, Irmã Dulce), apoiando com dinheiro e alimentos, 
nunca deixando de atendê-la. Fez importantes contribuições para o Hospital Aristides Maltez. Também 
construiu o que foi considerada a maior e melhor creche de Salvador, na Avenida San Martim.

Gago de nascença e tendo estudado muito pouco, não considerava isso como problema. A baianidade 
adquirida trouxe superstições, como a de entrar e sair sempre pela mesma porta. Também renderam 
muitos causos que viraram lendas, comentadas pelo próprio Mamede: “Logo que cheguei a Salvador, tive 
que ser criativo para sobreviver e crescer no meio de concorrentes fortes e experientes. Certas ideias 
minhas eram consideradas esquisitas, mas sempre davam certo. Na boca do povo, ganhavam outra rou-
pagem e se transformavam em vários outros causos. Assim se formou um verdadeiro folclore na Bahia em 
torno do meu jeito de negociar”.
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Em uma palestra aos estudantes de Administração da Universidade de São Paulo (USP), em 1988, Mamede 
revelou: “Espalharam que eu havia comprado algumas toneladas de sal, mas que havia escrito cal e que, 
quando fui reclamar, o representante mostrou o pedido onde escrevi de próprio punho, cal. Aí eles di-
ziam que eu balancei a cabeça e falei: pois é, era sal, eu esqueci a cedilha”. 

Naturalmente, a diversão era garantida, incluindo para o próprio Mamede: “Nunca procurei desmentir 
ou corrigir. Pelo contrário, sempre gostei desses casos, pois eles me deram uma freguesia imensa, uma 
popularidade grande e muitas oportunidades de bons negócios”. Com irreverência brincava dizendo que 
sua imagem de empresário ficou ligada ao folclore de tal forma que ele próprio, às vezes, tinha dificul-
dade de separar verdade e mentira. “Eu mesmo, diante de histórias tão boas, passei a acreditar nelas”.

UMA COMPRA QUE NÃO DEU CERTO . Após a abertura do seu primeiro hipermercado em Sal-
vador, ocorreu período de grande expansão, que envolveu a migração para o sul, com a abertura de lojas 
no Rio de Janeiro e em São Paulo. No final dos anos 1980, a busca por maior celeridade na expansão da 
rede motivou a análise de possíveis aquisições.

Em 1990, o grupo Paes Mendonça compra as 46 lojas da endividada e concordatária rede Disco do Rio 
de Janeiro. Pioneira na implantação de redes de supermercado à semelhança do modelo americano, a 
Distribuidora de Comestíveis Disco S.A, de Antônio do Amaral, havia aberto sua primeira loja em Copa-
cabana no ano de 1952, chegando a ter 60 lojas distribuídas em diferentes cidades. Havia criado, também, 
os três primeiros hipermercados do Rio. Após forte expansão em 1988, a rede havia mergulhado em grave 
crise financeira em 1989.

Mamede Paes Mendonça optou por financiar a aquisição por meio de substancial elevação do seu endi-
vidamento. Grandes empréstimos foram obtidos junto aos bancos do Brasil, Itaú e Econômico. A deci-
são de usar dívidas estava associada à sua resistência em estabelecer uma relação mais próxima com os 
mercados financeiros, não se capitalizando antes de efetuar novas aquisições por meio de uma eventual 
abertura de capital, indesejada por ele. Foi uma via oposta à tendência de empresas nacionais naquela 
época. Também foi decisão contrária à boa parte do grupo familiar envolvido no negócio. Eram evidên-
cias de característica bastante forte entre as empresas familiares, marcada pela centralização e a perso-
nificação da empresa no líder, o que também trouxe desafios para o planejamento sucessório. Quando 
Mamede optou por delegar parcelas de seu poder a profissionais, teriam ocorrido resistências internas. 
Para conciliar, ele teria corrido outro risco: ficar sem sucessores para controlar seu patrimônio.
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Mamede, que sempre se orgulhou de ser exímio comprador, havia feito 
o pior negócio da sua vida. Existiam diversos problemas na avaliação. As 
lojas do Disco precisavam de reformas e de estoques. Os passivos (in-
cluindo trabalhistas e fiscais) não estariam apropriadamente dimensio-
nados. As demonstrações contábeis empregadas na avaliação da compra 
não refletiam apropriadamente a situação patrimonial. O negócio saiu 
US$35 milhões mais caro que o previsto por Mamede. 

O que estava muito ruim se tornou ainda pior com o advento do Plano 
Collor em março de 1990, tentativa da equipe econômica liderada pela 
ministra da Fazenda Zélia Cardoso de Mello do então presidente Fernan-
do Collor de Mello (1990-1992) em combater a hiperinflação. As conse-
quências do Plano envolveram forte redução nas atividades do comércio 
e da indústria, agravando a situação da Rede Paes Mendonça.

O grupo passou a operar no vermelho por alguns anos. Alguns dos fi-
lhos deixaram o grupo. Em 1990, José Andrade Mendonça, o primogê-
nito, deixou a empresa levando fazendas e as lojas de Feira de Santana. 
Em 1992, Jaime Andrade Mendonça, ex-diretor comercial do grupo, saiu, 
recebendo o hipermercado de Juiz de Fora.

No final de 1992, Mamede precisou buscar apoio financeiro com o amigo 
Norberto Odebrecht. O Paes Mendonça fez um contrato de mútuo com a 
Kieppe Investimentos, holding da família Odebrecht. Em 1993, para fazer 
caixa e honrar suas obrigações, precisou vender as lojas da Bahia à Serra 
da Pipoca, empresa do grupo Odebrecht. 

Em 1995, Mamede Paes Mendonça faleceu por insuficiência respiratória 
no hospital Albert Einstein em São Paulo, onde estava internado havia 
um mês em decorrência de câncer. Apesar da idade, ainda estava à frente 
dos negócios, exercendo a presidência do grupo.

Nos anos seguintes, outras lojas foram igualmente vendidas ou 
arrendadas (opção que ajudava a proteger contra dívidas não conhecidas 
ou mensuradas apropriadamente). As lojas de São Paulo, Rio de Janeiro 
e Belo Horizonte foram arrendadas para o Grupo Pão de Açúcar (1998) 
e a quase totalidade das demais lojas para o grupo Bompreço (entre 
1996 e 1999). Em 1999, o grupo Pão de Açúcar divulgou que a marca Pães 
Mendonça deixaria de existir.

Figura 7. Planos de expansão 
de Mamede noticiados 

em 12 de agosto de 1988.

Figura 8. Antiga loja 
do Supermercado Disco.
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de queiroz 19.10. 1943  

(Valença, Bahia)

por Justina Tellechea

“Os homens mais importantes
do mundo na humanidade 

foram simples e humildes”
Ramiro Campelo de Queiroz é um empresário e político do município de 
Valença, litoral do estado da Bahia, que se destacou, dentre tantos feitos 
na área comercial, pela fundação da maior rede de móveis, eletrodomés-
ticos da Bahia – Lojas Guaibim.

ORIGEM NA CIDADE DO RIO UNA . Filho do fiscal de renda Sr. 
Felipe José Galvão de Queiroz e da dona de casa Srª. Helena Campelo de 
Queiroz, Ramiro Campelo de Queiroz nasceu em 19 de outubro de 1943 
no município de Valença no litoral do estado da Bahia, considerado a 
capital do Baixo Sul. 

Valença registra marcos importantes para a história não somente do 
estado, mas do país, a exemplo da fundação da primeira fábrica de te-
cidos do país, a famosa CVI. Economicamente, a cidade é reconhecida 
pela produção de camarão em cativeiro, pela cultura e beneficiamento 
de cravo da Índia, pimenta do reino e de azeite de dendê. Atualmente, o 
município destaca-se especialmente por fornecer, a partir do Rio Una, o 
principal acesso e abastecer comercialmente a Ilha de Tinharé, turistica-
mente famosa pelo povoado de Morro de São Paulo.



Figura 1. Valença – BA.
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A família de Ramiro vem de uma quarta geração de portugueses que se 
estabeleceram desde a chegada ao país no município do Baixo Sul e tem 
laços consanguíneos com as linhagens Lacerda e Queiroz Galvão.

Na sua primeira infância, devido à saúde debilitada, fez apenas o ensino 
primário. Todavia, dedicou-se em casa a realizar leituras por influência 
de sua avó paterna, a Srª. Ana Galvão de Queiroz. Na adolescência, ainda 
aos 14 anos de idade, Ramiro tornou-se, por autoridade de seu pai, sócio 
de um açougue no qual teve seu primeiro contato com as atividades co-
merciais, valendo-se, no exercício da atividade, da precisão nos cálculos 
matemáticos que fazia com prontidão e precisão, sempre que necessá-
rios. Os proventos gerados pela atividade deveriam ser suficientes para 
arcar com os custos para manutenção do seu irmão caçula (mais novo) 
que se encontrava estudando na capital baiana, no Colégio Central em 
Salvador (BA).

LAÇOS ENTRE A TRAJETÓRIA POLÍTICA E COMERCIAL . 
Descobrindo sua vocação política muito cedo e dotado de um autodida-
tismo, Ramiro ingressou na carreira política em 1961 com apenas 18 anos, 
sendo eleito vereador de Valença em 1962. Quatro anos após o sucesso 
de seu primeiro mandato e em função da sua boa relação e comunicação 
com a população valenciana, em 1966, ele atingiu o feito se ser reeleito 
com o maior número de votos do município. 

Ainda muito jovem, buscou conciliar sua vida política com sua vida em-
presarial, atribuindo seu tino comercial a esse contato precoce com a at-
mosfera política da Bahia. Por outro lado, o acesso à política e sua popu-
laridade vieram das suas habilidades comerciais. A vida de Ramiro seria 
sempre marcada pela relação simbiótica e virtuosa que estabelecia entre 
as atividades políticas e comerciais.

No final do seu primeiro mandato como vereador, com apenas 22 anos de 
idade, em meados de 1965, Ramiro decidiu empreender na área de auto-
peças, abrindo a loja Ramiro Autopeças, posteriormente renomeada para 
Gonpel Autopeças. A loja, hoje no seu 57º ano de funcionamento, é gerida 
pelo seu irmão Gonçalo Campelo de Queiroz.  
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Três anos depois, em 17 de fevereiro de 1968, casou-se com Solange Quei-
roz. Fruto dessa união, o casal teve seus dois filhos, Ramiro José Campelo 
de Queiroz Júnior (05 de junho de 1969) e Márcio Lacerda Campelo de 
Queiroz (25 de outubro de 1974). 

Em 1970, diante do bom desempenho para vereança obtido na eleição 
anterior, apresentou pela primeira vez sua candidatura a prefeito da sua 
cidade natal. No meio da campanha, percebeu algumas dificuldades na 
eleição. Desistiu da concorrência ao cargo majoritário, candidatando-se, 
mais uma vez, a vereador pelo Partido Democrático Social (PDS) e sendo 
eleito pela terceira vez consecutiva.

Com uma liderança presente, carismática e popular, sempre buscou di-
versificar os investimentos de acordo com as oportunidades que sua re-
gião lhe oferecia. 

Em 1971, ainda com 28 anos, abriu a Casa do Fazendeiro, estabelecimento 
que ofertava para a região produtos para agricultura e pecuária, comér-
cio este que mais tarde, em 2005, evoluiu para Casa Mais Fácil, direcio-
nando o foco para materiais de construção.

Entre 1971 e 1973, Ramiro Queiroz investiu na área agrícola, especifica-
mente no cultivo da seringueira. Nesse período, obteve sua primeira 
carteira de crédito agrícola pelo Banco do Brasil, no valor de 1 milhão. 
Ramiro reputou esse momento como um divisor de águas em sua vida. 
Foi quando percebeu que conhecer e utilizar as facilidades associadas à 
oferta de créditos poderia levá-lo a outro patamar como empreendedor. 
Compreendeu que o acesso a tamanho investimento por parte de uma 
agência de crédito era um reconhecimento ao seu potencial na área agrí-
cola e como gestor – “Realizei uma festa para comemorar meu primeiro 
crédito de 1 milhão”.

Entre 1976 e 1981 (seis anos), Ramiro partilhou a gestão do município de 
Valença pela Aliança Renovadora Nacional (Arena) na condição de vice-
-prefeito, junto ao prefeito João Leonardo da Silva. Nesse período, a ges-
tão notabilizou-se por feitos de grande relevância por atrair e inaugurar 
em Valença algumas iniciativas como: Parque Esportivo do Serviço Social Figura 2. Loja Casa Fácil.
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da Indústria (SESI), do Centro de Cultura, do Polo Naval, da Escola Média 
de Agricultura (Emarc), do Centro Social Urbano, do Conjunto Residen-
cial da Habitação e Urbanização da Bahia (URBIS) com 400 unidades, do 
Polo da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) de Pedagogia.

Em 1978, percebendo que com o crescimento da região já se verificava 
um déficit hoteleiro de alto padrão, Ramiro diversificou seus negócios 
para a área de turismo, investindo junto a outros empresários da região 
na empresa de hotelaria Guaibim Turismo. Fruto desse investimento, em 
10 de novembro de 1980, inaugurou o Hotel Portal Rio Una, com uma 
estrutura de 36 suítes, restaurante, academia, sauna, piscina e quadra de 
tênis, nessa época, categorizado como estabelecimento 4 estrelas. Nos 
anos seguintes, o hotel viria a hospedar figuras como os ex-governado-
res Antônio Carlos Magalhães e Roberto Santos e a apresentadora Xuxa 
Meneguel, elevando o padrão hoteleiro da cidade e atraindo outros in-
vestimentos turísticos para a região.

Ainda em 1978, Ramiro empreendeu ações na área de construção naval, 
criando um estaleiro de escunas que seriam enviadas para Angra dos 
Reis.

Em 1982, Ramiro concorreu à prefeitura de Valença pela Aliança Renova-
dora Nacional, recebendo 3.870 votos, sendo derrotado por João Cardoso 
que contou com 5.080 votos.

SURGE A MAIOR REDE DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS 
E TELEFONIA DA BAHIA . Um ano após a sua derrota nas eleições 
para prefeito, em 1983, traduzindo a sua crença no potencial comercial 
da região em investimento, Ramiro diversificou mais uma vez mais seus 
empreendimentos, apostando na área de móveis e eletrodomésticos.

Fundada há 38 anos, a Loja Guaibim surgiu como uma empresa do Baixo 
Sul da Bahia, que demandava dos gestores saber lidar com as deman-
das das classes C e D, muito representativas do interior do estado, de 
modo geral. A loja, situada no centro de Valença, contava inicialmente 
com apenas quatro funcionários. Figura 3. Hotel Portal Rio Uma.
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Entre 1983 e 1991, Ramiro, além de focar na gestão da Loja Guaibim, con-
tinuava investindo tempo e recursos na empresa hoteleira Guaibim Tu-
rismo. Nesse período, inaugurou na região o Tuist Hotel e o Hotel Royal 
que ofertavam uma estrutura de clube – algo inovador para a região na 
época – na praia do Guaibim, distrito que fica a aproximadamente 20 Km 
de Valença (BA). Nesse mesmo recorte temporal, ele investiu no ramo de 
construção em Valença (BA) a partir da RC Construtora, com a criação do 
loteamento Jardim Grimaldi, dividido em 574 lotes.

Doze anos após da abertura da primeira loja Guaibim, Ramiro, atento 
às possibilidades e as demandas do mercado do Baixo Sul da Bahia, ini-
ciou a expansão em 1995, inaugurando sua segunda loja, agora em Ituberá 
(BA), município cuja economia àquela época girava predominantemente 
em torno da produção de borracha natural pelo cultivo de seringueiras 
e da agricultura.

Após a inauguração da segunda loja, a parte comercial das Lojas Guaibim 
cresceu sobretudo com um hiato deixado por algumas grandes empre-
sas baianas que desapareceram no setor de móveis e eletrodomésticos, a 
exemplo da Ypé e das lojas Insinuante, essa última quando houve a asso-
ciação com o grupo da Ricardo Eletro. 

Durante o período de expansão, os filhos de Ramiro Queiros, Ramiro Jú-
nior e Márcio Campelo passaram a assumir responsabilidades e ocupar 
lugar de destaque. O primeiro assume a função de gestão e planejamen-
to, enquanto o caçula tornou-se responsável pela área comercial.

A inserção dos filhos em posições-chave para a expansão dos seus negó-
cios, é representativa da estratégia empreendedora de Ramiro, baseada 
na capacidade de saber delegar e, como gosta de dizer, de saber recuar 
quando necessário, não insistindo em negócios que não lhe trazem re-
torno. Também assumiu que ao longo da sua trajetória sofreu influência 
de algumas figuras como Norberto Odebrecht e que tem o economista, 
professor universitário e político brasileiro filiado ao Progressistas, An-
tônio Delfim Netto, como inspiração e ídolo.

Figura 4. Loja Guaibim Matriz – 
Valença (BA).

Figura 5. Filhos de Ramiro, 
Sr. Ramiro Júnior 

e Sr. Márcio Campelo.



RAMIRO
CAMPELO
DE QUEIROZ

339

A SEQUÊNCIA DOS LAÇOS ENTRE A POLÍTICA E O CO-
MÉRCIO . Passados 39 anos desde seu ingresso na carreira política e 
depois de um grande êxito comercial, Ramiro decidiu retornar à política, 
e é, finalmente, eleito prefeito de sua cidade natal no ano 2000.

Dois anos após a sua eleição, percebendo que muitos filhos de amigos 
precisavam sair da região para cursar o ensino superior – um dos seus 
filhos já tivera que cursar Administração na capital baiana –, compreen-
deu que a região comportaria um empreendimento na área do ensino 
superior. Ramiro, mais uma vez, diversifica os seus negócios, incorpo-
rando, a Faculdade Zacarias de Góes Vasconcelos (FAZAG). 

A Fazag iniciou suas atividades com os cursos de Administração, Marke-
ting e Turismo e, atualmente, oferta mais de dez cursos de graduação 
(bacharelado e licenciatura), além de quatro cursos de pós-graduação 
latu sensu, atendendo toda a região do Baixo Sul da Bahia e com seu su-
cesso acabou atraindo novos investimentos na área da educação superior.

A partir de 2003, Ramiro passou a construir a candidatura de seu sobri-
nho, Claudio Queiroz, para sucedê-lo na prefeitura de Valença. Quatro 
anos após apoiar seu sobrinho, Ramiro se candidatou novamente e re-
torna à prefeitura em 2008 para um segundo mandato. Em 2012, mais 
uma vez, conseguiu fazer o seu sucessor, apoiando a eleição da prefeita 
Jucélia Nascimento pelo Partido Liberal.

Durante toda a sua trajetória, Ramiro procurou conciliar as atividades 
políticas e empresariais, dividindo-se entre a gestão de seu município 
natal e a permanente expansão de seus negócios. Hoje, em 2022, o grupo 
Ramiro Campelo conta com 48 Lojas Guaibim, 19 Lojas Casa Mais Fácil 
e 20 lojas da franquia da Motorola, todas situadas no território baiano.

Na região da costa do dendê, Ramiro continua sendo reconhecido como 
um excelente articulador político e comercial, sempre ávido e atento às 
oportunidades de trazer investimentos para sua região. O sucesso polí-
tico e empresarial não diminuiu sua simplicidade e humildade simboli-
zadas em duas marcas que lhe são indissociáveis: o seu Fiat Uno Mille e 
seu inseparável chapéu.

Figura 6. Faculdade Zacarias 
de Góes Vasconcelos – FAZAG.

Figura 7. Ramiro Campelo Queiroz.
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Atualmente, Ramiro1 vive em Valença e foca seus investimentos no ramo 
da construção e incorporação de imóveis, investindo entre 2012 e 2022 
em empreendimentos como o Residencial Ana Campelo, com 32 unida-
des, e o Condomínio Villa Park com 30 unidades, ambos em Valença (BA) 
e nos Condomínios Mar Azul com 12 unidades e Caribe com 54 unidades 
na Praia do Guaibim (BA), vista por Ramiro como de grande potencial tu-
rístico. Para os interessados em investir, fica a dica. Muito poucas vezes, 
esse natural da cidade do Rio Una errou nas suas previsões.

Nota 1. Agradecemos toda 
disposição e cordialidade 

de Ramiro para a realização 
das entrevistas ao longo 

do processo de escrita.
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(Cidade do Panamá, Panamá)

por Adriano Leal Bruni

“Estava escrito”

Klaus Peters viajou pelos quatro cantos do mundo. Considerado discreto 
e recluso e, ao mesmo tempo, alegre e simpático. Engenheiro e empresá-
rio com êxito nos negócios em diversas áreas, resolveu investir na com-
pra de uma fazenda de cocos no litoral norte da Bahia. Transformou Praia 
do Forte em um dos mais importantes polos de ecoturismo do mundo.

ORIGENS . O alemão Martin Peters chegou a São Paulo em meados de 
agosto de 1920 para vender mercadorias de guerra exportadas pela Ale-
manha. Depois, atraído pelos seringais da Amazônia, sonhou em ser o rei 
do Acre. Casou-se com Martha Rosa e tiveram dois filhos que chegaram 
à fase adulta: Klaus e Manfred.

Wilhelm Hermann Klaus Peters nasceu no Jardim América, cidade de 
São Paulo, numa vizinhança marcada por muitos imigrantes alemães, 
em uma casa grande, cercada por jardins e muito verde. Foi o primeiro 
Peters nascido no Brasil. Surgiu robusto, vermelho e chorão.

Teve uma infância tranquila e uma adolescência sem infortúnios. Sempre 
saudável e forte, corria desenfreadamente pela casa atrás dos cachorros 
ou de qualquer outro bicho que aparecesse no quintal.
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O INÍCIO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS . Klaus decidiu 
começar a trabalhar aos 14 anos, após concluir o ginásio na escola alemã 
Visconde de Porto Seguro. Não seria por necessidade, já que a família do-
tava de confortável situação financeira. Pôs anúncio no jornal O Estadão, 
descrevendo as aptidões que julgava ter. Falava inglês, alemão e espanhol 
fluentemente. Recebeu convite para entrevista no laboratório Sanitas do 
Brasil, causando boa impressão ao transparecer sua inteligência e saga-
cidade, além de sua enorme vontade de trabalhar e vencer na vida. Ob-
teve vaga no almoxarifado, responsável pela expedição de produtos far-
macêuticos, com salário não superior à mesada recebida dos pais. Ainda 
assim, sentia-se realizado e contente. Na visão da mãe, tal empenho não 
seria necessário. Na visão do pai, trabalhar não faria mal e quanto mais 
cedo iniciasse sua vida profissional, mais cedo teria responsabilidade e 
daria valor às coisas. Para Klaus, em alemão, “stillstand ist ruckgang” ou 
“quem para retrocede”. Oito meses depois, recebeu a primeira promo-
ção, trazendo orgulho para o pai, que o convidou a trabalhar com ele na 
Pelotas, fábrica de iluminação residencial.

Aos 18 anos, percorreu o Brasil de Norte a Sul. Viagem posterior para 
a Argentina levou Klaus a visitar indústrias de iluminação, conhecen-
do novas tendências e novidades do mercado. Ficou fascinado com os 
avanços e modernidades, especialmente quando comparadas com as da 
realidade brasileira. No lobby do hotel onde estava hospedado, achou be-
líssimas as luminárias e lustres. Aproveitando os conhecimentos adqui-
ridos na escola de desenho, frequentada a pedido do pai, Klaus copiou os 
elementos de iluminação do hotel.

Após o retorno ao Brasil, recebeu a visita de Yan Okretic, francês radi-
cado na Argentina e que trabalhava em uma grande indústria de ilumi-
nação pública. Ele havia recebido do gerente do hotel onde Klaus havia 
se hospedado a informação sobre o seu interesse em luminárias. Com a 
instabilidade vigente na Argentina, Okretic tinha planos de se instalar no 
Brasil, propondo sociedade. 

Até então, a Pelotas, empresa dos Peters, atuava apenas em iluminação 
residencial. A proposta poderia dar certo, já que os produtos que ele 
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oferecia não tinham similares no mercado e, consequentemente, não 
teriam concorrentes, oferecendo boas perspectivas de crescimento. A 
nova firma se chamaria Peterco, usaria as instalações da Pelotas e os 60 
empregados já existentes. Okretic deteria 30% da nova sociedade. Por 
meio dos bons contatos deste na França, obtiveram licenças de produtos 
franceses, como faróis Cibiê para automóveis, motores elétricos e outros. 
A construção de Brasília motivou a demanda por diferentes e inovadores 
produtos voltados à iluminação viária e de prédios públicos. O sucesso 
foi imediato, marcado por substancial expansão. 

A necessidade de fabricação dos vidros prismáticos dos faróis Cibiê o 
levou a criar a Prismatic, obtendo boas vendas junto à Volkswagen, 
que também encomendou todas as logomarcas de acrílico de todas as 
concessionárias Brasil afora. A nova encomenda o levou a criar a Moplast 
em sociedade com o engenheiro João Augusto Conrado do Amaral Gurgel 
que, mais tarde, se tornaria pioneiro na fabricação de automóveis no 
Brasil. O primeiro letreiro entregue com sucesso, contudo, teve como 
cliente o supermercado Pão de Açúcar, então uma pequena confeitaria 
inaugurada na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio.

Os Peters ainda fundariam a Perlecs, de materiais elétricos, soquetes e 
interruptores para os carros e para a iluminação pública, além da Pro-
fiaço, indústria de chicotes e fiação elétrica. Chegaram a ter mais de 700 
funcionários, todos com assistência médica, uma novidade na época, à 
cargo da Amico, empresa também criada e que chegou a ser uma das 
maiores na área de saúde em São Paulo.

No Paraná, comprou mina de calcário, empregado para a correção de 
solos e criou a Padomar para a distribuição da produção. Por meio de 
funcionário desta, conheceu o alemão Goks, especializado em curtir pele 
de peixe e que explicou que com a pele de cação poderia fazer quase 
tudo, contando com a maior resistência que qualquer outra pele devido 
à sua trama cruzada. Poderia ser molhada, não ressecando ou perdendo 
flexibilidade depois. Peters passou a planejar o seu uso em produção em 
larga escala, apresentando os sapatos feitos com pele de peixe em feira 
de couro em Frankfurt, causando excelente impressão em função da 
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qualidade, durabilidade e arte envolvidas na produção. Adicionalmente, 
recebeu grande encomenda de luvas em couro de cação pela Volkswagen, 
que eram dez vezes mais resistentes que as de couro de boi. Os pedidos 
foram tantos que passaram a ter que importar pele de cação da Argentina.

Adicionalmente, Klaus investiu também na comercialização de palmitos, 
montando a fábrica dos Palmitos Samba nos arredores de São João do 
Palmital, São Paulo, onde comprou uma mata inteira e passou a produzir 
palmitos em escala industrial para a ser exportado para a França. 

Nem todos os negócios foram marcados pelo sucesso, como no caso das 
operações na Índia. A Peterco havia se associado à Frick & Company, 
empresa americana fabricante de compressores. Depois, surgiu a possi-
bilidade de Klaus trocar sua parte na companhia americana por uma filial 
na região central da Índia. Duas semanas após fechar o acordo e assumir 
a operação, Klaus foi informado que estava sendo roubado pelos seus 
próprios executivos, vendendo-a pouco tempo após a aquisição.

NEGÓCIOS NA BAHIA . O avanço nos negócios motivou Klaus a 
planejar a abertura de nova indústria nos estados da Bahia, Maranhão ou 
Ceará, pretendendo contar com o apoio da Superintendência do Desen-
volvimento do Nordeste (Sudene). Escolheu a Bahia, que seria o estado mais 
desenvolvido, de muita riqueza, clima aprazível, com povo bom e alegre.

Feira de Santana, distante cerca de 110 Km da capital seria o local ideal para 
a construção de uma indústria. Uma cidade moderna, progressista e im-
portante polo de desenvolvimento do interior baiano. O então prefeito João 
Durval Carneiro ofereceu, sem ônus e com incentivos fiscais, um grande 
terreno da prefeitura para a implantação do projeto que, contudo, foi recu-
sado por Klaus, após inspeção, em função dos grandes investimentos ne-
cessários, notadamente em terraplenagem. Após duas novas alternativas 
disponibilizadas pelo prefeito, escolheu área plana com 200 mil metros qua-
drados às margens da Rodovia BR 324, onde instalaria a Peterco do Nordeste.

A industrialização trazia a esperança de novos ventos para a cidade 
conhecida como Princesa do Sertão. O investimento correspondeu 
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plenamente às expectativas, promovendo a expansão econômica 
do município. A indústria foi classificada como uma das melhores 
fabricantes de reatores do país, o que valeu o prêmio “Medalha de Ouro 
de Exportações”.

Notícias do sucesso da empresa na Bahia chegaram aos olhos e ouvidos 
de Arnold Gunther, amigo de Klaus e casado com uma baiana e que, ao 
saber da sua presença da Bahia, ofertou a possibilidade da compra de 
grande extensão de terras de fazenda de cocos ofertada pela irmã de sua 
sogra, Gertrudes Nair Padilha de Souza, no litoral norte da Bahia, envol-
vendo Praia do Forte e o seu entorno. As terras faziam parte da herança 
dos filhos do coronel Otacílio Nunes de Souza. Em um primeiro momen-
to, a oferta foi recusada. Mal tinha tempo para cuidar dos negócios que 
já possuía. Isso sem falar das terras que já possuía no Paraguai – em uma 
fazenda de café em sociedade com o amigo Mário Barbosa Ferraz – e os 
terrenos espalhados por todo o estado de São Paulo.

ORIGENS DE PRAIA DO FORTE . Praia do Forte está situada a cerca 
de 80 km do centro da cidade de Salvador, no município de Mata de São 
João. Forma, com outras localidades, a Região Metropolitana de Salvador 
(RMS). As primeiras modificações percebidas na sua paisagem em função 
de diversas formas de uso e ocupação, remontam à segunda metade do sé-
culo XVI, se confundindo com a própria história da colonização brasileira.

O primeiro português a se estabelecer na região foi Garcia de Sousa 
d’Ávila (Garcia d’Ávila, São Pedro de Rates, 1528, Salvador, 20 de maio de 
1609), administrador colonial português que serviu na Índia e chegou à 
Bahia em 29 de março de 1549 com Tomé de Sousa (de quem seria1, pos-
sivelmente, filho ilegítimo).

Tomé de Sousa doou a Garcia d’Ávila 14 léguas de terras de sesmaria que 
lhe haviam sido outorgadas pelo rei Dom Sebastião. As terras se esten-
diam de Itapuã até o Maranhão, perfazendo um total de 800 mil quilô-
metros quadrados, cerca de um décimo do território brasileiro de hoje e 
o que equivale às áreas, somadas, de Portugal, Espanha, Holanda, Itália e 
Suíça. Foi um dos maiores, senão o maior, latifúndios da história.

Nota 1. Possivelmente, 
Garcia d’Ávila nunca teria 
se identificado como filho 
de Tomé de Sousa em função 
da Lei portuguesa proibir 
que capitães-mores e 
governadores doassem 
sesmarias a seus familiares.
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A área incluía Tatuapara, um pequeno porto natural de 50 metros sobre o 
nível do mar. Foi lá que Garcia d’Ávila, após ter vencido as tribos indígenas 
existentes ao norte de Salvador, ergueu sua Casa da Torre, entre 1552 e 1609, 
segunda casa fortificada do Brasil (antecedida apenas pelo antigo Castelo 
de Duarte Coelho em Pernambuco). A casa foi residência de sua família, 
além de fazer às vezes de forte, o que deu origem ao nome da região costeira. 

Em 1557, Garcia d’Ávila já era o homem mais poderoso da Bahia. Histo-
ricamente, a família d’Ávila fez parte dos primeiros sertanistas do Bra-
sil. Trouxeram para o Brasil o gado Nelore e muito contribuíram para 
o desbravamento do interior e o povoamento do semiárido brasileiro. 
Acredita-se que a formação do vilarejo Tatuapara (depois Praia do Forte) 
ocorreu em torno do Castelo Garcia D’Ávila.

BRAZ BARTILOTTI E O DESBRAVAMENTO DO LITORAL 
NORTE . Praia do Forte situa-se no litoral norte da Bahia. Nos anos 
1960, a região começou a receber pioneiras iniciativas de desenvolvi-
mento do turismo por meio do empreendedor Braz Bartilotti. Impor-
tante cacauicultor e possuidor de grandes áreas nas proximidades do 
aeroporto, inovou nos anos 1960 ao empreender o Hotel Stella Maris.

O empreendimento estaria situado nas proximidades de Itapuã, em praia 
que hoje lhe copia o nome. Idealizado pelo arquiteto Jack Dutra, as obras 
tiveram início em março de 1960. Seria um hotel financiado com cotas 
de sócios. Com quatro quilômetros de praia própria, emoldurado pelos 
coqueirais e banhado pelas tranquilas águas do Atlântico, espalhadas em 
faixas de areias prateadas, o empreendimento havia sido planejado para 
ser o maior centro turístico da Bahia. 

Braz Bartilotti pensava em trazer para a região os ares e o glamour de Mia-
mi. Situado no centro de um parque tropical ornamentado por brancas 
dunas, possuiria todos os elementos indispensáveis a um perfeito hotel 
de férias e turismo, como sejam: cinema e teatro, barbearia, grill, biblio-
teca, boate, salão de chá, de beleza, de festas, lojas diversas, consultório, 
agência postal, bancária e turística, duas piscinas, balneário, playground, 
posto de gasolina, parques e campo de esportes. Adicionalmente, serviço 

Fotos 1 e 2. Imagens 
da Casa da Torre.



Foto 3. Registro do Hotel Stella Maris em outubro de 1963.
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de transporte ligaria o hotel ao aeroporto e ao centro da cidade, facili-
tando as excursões turísticas que contavam com equipe especializada.

Lamentavelmente, o empreendimento faliu antes da conclusão das obras. 
As ruínas de sua construção marcaram o visual da praia por muitos anos, 
servindo, inclusive, de cenário para o filme Orquídea selvagem de 1989. As 
sobras do antigo prédio foram implodidas em 7 de janeiro de 1998. No seu 
local, foi construído o Gran Hotel Stella Maris do grupo Rede Sol Express.

KLAUS PETERS E PRAIA DO FORTE . Após a recusa inicial da 
proposta de negócio associada às terras de Praia do Forte, em um segun-
do momento, resolveu conhecer a propriedade à venda. Depois de uma 
viagem estafante, tendo percorrido 14 léguas de estradas esburacadas e 
enlameadas, incluindo a travessia do Rio Pojuca a bordo de canoa, che-
garam à pequena vila de pescadores, apresentada sem grandes atrativos, 
singela e circundada por coqueirais. 

Montado em um trator fumegante, partiu para a inspeção da fazenda de 
cocos. No seu ponto mais alto, se deparou com as ruínas de um castelo em 
estilo medieval, tomadas pelo mato. Dotado de grandes arcos e grossas 
paredes de pedra, as ruinas ofereciam vista deslumbrante. Klaus ficou 
encantado com tanta beleza, passando a acreditar que o paraíso era ali e 
resolver fechar o negócio, prevendo o turismo como o destino dos novos 
negócios. Klaus já havia registrado negócios com o setor ao construir o 
Porto Grande Hotel na praia do Porto Belo em São Sebastião, no litoral 
norte de São Paulo, posteriormente transferido para seu irmão Manfred.

O novo negócio no litoral norte da Bahia envolvia as fazendas Praia do 
Forte, Camurujipe, Covão e Passagem Grande, num total de 15 mil tarefas 
de terra e 12 quilômetros de praia, compradas por Cr$1.500.000,00 (um 
milhão e quinhentos mil cruzeiros, cerca de US$500 mil na época). A 
compra, efetivada por escritura lavrada em 6 de dezembro de 1971, foi 
auxiliada por seu amigo – e sócio na fazenda de café no Paraguai –, Mário 
Barbosa Ferraz, que ficou com 20% do negócio, cabendo o restante a 
Peters. Logo depois, Mário vendeu a Klaus a sua parte no negócio.
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O reconhecimento do potencial de Praia do Forte para o turismo por 
Klaus Peters era devido às muitas belezas naturais da região. Fauna e 
flora eram exuberantes e ricas. E, para completar, existiam relíquias his-
tóricas e culturais, marcadas pela casa e pela presença de Garcia d’Ávila.

Ao longo dos anos, Klaus Peters tentaria converter a antiga e decadente 
fazenda de cocos em um importante polo de turismo ecológico e históri-
co-cultural. Desejava que sua importância fosse além das fronteiras bra-
sileiras, se convertendo em relevante destino do turismo internacional.

ÊNFASE NO TURISMO SUSTENTÁVEL . Uma das primeiras me-
didas tomadas por Klaus Peters após a compra da fazenda foi a doação da 
singela Vila de Pescadores à municipalidade. Adicionalmente, impôs um 
conjunto de condicionantes para nortear o crescimento e o desenvolvi-
mento daquele microterritório, criando regras específicas para serem 
aplicadas na área da Praia do Forte e que desconsideravam as diretrizes 
legais do município de Mata de São João.

No final da década de 1970, Klaus Peters convidou o renomado arqui-
teto paulista Wilson Reis Netto para conceber um planejamento terri-
torial urbano específico, que contemplasse o grande empreendimento 
imobiliário e turístico-hoteleiro que ele, em parceria com outros sócios, 
planejava implantar, ao adquirir uma maior quantidade de terras entre 
aquela zona costeira e a linha da rodovia BA-099. 

Reis Netto criou um amplo planejamento territorial denominado Master 
Plan, contemplando aspectos ambientais e urbanísticos, visando inter-
vir tanto na área de maior concentração residencial, ou seja, no núcleo 
central e arredores, bem como nos demais espaços da fazenda Praia do 
Forte. O Master Plan objetivou ordenar o território da fazenda Praia do 
Forte para a implantação de hotéis, resorts, pousadas, grandes condomí-
nios, residências e demais equipamentos turísticos.

Nos anos 1980, Peters construiu o Praia do Forte EcoResort (a partir de 
2006, Tivoli Ecoresort Praia do Forte), um empreendimento voltado ao 
lazer à beira do mar e ao lado da Vila. Administrado até 1989 por duas 

Foto 4. Vila de Praia do Forte 
em 1975.

Foto 5. Balsa no Rio Pojuca 
para alcançar Praia do Forte 
nos anos 1970.
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cadeias alemãs e posteriormente pelo próprio Klaus Peters, a operação 
se converteu em um grande empreendimento, com tarifas e taxas de 
ocupação bem superiores às médias do setor.

Boa parte da explicação do sucesso estaria centrada nas práticas de tu-
rismo sustentável, asseguradas pela Fundação Garcia D’Ávila, FGD, tam-
bém criada por Peters para planejar e gerenciar o Master Plan e o desen-
volvimento da área. A FGD passou a atuar como principal planejadora e 
gestora da evolução da região. Desenvolveu e implementou rígido proje-
to de uso e ocupação ordenada do solo. 

Políticas. Desdobramentos e ações.

Atração de ONGs, criação de reservas e outras ações ambientais.

a) Doação de terreno e montagem do principal centro (e sede) do Projeto 
de Preservação da Tartaruga Marinha, TAMAR. 

b) Doação de terreno para a montagem do Instituto Baleia Jubarte, em 
parceria com o IBAMA. 

c) Constituição da Reserva da Sapiranga, uma área de preservação de fau-
na e flora de 600 hectares. 

d) Doação de terreno ao IBAMA para a montagem do Quarentenário e 
Centro de Reprodução da Arara Azul. 

e) Doação de terreno e construção da estrutura para implantação da De-
legacia de Proteção Ambiental. 

f) Doação de terreno para e fomento para a criação de uma associação 
responsável pela coleta seletiva de lixo.

Manutenção da vila de pescadores e outras políticas e ações sociais.

a) Doação dos terrenos da vila dos pescadores à prefeitura local, que os Quadro 1. Políticas e ações 
da Fundação Garcia D’Ávila. 

Fonte: Adaptado de Alban (2008).
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No planejamento colocado em prática pela FGD, os terrenos foram ven-
didos de forma gradativa, com o seu uso regulado por restrições bastante 
rígidas, especificadas nos contratos de compra e venda e que estabele-
ciam desde a possibilidade, ou não, de destino comercial até limitações 
arquitetônicas e paisagísticas, como o estabelecimento de uma altura 
máxima de dez metros – o tamanho de um coqueiro adulto – para todas 
as construções.

Políticas e ações de preservação e desenvolvimento do patrimônio.

a) Articulação de patrocínio e viabilização da restauração das ruínas do 
antigo Castelo de Garcia D’Ávila, constituindo um importante ponto de 
visitação da área. 

b) Articulação do PRODETUR e viabilização da implantação da infraes-
trutura de saneamento, pavimentação e iluminação pública da Vila dos 
Pescadores e seu entorno.

repassou aos respectivos moradores sob a condição de preservação fami-
liar dos mesmos. 

b) Doação de terreno e construção da Creche de Praia do Forte. 

c) Captação de recursos para implementação de programas de lavanderia 
e horta comunitária. 

d) Compra de duas ambulâncias para atender a comunidade.

e) Convênio com centros de estudos da reprodução humana para a cons-
cientização da importância do planejamento familiar. 

f) Em parceria com o Sebrae, implementação de programas de Guias Mi-
rins, Interpretação do Patrimônio, Educação Ambiental e Conscientiza-
ção Turística. 

g) Programa de Ensino Supletivo com vistas à formação da mão de obra 
para a hotelaria local.
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OS DESAFIOS DA PRESERVAÇÃO . O planejamento de Praia do 
Forte foi concebido com rigoroso foco na preservação ambiental. Desce 
cedo, Peters percebeu a necessidade. Em 1977 procurou o Instituto Bra-
sileiro de Desenvolvimento Florestal, IBDF, para transformar a área em 
refúgio particular de animais silvestres. Em 1979 criou a Fundação Garcia 
Dávila, instituição sem fins lucrativos e que apoiaria projetos culturais e 
ambientais, buscando manter o local intocado e preservado. Foi criado 
o parque histórico Garcia Dávila e apoiou o projeto Tartaruga Marinha, 
Tamar. No ano de 1984, portaria de Refúgio Particular foi declarada, pro-
tegendo a vida silvestre de sublocalidades. Os terrenos da vila foram doa-
dos à prefeitura com o intuito de preservá-los, sendo que os nativos não 
poderiam vender suas casas, exceção feita aos filhos ou dependentes.

Naturalmente, dificuldades surgiram, como as relatadas por Tinoco 
(2019, pp. 248-249):

“Ninguém se importa com essa porcaria de contrato de comodato 
que este ‘alemão’ maldito fez com a prefeitura”, diziam os desa-
forados e afoitos. “No que é nosso, gringo algum tasca a mão”. [...] 
Atritos seriam inevitáveis. [...] Mas o que mais aporrinhou toda 
gente foi a proibição de lavar e pescar na lagoa do Timeantu-
be.“Onde já se viu um jequi de cipó fazer mal à lagoa?”, desde-
nhava a benzedeira Mariazinha. 

Peters reagia à rejeição da comunidade local, acreditando que um dia 
iriam entender. 

É importante destacar que muitos foram (e continuam sendo) os desafios 
associados ao desenvolvimento de destinos turísticos no litoral da Bahia, 
maior economia turística do Nordeste. Uma dinâmica “perversa”2 desse 
desenvolvimento poderia ser apresentada por meio das fases: (a) praia 
deserta; (b) praia da moda; (c) dotação de infraestrutura; (d) boom turís-
tico imobiliário; (e) degradação socioambiental. Essa dinâmica caracte-
rizaria processos vividos em regiões como Itaparica, Morro de São Paulo, 
Ilhéus-Olivença e Porto Seguro. Outros parecidos marcariam destinos 
turísticos mais recentes, como Itacaré, Baía de Camamu e boa parte do 

Nota 2. Conforme apresenta 
Alban (2006).
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Litoral Norte. Praia do Forte seria uma exceção, com certeza, função da 
determinação da preservação ambiental, planejada e imposta por Peters. 
Essa preservação, no contexto do seu planejamento enquanto destino 
turístico e de investimentos imobiliários, é um dos fatores mais impor-
tantes do seu sucesso.

PLANEJAMENTO, SUSTENTABILIDADE E SUCESSO . Klaus 
Peters empregou, de forma pioneira, o conceito de turismo sustentável 
na Bahia. Utilizou intensivamente o discurso da sustentabilidade ecoló-
gica e como estratégia de marketing a preservação ambiental. O slogan 
amplamente disseminado pelos anúncios publicitários sobre Praia do 
Forte consistia em “preservar para usufruir”. 

As ações da FGD foram além do planejamento urbanístico arquitetônico 
da área, atuando de maneira enfática no processo de preservação e de-
senvolvimento do patrimônio ambiental e social de toda a região. 

A coordenação que desempenhou tornou possível o desenvolvimento 
turístico virtuoso e sustentável na região. O destino Praia do Forte se 
tornou um sucesso.
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de lacerda

1797, aprox. 
(Lisboa, Portugal)

29.07.1872  
(Salvador, Bahia)

por Adriano Leal Bruni

“Abençoadas utopias, que elevam o homem 
à altura da humanidade e nobilitam-

lhe o trabalho diminuindo as distâncias, 
facilitando as comunicações, colonizando 

os desertos, aproximando as nações, 
desenvolvendo a indústria, ativando o 

comércio, engrandecendo a agricultura e 
animando as ciências e as artes1”.

Antônio Francisco de Lacerda, português, chegou na Bahia por volta de 
1820. Exerceu importante atividade industrial empreendedora na cidade 
Valença, onde se estabeleceu. Posteriormente, participou em negócios 
na cidade de Salvador, incluindo transportes e o Elevador Lacerda, nome 
que homenageia seu filho, Antônio de Lacerda..
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ORIGENS E FAMÍLIA . Antônio Francisco de Lacerda nasceu em Lis-
boa, Portugal por volta do ano de 1797. No ano de 1820, se estabeleceu na 
cidade de Valença. Atuou em diferentes negócios na Bahia, com destaque 
para a fábrica Todos os Santos, situada na Industrial Cidade de Valença.

Casou-se em 1830 com Angelica Michelina Vianna de Lacerda (20 set. 
1807 - 22 jun. 1877). O casal teve seis filhos, incluindo dois importantes 
nomes para os negócios na Bahia: Augusto Frederico de Lacerda e An-
tônio Lacerda. Este último, com atuação empreendedora destacada, ho-
menageada no elevador, importante marco da cidade de Salvador, por 
ele concebido e construído e que, após sua morte, passou a homenageá-
-lo, recebendo o seu nome.

A FÁBRICA TODOS OS SANTOS . O empreendimento de maior 
envergadura de Antônio Francisco de Lacerda foi a fábrica de tecidos To-
dos os Santos, situada na cidade de Valença, às margens do Rio Una. Seus 
sócios no empreendimento envolviam o americano John Smith Gillmer 
e Antônio Pedroso de Albuquerque. Os investidores possuiriam, em co-
mum, um grande poder econômico que poderia ter recebido a contribui-
ção dos lucros associados ao escravismo, com eventual participação no 
contrabando negreiro para o Brasil. A indústria traria a possibilidade de 
reinvestir seus capitais provenientes de sua atuação no comércio, abrin-
do nova perspectiva para a obtenção de lucros.

A Industrial Cidade de Valença, batizada por meio de Lei Provincial de 
número 368, de 10 de novembro de 1849, seria uma homenagem ao Mar-
ques de Valença, D. Afonso Miguel. Foi erguida às margens do Rio Una, 
o que lhe garantiu, no passado, papel de destaque no cenário estadual, e 
também nacional, devido à sua importância portuária (facilidade logísti-
ca) e à força motriz das águas do rio (facilidade energética).

A instalação da fábrica Todos os Santos teve início em 1844. Seria a pri-
meira indústria de tecido da cidade, a primeira hidráulica e de tecidos 
finos de algodão no Brasil. Situava-se à altura da segunda cachoeira, a 
partir da foz, do Rio Una, que forneceria boa parte da energia necessária 
para suas operações. Entrou em operação em 1847.

Nota 1. A imagem e a citação são 
do filho Antônio de Lacerda, 

importante legado do pai, 
Antônio Francisco de Lacerda.
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Seria, para a época, um empreendimento de grandes proporções, mere-
cedor de destaque no cenário econômico. Foi o maior estabelecimento 
têxtil do Brasil até a década de 1870 e um imenso incremento às ativida-
des industriais do estado da Bahia que, quando da sua inauguração, já 
contava com outras duas fábricas têxteis, ambas em Salvador: a Santo 
Antônio do Queimado, fundada em 1834, e a Nossa Senhora da Concei-
ção, fundada em 1835. A fábrica Todos os Santos foi a primeira instalada 
no interior da província e tinha dimensões muito maiores que as foram 
construídas nos períodos posteriores.

A sua montagem contou com o apoio de capital, mão de obra e tecnologia 
vindas dos Estados Unidos da América, mais precisamente da região da 
Nova Inglaterra. O engenheiro norte-americano João Monteiro Carson, 
naturalizado brasileiro, foi o idealizador e construtor do projeto. Foi o 
responsável pela obra e pela construção da hidroelétrica que movimen-
taria o maquinário. Foi fortemente influenciada pelos padrões arquite-
tônicos e técnicos da indústria têxtil da Inglaterra e dos Estados Unidos, 
países de onde vieram os maquinários. 

A fábrica foi instalada em um edifício de quatro andares, seguindo a ten-
dência de verticalização então vigente. Operárias e operários têxteis fo-
ram trazidos dos Estados Unidos para atuar como mestras e mestres dos 
trabalhadores arregimentados no Brasil. Nas palavras dos missionários 
americanos Daniel Kidder e James Fletcher que descreveram a Todos os 
Santos em meados da década de 1850, a indústria seria “a mais bela fábri-
ca do Brasil e, talvez, da América do Sul”.

Na época, a Todos os Santos foi a maior obra de engenharia da região. 
Adicionalmente, trouxe impactos adicionais por meio de inovações tec-
nológicas externas às suas instalações, como a construção da primeira 
eclusa do Brasil – que a população local chamava de “caldeira” –com as 
embarcações podendo transpor a primeira cachoeira do Rio Una. Tam-
bém inovou na instalação de duas pontes de madeira que dispunham 
de um sistema inovador que permitia a sua abertura para possibilitar a 
passagem de navios.
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A região carente de recursos, recebeu o importante empreendimento, 
que, em linhas gerais, seguia os exemplos das fábricas norte-americanas 
de então, marcadas pela revolução industrial. O planejamento também 
envolveu uma pequena cidade para os quase 300 funcionários. As insta-
lações envolviam casa de máquinas, hidroelétrica, armazém com cinco 
andares para a fábrica de tecido, oficina de retificação de peças, escola 
para os filhos dos operários e filarmônica.

A indústria impactou a dinâmica econômica da região, promovendo ex-
pansão urbana, com novos bairros e implantação de vila operária. Existiu 
ampliação dos serviços urbanos, como a oferta de energia elétrica – gerada 
pelas turbinas hidráulicas da fábrica – e água tratada para a população local.

Em relação à mão de obra, é importante destacar que a maioria dos tra-
balhadores era de assalariados – não eram escravizados, com a Lei Áurea 
sendo promulgada em 1888, quase 40 anos após a implantação da fábrica 
Todos os Santos – e contava com mais da metade do gênero feminino 
(numa época em que a oferta de empregos para mulheres era rara). Essa 
utilização conjunta de mão de obra livre e escravizada seria2 uma prática 
relativamente comum na produção fabril no Brasil durante o século XIX, 
e também teria sido verificada, por exemplo, na fábrica de Ferro Ipane-
ma, na província da São Paulo.

É importante destacar que, apesar da maioria dos trabalhadores não se-
rem escravizados, a forma como a mão de obra era captada e as ativi-
dades que precisavam desempenhar muito se assemelhavam às práti-
cas vigentes no sistema escravista. As jornadas laborais iniciavam com o 
nascer do sol e se estendiam até depois das 19 horas, o que poderia im-
plicar em cerca de 14 horas diárias no verão. Existiam curtos intervalos 
de 20 minutos para almoço, meia hora para o jantar e meia hora para a 
ceia. Também existiam atividades extras, eventualmente associadas aos 
acordos firmados entre a fábrica e as instituições fornecedoras de mão 
de obra. Após as jornadas de trabalho, eram ofertadas aulas de leitura, 
escrita, música e dança. O controle sobre a mão de obra seria ampliado 
por meio da residência em alojamentos no entorno da fábrica e a promo-
ção de casamentos internos.

Nota 2. A caracterização da 
força de trabalho na Todos os 

Santos está apresentada por 
Santos (2020) e Oliveira (2009).



Figura 1. Gravura da fábrica Todos os Santos no século XIX.
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Outro aspecto singular em relação à força de trabalho da Todos os San-
tos faz referência ao emprego de órfãos, representando mais da metade 
da mão de obra livre. Estes tinham idades a partir dos dez anos, mui-
tos vindo da Casa Pia e Colégio de Órfãos de São Joaquim para adoção 
por Antônio Francisco de Lacerda. Os órfãos precisariam trabalhar na 
fábrica como aprendizes por cinco anos, período em que não recebe-
riam pagamentos, apenas vestimenta e assistência médica. Depois desse 
intervalo, eram admitidos como assalariados, devendo permanecer no 
local até completarem 21 anos.

A produção da Todos os Santos envolveu tecidos de diversos tipos, desti-
nados à confecção de sacaria, roupa para a população escravizada e velas 
para embarcações, além de fios. Seu mercado se estendia da Bahia às outras 
províncias, como Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. 

A indústria foi considerada um símbolo de modernidade para a elite pro-
vincial, tendo recebido, em 1859, a visita do Imperador D. Pedro II. Também 
foi premiada com medalha de ouro nas Exposições Nacionais de 1861 e 1866. 
Participou das Exposições Internacionais de Londres, Paris e Filadélfia.

Livro de óbitos de São Pedro: L 10 (1872-1880), fls.3. Aos vinte nove de ju-
lho do anno referido, falleceu de moléstia da acneta, à praça da Piedade, com 
os sacramentos precizos, o Dignatario Antônio Francisco de Lacerda, branco, 
natural de Portugal, com edade de setenta e cinco annos, negociante, casado, 
com Dª Angélica Vianna de Lacerda, foi encommendado solennemente no 
Hospício da Piedade e acompanhado, e sepultado no Cemitério do Campo 
Santo. E para constar mandei escrever este assento, em que me assignei. Vi-
gário Rv. Raymundo José de Mattos.

Quadro 1. Registro do óbito de 
Antônio Francisco de Lacerda.

Antônio Francisco de Lacerda faleceu em 29 de julho de 1872, conforme 
destaca o registro do Quadro 4. Em 1876, após um período de crise, a 
fábrica Todos os Santos foi fechada e, posteriormente, vendida, dando 
origem à constituição da Companhia Valença Industrial. A Companhia 
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Figura 2. Fábrica Todos os Santos 
em meados da década de 1850.

VALENÇA INDUSTRIAL . Outra indústria têxtil existente em Va-
lença além da Todos os Santos foi a Fábrica de Tecidos Nossa Senhora do 
Amparo, empreendida pelo comendador Bernardino de Sena Madureira. 
Sua inauguração ocorreu em 1860 com a presença do Imperador D. Pe-
dro II. Também aproveitava a força hidráulica do Rio Una.

No ano de 1887, fundiu-se com a Todos os Santos, seguindo tendência do 
setor industrial. A fusão dá origem à Companhia Valença Industrial que, 
em 1899, originou sociedade anônima com mesmo nome. O crescimento 
da nova empresa foi marcado pela construção de um novo pavilhão en-
tre os anos de 1907 e 1908 e, no ano de 1922, pela construção da pioneira 
Usina Hidrelétrica do Candengo, no início com duas turbinas, ampliada 
na década de 1930 para três turbinas, o que trouxe grande melhoria no 
abastecimento elétrico.

FILHOS E LEGADO . As atividades empreendedoras de Antônio 
Francisco de Lacerda se estenderam por meio da atuação dos seus filhos, 
Augusto e, principalmente, Antônio.

Augusto Frederico de Lacerda (1836-1931): nasceu em Valença no dia 
14 de março de 1836. Ingressou no Rensselaer Polytechnic Institute, em 
Troy, estado de Nova York, em outubro de 1852, então uma das mais an-
tigas e tradicionais escolas de engenharia dos Estados Unidos, funda-
da em 1824. Finalizou o curso em 1855, recebendo o grau de Bachelor of 
Science em Engenharia de Minas. Foi o primeiro engenheiro baiano a se 
formar nos Estados Unidos. No ano de 1856, passou a trabalhar em indús-
tria de algodão, em Holyoke, Massachusetts, trabalhando nos processos 
de manufatura e efetuando todos os cálculos de maquinaria. No ano de 
1858, com o falecimento do engenheiro responsável pela Todos os San-
tos, o estadunidense João Monteiro Carson, Augusto retornou ao Brasil, 
assumindo seu controle durante sete anos. Em paralelo, gerenciava uma 
pequena fundição e uma loja de tecidos e equipamentos para confec-
ções. Melhorou as condições de várias estradas em Valença, construiu 
pequenas pontes e participou do conselho municipal para os novos em-
preendimentos. Mais adiante, trabalhou em Salvador na construção do 
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fornecimento de água, turbinas a vapor e moinhos de vento. É possível 
que parte dessas atividades tivesse relação com a instalação, pioneira no 
Brasil, de água encanada em Salvador, pela Companhia do Queimado. 
Em 1869, uniu-se ao seu irmão para a construção de seu audaz elevador. 
Recebeu de Dom Pedro II o título de Oficial da Imperial Ordem da Rosa. 
Faleceu em Salvador no ano de 1931.

Antônio de Lacerda (1834-1885): nasceu em Salvador, em 1º de outubro de 
1834. Iniciou seus estudos no Colégio do Padre Moura. Em 1844, foi para 
Genebra, Suíça, onde ficou sob os cuidados do naturalista Augusto de la 
Rive, de Pictet de Plantamour e do bispo Gaspar Meunillod, que contri-
buíram para sua educação. Retornou a Salvador, em 1850 e, no ano se-
guinte, viajou para os Estados Unidos, onde se matriculou no Rensselaer 
Polytechnic Institute, que deixou em 1853, sem se graduar. Em 1856, seu 
pai o chamou de volta para ajudar nos negócios da família, passando a ser 
o principal auxiliar do pai nos seus negócios. 

No ano de 1869, decidiu criar a empresa Antônio de Lacerda & Cia que 
passou a ser conhecida como Transportes Urbanos, voltada à “cons-
trução, conservação e uso de uma ou mais máquinas, nos pontos des-
ta Cidade de que mais conveniente parecerem ao fim social, que vem a 
transportar pessoas, gêneros, mercadorias, materiais ou quaisquer ob-
jetos entre a Cidade baixa e a alta” e à “construção de um tram-road para 
transportes de pessoas entre a praça do Palácio e a povoação da Barra”. 
Nesse mesmo ano, seus bondes, de tração animal, faziam o percurso do 
Largo da Piedade ao Largo da Vitória. 

De forma a permitir que seus transportes alcançassem a praça do Palácio 
– depois Praça Municipal ou Praça Tomé de Souza –, Lacerda planejou 
e executou com grande empenho a construção de elevador, obras que 
duraram entre outubro de 1869 a dezembro de 1873. Deu o nome de Ele-
vador Hidráulico da Conceição, que ligaria a praça na Cidade alta a então 
chamada Rua da Alfândega, na Cidade baixa, onde, anos depois, seria 
criada a Praça Visconde de Cairu.

A obra foi um dos maiores marcos da engenharia nacional, chamado por 
Figuras 3 e 4. Elevador 

Hidráulico da Conceição.
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muitos de utopia, sendo considerada impossível de ser realizada com o 
seu empreendedor levado, muitas vezes, ao ridículo. 

Lacerda colocou fé em solução tecnológica, entendida como revolucio-
nária, para os problemas mecânicos de transportes verticais e das técni-
cas construtivas que não eram usuais à época, tais como a de construção 
de um túnel vertical na rocha e outro horizontal, para dar saída ao pri-
meiro, ao nível do solo da Cidade baixa, e fazer passar um maquinismo 
de içar. Retrucava às críticas e comentários, trabalhando com ardor na 
ideia que concebera.

Seu irmão Augusto apoiou o empreendimento, sendo seus, provavel-
mente, os projetos do primitivo elevador. Entre todos os integrantes da 
empreitada, ninguém, além deste, possuiria conhecimentos técnicos 
suficientes, envolvendo escavação e perfuração das rochas da encosta 
entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa, e não estaria tão familiarizado com 
máquinas estrangeiras. O próprio Lacerda tinha iniciado os estudos nes-
sa mesma área sem, no entanto, concluí-los. 

Também muito importante foi a participação de seu pai, Antônio Fran-
cisco de Lacerda, um dos sócios da firma e, provavelmente, o maior in-
vestidor financeiro nessa obra, com a possibilidade de ter empregado 
capitais remanescentes dos investimentos na indústria têxtil. 

Os desafios iniciais se mostraram superados em 8 de dezembro de 1873, 
mesmo dia da comemoração à Nossa Senhora da Conceição da Praia, 
quando o elevador foi inaugurado. Funcionava com um sistema hidráu-
lico, e fora chamado justamente de Elevador Hidráulico da Conceição, 
depois de Elevador do Parafuso, apelido que fazia referência à peça em 
espiral que impulsionava as duas cabines do elevador. Originalmente, 
tinha 63 metros de altura e apenas uma torre com duas cabines. Os pas-
sageiros tinham que ser pesados antes de entrar nas cabines, devido ao 
limite máximo de segurança. Também contava com túnel horizontal, 
resultado de titânica escavação na rocha na parte baixa, com 22 m de 
comprimento. Foi imensamente inovador, com uma construção audaz. 
Primeiro elevador urbano do mundo e também o mais alto.
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A Companhia Transportes Urbanos continuou a expandir-se. Estabele-
ceu ligação entre o Campo Grande e o Rio Vermelho, valendo-se de uma 
concessão obtida em junho de 1872. Ampliou a linha de bondes do largo 
da Vitória na direção da Barra, por meio da ladeira da Barra Avenida. E, 
em 1878, contratava com a Presidência da Província os serviços para a 
abertura de uma nova rua na cidade, ao longo da encosta para o mar, a 
conhecida Ladeira da Montanha, inaugurada em 1881. 

No plano pessoal, Lacerda havia se casado com a belga Adèle de Monto-
biou, tendo sete filhos. Após sua morte, Lacerda casou-se novamente com 
Maria Joaquina da Cunha Menezes, tendo mais uma filha. Recebeu muitas 
homenagens por suas realizações e vários títulos, como a de Cavalheiro 
da Ordem de Cristo, Comendador da Imperial Ordem da Rosa e Cônsul 
Honorário da Bélgica na Bahia, nomeado pelo rei Leopoldo II, da Bélgica. 

Lacerda também foi filantropo e cientista, publicando vários artigos 
científicos e foi laureado duas vezes pela Societé d’Acclimatation de Pa-
ris. Construiu a Capela Nossa Senhora das Vitórias (Pupileira) e criou 
uma escola para crianças pobres, entre outras contribuições.

Contudo, o alto investimento na execução do elevador nunca foi recupe-
rado, com negativos impactos sob a vida de seu idealizador. Sua situa-
ção financeira foi gradualmente se deteriorado. Precisou se afastar da 
Companhia que fundara e dirigira. Também não pode aceitar o título de 
barão de Lacerda que lhe ofereceu o imperador D. Pedro II, declarando 
não dispor de condições para sustentá-lo.

Faleceu aos 51 anos, em 2 de agosto de 1885, vítima do mal de Bright, 
uma doença associada à hipertensão arterial. Em sua homenagem, por 
sugestão do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, aceita pela dire-
ção da Companhia de Transportes Urbanos, o seu elevador passou a ser 
chamado de Elevador Antônio Lacerda – ou, simplesmente, Elevador La-
cerda – em 21 de julho de 1896. Poema de João de Brito em homenagem 
a Antônio de Lacerda enalteceu a homenagem: “Que imensa é tua glória... 
Os outros têm seu nome no mármore da praça, em bronzes, pedestais, porém 
o teu, Lacerda, está na rocha viva e refulgindo aí, morrer não pode mais”.

Figuras 5 e 6. Elevador Lacerda 
após primeira reforma.
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Os anos posteriores testemunharam uma série de reformas do Eleva-
dor Lacerda. No ano de 1906, parou de funcionar para que a eletricidade 
passasse a movimentar seus motores e sua base foi alargada. Em 1907, 
foi reinaugurado. No ano de 1930, uma grande reforma, que havia sido 
conduzida e planejada entre 1927 e 1928 pelos arquitetos Fleming Thie-
sen e Adalberto Szilard, com a parceria da empresa de elevadores Otis, 
acrescentou uma nova torre, com mais duas cabinas, além de substituir 
as duas existentes por modelos mais modernos e eficientes.

Em linhas gerais, o elevador teve toda a sua aparência modificada, com 
os detalhes externos da antiga torre tendo sido camuflados com cimen-
to. Com uma nova estrutura em concreto armado, o Lacerda passou a se 
impor – especialmente em altura – sobre todas as edificações da Cida-
de Baixa. Arquitetura de ferro oitocentista havia sido substituída pela de 
concreto armado, com o elevador assumindo sua feição atual em estilo 
art-decó. Seu interior também passou por uma modernização, receben-
do pisos e paredes de granito. 

Posteriormente, outras mudanças: em 1955, o elevador foi estatizado pela 
prefeitura; em 1961, novos elevadores da Otis foram inaugurados, mais 
rápidos e dobrando a capacidade por cabine de 16 para 32 pessoas; em 
2002, uma reforma introduziu nova iluminação noturna e janelas pano-
râmicas que mostram o cais e o mercado. 

CAPITAIS MIGRADOS DO ESCRAVISMO . A Lacerda e Cia. cor-
respondeu à empresa privada que fundou a Todos os Santos. Seus três 
sócios, Antônio Francisco de Lacerda, John Smith Gillmer (americano) e 
Antônio Pedroso de Albuquerque (brasileiro com origem gaúcha) eram 
negociantes que atuavam com destaque na Bahia, todos com registros de 
envolvimento com escravismo, incluindo participação no contrabando 
negreiro para o Brasil. O investimento na atividade industrial correspon-
deria a uma migração dos capitais associados ao tráfico, que vinha sofrendo 
substanciais limitações, como os tratados de 1815 – que proibiu que apor-
tassem em terras brasileiras os navios negreiros provenientes das partes 
da costa africana que ficassem ao norte da linha do Equador –   e 1826 (es-
tendeu a proibição do tráfico a todos os navios negreiros vindos da África).

Figuras 7 e 8. Elevador Lacerda 
em reforma na década de 1930.
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martins 03.07. 1861  
(Santo André de Poiares, Portugal)

23.02.1944  
(Salvador, Bahia)

por Adriano Leal Bruni

“Para eu não esquecer o que fui1”

O português Bernardo Martins Catharino migrou jovem para Salvador. 
Atuou no comércio e, posteriormente, investiu em empresas que 
passavam por dificuldades financeiras, procurando reerguê-las. Teve 
participação importante na indústria têxtil baiana, muito contribuindo 
para o desenvolvimento do bairro de Plataforma e região.

ORIGENS E FAMÍLIA . Bernardo Martins Catharino nasceu em 
uma fazenda localizada em Santo André de Poiares (depois, Vila Nova 
de Poiares), Portugal, no dia 3 de julho de 1861. Em 1874, com 13 anos, 
vem para o Brasil em busca de melhores condições de vida. Seu desti-
no foi a cidade de Feira de Santana, onde havia uma grande e próspera 
colônia portuguesa, com muitos de seus membros dedicados ao co-
mércio, o que incluía a firma Joaquim José da Costa & Irmãos, onde foi 
trabalhar. A empresa era comandada por António Joaquim da Costa 
Carvalho (1800-1875), Barão de São Lourenço, com título nobiliárquico 
criado por D. Maria II de Portugal por carta de 5 de outubro de 1848.

Bernardo se destacou rapidamente pelo seu empenho e tino comer-
cial. Em 1880, com apenas 19 anos de idade, assume a gerência dos 
negócios. Em 1883, se tornou sócio da empresa, agora nomeada como 
Costa Irmão & Cia. Nesse mesmo ano, aos 22 anos, casou-se com D. 
Úrsula Costa, filha do seu primeiro empregador. O casal teve dez filhos.
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Posteriormente, em 1888, buscando expandir os negócios e garantir uma 
melhor educação para os filhos, a família se muda para Salvador. Passou 
a residir na Travessa do Rosário, no distrito de São Pedro, centro antigo 
da cidade. No entanto, os sucessos empresarial e financeiro auxiliados 
pelos novos conhecimentos decorrentes das inúmeras viagens ao exte-
rior provocaram o desejo de construir uma nova residência. 

Bernardo planejou durante alguns anos a nova moradia. O terreno es-
colhido situava-se nos novos loteamentos da Rua da Graça, área aristo-
crática, onde no entorno, anos mais tarde, se instalariam as moradias de 
alguns filhos. Na época seria comum o estabelecimento de outras casas 
na vizinhança a partir da casa principal, ou até no próprio lote, com a 
finalidade de abrigarem parentes e filhos casados, condição que indica-
ria a dependência e a autoridade patriarcal, fato ocorrendo com maior 
evidência quando se dava na ocupação de novos loteamentos.

A nova residência, concebida seguindo os novos parâmetros de domes-
ticidade, conforto e beleza, era antes de tudo um símbolo de triunfo que 
sinalizava à sociedade o status de seus moradores. A construção contou 
com o apoio do arquiteto italiano Rossi Baptista e do florentino Oreste 
Sercelli para a decoração dos interiores. Bernardo Catharino residiu na 
Villa desde a sua inauguração até a sua morte, em 1944. O imóvel, pos-
teriormente assumido pelo governo do estado, é um dos mais belos e 
marcantes prédios da capital baiana, abrigando hoje o Palacete das Artes, 
espaço cultural destinado às artes.

Muitas foram as participações do casal Catharino em obras beneméritas, 
sociais e de caráter religioso. 

Na sua terra natal, Bernardo nunca se esqueceu de Nossa Senhora das 
Necessidades, a quem, ao partir, pediu proteção. Contribuiu com Hos-
pital de Beneficência Poiarense, com a nova Capela de Nossa Senhora 
das Necessidades e, também, com a Autarquia de Vila Nova de Poiares 
custeando o Jardim Municipal situado em frente aos Paços do Concelho 
e que o homenageia com o seu nome. 

Nota 1. Junto a uma xícara de 
ouro que guardava em casa, 

Bernardo Catharino mantinha a 
tigela de barro trazida de casa 

e onde comera no navio que o 
trazia para o Brasil. Aos mais 

curiosos, explicava: “é para eu não 
esquecer o que fui”.
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Fotos 1 e 2. Família 
Martins Catharino.

Em Feira de Santana, o casal doou o terreno para a construção do Asi-
lo Nossa Senhora de Lourdes, posteriormente Colégio Padre Ovídio. D. 
Úrsula doou o atual altar da Catedral Metropolitana de Feira de Santana. 

Em Salvador, Bernardo construiu a Vila Operária, disponibilizando 
moradias para os funcionários da fábrica, em sua maioria imigrantes. 
Posteriormente, em 1926, o casal construiu a escola Úrsula Catharino, 
primeira de todo o Subúrbio Ferroviário. Bernardo também ofertou os 
altares-mor da Catedral Basílica e da Igreja do Senhor do Bonfim. Che-
gou a ser Provedor da Santa Casa de Misericórdia.

Os seus méritos lhes renderam a Comenda da Ordem da Rosa. A hono-
rífica Imperial Ordem da Rosa havia sido criada em 1829 pelo imperador 
D. Pedro I para perpetuar a memória de seu matrimônio, em segundas 
núpcias, com Dona Amélia, tendo sido extinta em 1891, juntamente com 
todas as outras ordens e títulos nobiliárquicos existentes no Brasil.

O COMERCIANTE . Bernardo Catharino demonstrou seu talento 
para os negócios desde que chegou, ainda adolescente, em Feira de San-
tana. Ao se mudar para Salvador, iniciou sua participação na casa im-
portadora Moraes & Cia., situada à Rua Conselheiro Dantas. A empresa 
havia sido fundada pelo português José Joaquim Moraes em 1866.

Com dedicação e competência, Catharino assumiu o comando do negó-
cio em 1891. Em 1902, seu filho Alberto se tornou sócio. Em 1906, Bernar-
do Júnior, outro filho, também se tornou sócio. 

A Moraes & Cia. se tornou um dos mais importantes comércios da cida-
de, com destaque para a importação de tecidos de diferentes tipos como 
seda, lã, linho e algodão, comercializados com grande desenvoltura com 
clientes do interior do estado.

O sucesso como comerciante permitiu acumular um grande volume de 
capital, que passou a ser diversificado entre diferentes negócios. Ber-
nardo Catharino se tornou acionista do Empório Industrial do Norte, da 
Usina Cinco Rios, do Banco Econômico da Bahia, Companhia de Seguros 
Aliança da Bahia, da Companhia de Seguros Sul América e da Companhia 
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Fotos 3 e 4. Registros do palacete 
de Bernardo Martins Catharino.

Sagres. No segmento imobiliário, investiu em ilhas, como a de Cajayba, dos 
Frades e Pequena, além de engenhos e diversos outros imóveis espalha-
dos por Salvador. Também possuía participações em negócios industriais 
no Rio de Janeiro e representações comerciais ligadas ao capital inglês.

O INDUSTRIAL . O apurado senso de oportunidade de Catharino, 
aliado à sua competência e ao seu empenho, motivaram investimentos 
em empresas que enfrentavam dificuldades com o objetivo de recupe-
rá-las. Essa atividade marcou a sua atuação como industrial. Foi diretor 
da Companhia União Fabril, posteriormente incorporada à Companhia 
Progresso Indústria, o que criou a Companhia Progresso União Fabril, 
reunindo grupo de fábricas têxteis, que, no auge de sua produção, con-
tava com mais de 2 mil funcionários, representando o maior parque in-
dustrial fabril da região.

Uma das suas indústrias mais marcantes foi a Fábrica de Tecidos São 
Braz. Situada no bairro de Plataforma, voltada para a Baía de Todos os 
Santos, próxima à Enseada do Cabrito, nos limites do Parque Metropo-
litano de Pirajá. A importância do seu sítio remonta a época da coloni-
zação, quando existiu a tapera do chefe Mirangaoba, senhor da aldeia 
de São João que no início da colonização foi transformada no primeiro 
aldeamento indígena promovido pelos jesuítas no Brasil. 

A fábrica seria construída sobre o local onde existiu um engenho de açú-
car, provavelmente o Engenho São João. Nesse engenho, o Padre Antônio 
Vieira proferiu sermão dirigido à Irmandade dos Pretos de Nossa Senho-
ra do Rosário. Além disso, o território onde se encontra a fábrica assistiu 
às invasões holandesas no século XVII, e às investidas dos portugueses 
nas batalhas pela independência da Bahia.

A São Braz foi construída originalmente pelos irmãos Manoel Francisco 
de Almeida Brandão e Antônio Francisco Brandão Jr., que iniciaram suas 
instalações a partir de 1851, com a construção de uma usina que mais tarde 
se transformaria em fábrica já por volta de 1875. Possuía aproximadamen-
te 10 mil metros quadrados revestidos por edificações em estilo inglês.
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Foto 5. Registro 
da família Martins Catharino.

Fotos 6 e 7. Registros 
da Fábrica São Braz.

O surgimento da fábrica, auxiliado pela implantação da estrada de ferro 
Calçada-Paripe, inaugurada em 1860, consolidou o bairro de Plataforma, 
criado em 16 de abril de 1638, quando o príncipe holandês, Maurício de 
Nassau, desembarcou na praia. Foi a porta de entrada da invasão holan-
desa na cidade de Salvador. Já em 1823, foi usado como palco da luta pela 
Independência da Bahia. Em 1850, a implantação da estrada de ferro Cal-
çada-Paripe deu início à expansão urbana rumo ao subúrbio ferroviário, 
sendo construída em Plataforma a Estação de Trem Almeida Brandão.

A nova indústria atraiu centenas de trabalhadores que no local se estabe-
leceram entre o final do século XIX e as primeiras décadas do XX. A área 
da antiga fazenda Brandão se converteu em um bairro operário.

Incorporada à Companhia Progresso Industrial em 1891, se tornou uma 
das mais importantes indústrias de Salvador na virada do século. Nos 
anos 1930, com a fusão entre a Companhia Progresso Industrial e a Com-
panhia União Fabril em 1932, sobreviveu à crise que investiu o setor têxtil 
na Bahia a partir da primeira década do século XX.

O final da II Guerra Mundial reduziu os preços dos produtos têxteis. Adi-
cionalmente, os custos de produção se elevaram devidos, principalmen-
te, à obsolescência dos maquinários e do sistema de produção empregado 
pela São Braz. A concorrência exercida por concorrentes do Sudeste se 
ampliou. Em fins de 1959, a indústria parou de funcionar. Em 1961 foi par-
cialmente reativada, operando com novos equipamentos que permitiram 
empregar um quarto da força de trabalho originariamente empregada na 
mesma fábrica. Além disso, utilizando a energia fornecida pela Companhia 
Hidroelétrica do São Francisco (CHESF), instalada na Bahia nos meados 
dos anos 1950, a fábrica precisava de um número inferior de homens para 
garantir o seu funcionamento. Ainda assim, problemas existiam apesar 
da redução de pessoal e da modernização. Em 1967 foi arrendada à Fá-
brica de Tecidos Fátima e renomeada FATBRAZ. Mas nem essa tentativa 
conseguiu vingar e, somente um ano depois, também a FATBRAZ fechou.

No começo dos anos 1970, o império industrial da Companhia União Fa-
bril e Progresso Industrial se reduziu das oito fábricas originais a apenas 
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uma, a Fábrica de Gazes Agro Protetoras, a FAGIP S.A., criada em 1956. A 
operação era destinada à produção de gazes, compressas medicinais e 
telas industriais. Estava instalada na vizinha península de Itapagipe, no 
mesmo local onde a Fábrica Paraguassu, uma das primeiras fábricas da 
Companhia União Fabril, fechada alguns anos antes, funcionara.

A Fagip incorporou a Fábrica São Braz em 1975, mudando-se para as ins-
talações de Plataforma. Processava 12 toneladas de fio de algodão por 
mês, empregando apenas 30 funcionários. No final dos anos 1980 a uni-
dade foi totalmente desativada. No começo dos anos 1990 todas as anti-
gas instalações foram vendidas à Companhia Empório de Armazenagens 
Gerais Alfandegários. 

Muitas das antigas terras do entorno da São Braz continuaram em mãos 
da família Martins Catharino, com rendas decorrentes de enfiteuse ou 
aforamento – negócio jurídico pelo qual o proprietário ou senhorio 
transfere ao adquirente ou enfiteuta, em caráter perpétuo, o domínio 
útil, a posse direta, o uso, o gozo e o direito de disposição sobre bem 
imóvel, mediante o pagamento de renda anual ou foro.

O HOTELEIRO . A ação empreendedora de Bernardo Catharino tam-
bém esteve associada ao Palace Hotel. Com cerca de cerca de 6 mil m² de 
área construída, o hotel teve suas obras concluídas em 1934. Foi edificado 
sob a forma de imponente prédio de oito andares com formato triangu-
lar, inspirado na arquitetura do Flatiron Building, de Nova York. A sua 
cobertura oferecia, em 360 graus, a deslumbrante visão da Baía de Todos 
os Santos. 

O hotel se situava na Rua Chile, primeira rua do Brasil e, na época, re-
conhecida como o principal endereço comercial da elite baiana, com 
diversas lojas de grife, hotéis, cafés e restaurantes – praticamente um 
shopping a céu aberto. A poucos metros do hotel, ficava a loja Sloper, que 
vendia perfumes, joias, e finos utensílios femininos. Era uma referência 
da boemia soteropolitana entre as décadas de 1940 e 1960, lugar de flerte 
e das mais elegantes lojas de roupas da cidade.

Foto 8. Antigo registro 
do Palace Hotel.



Foto 9. Antigo registro da Rua Chile.
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Quem fosse a Salvador e não se hospedasse no Palace Hotel decidida-
mente não era chique. Além dos fazendeiros de cacau e dos ricos tradi-
cionais da elite baiana, que frequentavam seu cassino – que funcionou 
até 1946, quando os jogos de azar foram proibidos no Brasil – o hotel era 
reduto obrigatório de artistas internacionais e de políticos de passagem 
pela Bahia. Getúlio Vargas lá esteve por duas vezes, enquanto presidente 
da República. Durante a Segunda Guerra Mundial, oficiais americanos 
eram vistos com frequência pelos seus corredores e suítes. Inúmeras ce-
lebridades e figuras importantes, como Carmem Miranda, Grande Otelo, 
Pablo Neruda e Orson Welles também foram hóspedes famosos.

Na década de 1970, o desenvolvimento dos bairros da Barra e Pituba auxi-
liou o início da fase de declínio do centro da cidade. Mudaram-se bancos, 
cinemas, consultórios e escritórios. O velho Palace, por muitos anos, co-
nheceu a decadência, junto com Centro Antigo de Salvador.

No ano de 2012, o grupo Mazzafera adquiriu o prédio, que estava em com-
pleto abandono. Três anos depois, iniciou obras de restauração, reinau-
gurando-o em fevereiro de 2017, com a designação de Fera Palace Hotel.
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Imagens

Figuras 1 e 2. Fonte: <https://hoguntec.wixsite.com/raizdamemoria/post/a-fam%C3%ADlia-martins-catarino-e-o-bair-
ro-garcia-d%C3%A1vila >. Acesso em: 8 abr. 2022.

Figuras 6 e 7. Fontes: IPHAN.

Figura 8. Fonte: <https://ferahoteis.com/historia/>. Acesso em: 29 jul. 2021.

Figura 9. Fonte: <https://ferahoteis.com/historia/>. Acesso em: 29 jul. 2021.
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03.01.1947   
(Quebrangulo, Alagoas)

05.11.2014  
(São Paulo, São Paulo)

por Justina Tellechea e Tairine Nunes Santos1

“Sem perseverança
não ocorrem mudanças”

Empresário alagoano radicado na Bahia, Carlos Gilberto Farias, se des-
tacou por seus empreendimentos nas áreas de açúcar, etanol e bioener-
gia, com a Agrovale, além de ter sido eleito presidente da Federação das 
Indústrias da Bahia em 2014.

TÃO JUAZEIRENSE QUANTO AS CARRANCAS DO VELHO 
CHICO . Quebrangulo situa-se na parte norte de Alagoas, na microrre-
gião de Palmeira dos Índios. O clima da cidade é bastante seco e quente 
no verão e as temperaturas caem muito no inverno. É um grande expor-
tador de carne bovina e tem um forte aspecto religioso em sua formação, 
o que pode ser observado até pelo formato das ruas, que são em forma 
de cruz. Foi lá, em um dia quente de janeiro, que nasceu Carlos Gilberto 
Cavalcante Farias. Filho de Gilberto Farias e Nita Farias. 

Na cidade de Areia, município paraibano que fica próximo à Campina 
Grande, Carlos fez o curso de técnico agrícola e, depois disso, formou-
-se engenheiro agrônomo pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 
Logo após terminar a faculdade, Carlos Farias demonstrou seu dom para 
o empreendedorismo ao ter a ideia inovadora de fazer uma usina de açú-
car que utilizava a irrigação como método de produção. Apesar de ser 
alagoano, Carlos viveu quase toda a sua vida em Juazeiro na Bahia, local 
que escolheu para fazer negócios e onde fundaria a Agro Indústrias do 
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Nota 1. Com colaboração 
de Matheus Leite Buranelli.

Vale do São Francisco (Agrovale), seu principal negócio. Foi lá onde viveu 
com sua esposa, Elizabeth Gondim – que conheceu na cidade de Areia 
quando ainda era um estudante e com quem foi casado por 41 anos.

A família de Carlos era formada por outros seis filhos: o empresário 
Paulo César Farias (tesoureiro da campanha de Fernando Collor à pre-
sidência); a advogada Ana Farias (que participou do julgamento do caso 
PC Farias); a médica Eleuza Farias, gastroenterologista e hepatologista; 
Rogério Farias, ex-prefeito da Barra de Santo Antônio, cidade que fica 
na região metropolitana de Maceió (AL); o médico Luiz Romero Faria e 
o advogado, empresário, ex-deputado federal e ex-vice líder do Partido 
Trabalhista Brasileiro  (PTB), Augusto Farias. Apesar de ter vivido longe 
dos irmãos, que ficaram no estado de Alagoas, enquanto ele se fixou na 
Bahia, Carlos Gilberto dizia que havia muito respeito entre eles e que a 
sua base familiar era sólida.

Carlos fez Mestrado em Genética de cana-de-açúcar pelo Instituto Agro-
nômico de Campinas, no estado de São Paulo. A empresa para a qual 
dedicou quase toda sua carreira, a Agrovale, empregava em 2022 cerca de 
5 mil funcionários. Carlos foi descrito por amigos, colegas de trabalho e 
familiares como um industrial de muita força, determinação e liderança. 
Ainda que muitos integrantes da família dele ocupassem cargos políti-
cos, de opinião forte, ele nunca quis entrar para política partidária por 
acreditar que o público e o privado não devem ter seus interesses mistu-
rados e depositados na figura da mesma pessoa. 

Carlos foi condecorado como Cidadão Juazeirense pela Câmara de Verea-
dores de Juazeiro e recebeu o Título de Cidadão Baiano em 1982, conce-
dido, por unanimidade, pela Assembleia Legislativa da Bahia. Além disso, 
ele também recebeu a Comenda do Grande Mérito Industrial da Federa-
ção das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB) e Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) e a Medalha Norberto Odebrecht, outorgada pelo Rotary 
Club da Bahia. O próprio Carlos dizia que era tão juazeirense quanto as car-
rancas do Velho Chico. A diferença é que enquanto a lenda das carrancas 
conta que elas protegem as embarcações do Rio São Francisco contra um 
ser d’água que anseia por virá-las, Carlos Farias foi responsável por ajudar 
a proteger os interesses de pequenos e médios empresários juazeirenses.
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DESTAQUE NO AGRONEGÓCIO . Carlos desempenhou muitas 
atividades profissionais, sendo muito dedicado aos seus projetos. Foi di-
retor do Grupo Guaxuma, em Coruripe (AL); superintendente da usina 
Serra Grande e da Usina Barcelos, em Campos (RJ); sócio fundador, di-
retor e superintendente de Relação Institucional da Agrovale e diretor, 
também, da Agricultura do Vale (Agrivale). 

Ademais, Carlos Farias se destacou muito como um industrial no ramo 
de agronegócios. Foi presidente do Conselho Nacional das Agroindús-
trias Brasileiras; membro do Conselho de Representantes da Confede-
ração Nacional da Indústria; presidente do Sindicato dos Produtores de 
Açúcar e Álcool da Bahia, além de presidente da União dos Irrigantes do 
Médio e Submédio São Francisco e diretor da Fargon – Exportadora de 
Fruta para Europa e Estados Unidos.

Outros títulos importantes de Carlos foram: membro do Fórum Nacional 
do Setor Sucroalcooleiro; presidente do conselho das Agro Indústrias do 
Brasil; representante titular da Bahia no conselho de Representantes da 
CNI; membro do Conselho Deliberativo do Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e do Conselho de Ciência e Tecno-
logia; Vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia 
(2009-2013) e presidente em 2014, ano de seu falecimento. Sua presen-
ça também foi importante para o setor de combustíveis no Brasil, com 
ele fazendo parte da Câmara Setorial dos Combustíveis do Ministério da 
Agricultura e Pecuária. 

Em 19 de setembro de 1972, Carlos Farias fundou a Agrovale e, em 1980, 
sua primeira produção alcançou o mercado. Produtora de açúcar, eta-
nol e bioenergia, sediada em Juazeiro, é uma das maiores empregado-
ras privadas do estado da Bahia. Esse empreendimento representou a 
materialização do seu sonho de usar as águas do Rio São Francisco para 
irrigar a produção de cana-de-açúcar. A operação se tornou referência, 
por mérito de Carlos Farias, em agricultura irrigada, reconhecida por ter 
uma excelente produtividade de cana por hectare – aspecto entendido 
como benéfico para o meio ambiente, uma vez que quanto maior a pro-
dutividade, menos terras precisam ser usadas para que a cultura ocorra, 
isso deixa claro a marca de sustentabilidade da empresa.
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A adaptação promovida pela empresa também é notadamente reconhe-
cida. O clima de Juazeiro é semiárido, com baixo índice pluviométrico, 
marcado por chuvas apenas no período de novembro a abril. A tecnologia 
foi a grande chave para produzir nessas condições adversas para o culti-
vo de cana-de-açúcar. A técnica usada foi a mesma utilizada nas culturas 
do deserto de Gobi, em Israel, que é a irrigação através do gotejamen-
to subterrâneo. A Agrovale ganhou diversas premiações por seu aspecto 
inovador e competente.

PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS . A Agrovale, além de registrar 
bons resultados econômicos e ambientais, teve reconhecido desempe-
nho social. A empresa é formadora e incentivadora de diversos projetos, 
como a educação de adultos e crianças nas escolas Mandacaru (PB), Tira-
dentes (MG) e Caxangá (PE) – que auxiliam os alunos a mudarem de vida 
por meio dos estudos. Dentre as facilidades oferecidas, estão: o material 
didático, o transporte, o fardamento e a merenda escolar.

Suas preocupações ambientais eram manifestadas em diferentes formas, 
desenvolvendo projetos que contribuíssem para a preservação da caatin-
ga, bioma onde está inserida. Na sua sede, existiam áreas destinadas tan-
to à reserva ambiental como à preservação permanente – intocáveis – e 
nelas habitavam uma ampla variedade de espécies endêmicas de vegetais 
e animais, ou seja, que apenas existem neste tipo de bioma, a exemplo do 
mandacaru e do cachorro-do-mato. 

Há ainda um viveiro de árvores nativas como o jatobá, a pau-ferro, a um-
burana de cheiro e o ipê roxo, cultivadas na área da própria empresa ou 
com suas mudas doadas a órgãos públicos, associações e Organizações 
Não Governamentais (ONGs) ambientalistas. O objetivo de promover o 
reflorestamento fazia parte do Projeto Caatinga Rica. 

Outro projeto envolvia visitas ambientais monitoradas, encontros que 
tinham por objetivo demonstrar como a empresa realizava o cultivo 
de cana-de-açúcar de maneira ecologicamente correta para cientistas, 
pesquisadores e estudantes. O projeto Riacho Tourão monitorava a 
qualidade da água do córrego de mesmo nome, corpo d’água integrante Fotos 1, 2, 3 e 4. Agrovale.
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da bacia hidrográfica do São Francisco. O projeto Eco Fauna promovia 
a conservação e a preservação da fauna por meio de observações 
periódicas. O projeto Eco Flora cuidava da conservação da mata ciliar 
do Rio São Francisco, importante para evitar o assoreamento desse 
importante corpo d’água.

O MOMENTO DE CRISE DO ETANOL . O setor de etanol des-
tinado à produção de combustível entrou em crise em 2008 por conta 
de vários fatores como o clima e a mecanização da lavoura, decorrente 
de perdas na fase de implantação do maquinário. Ademais, as empresas 
aceleraram a venda de etanol durante a safra, o que fez com que os preços 
baixassem e também acarretou quase dez anos sem correção de preços 
para os produtores, uma vez que o Governo Federal segurou o valor co-
brado pelo álcool em uma tentativa de conter a inflação. Pela baixa ren-
tabilidade e em função dos riscos corridos, os empresários e investido-
res mundiais deixaram de investir no setor de álcool como combustível.

Carlos era diretor da Agrovale na época e resolveu desacelerar o cres-
cimento da empresa até que surgissem novos investimentos nesse seg-
mento. No ano de 2008, não foram abertas novas empresas no ramo e 
mais de 40 unidades de produção foram paralisadas no Brasil. O preço 
do álcool ficou no mesmo patamar da gasolina e as vendas desse primei-
ro combustível, que tem os benefícios de ser renovável e ecologicamente 
limpo, despencaram. 

A Agrovale era a única usina a fabricar açúcar e álcool no semiárido nor-
destino e também a maior produtora de etanol na época da crise. Produ-
zia 70 milhões de litros. A crise chegou em uma época que Carlos estava 
pensando em aumentar a quantidade de cana-de-açúcar plantada, com a 
esperança de que o etanol se transformasse em commodity para o mun-
do, mas ele precisou enfrentar essa má fase contendo gastos e evitando 
novas produções temporariamente. 

Carlos conseguiu fazer com que a sua Agrovale resistisse a crise. Poste-
riormente, aproveitou oportunidades de crescimento posteriores.



GESTÕES
EMPRESARIAIS

INSPIRADORAS

390

A CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA 
BAHIA E A PRESIDÊNCIA DA FIEB . Carlos afirmava que a Bahia ia 
muito além do litoral e traçou planos para possibilitar o desenvolvimento 
dos pequenos e médios empresários baianos, o que era um desafio já que 
quase todo o investimento e atenção ainda iam para as grandes empresas, 
situadas no litoral. Foi membro titular do Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social da Presidência da República (CODES) e buscou, por 
meio da vice-presidência da FIEB e do posterior cargo de presidente, alte-
rar a realidade da concentração sindical do segmento industrial na Bahia, 
já que 36 dos 41 sindicatos industriais ficavam na região metropolitana. 

Era fundamental, na sua percepção, que houvesse uma integração dos 
empreendimentos da região metropolitana de Salvador com os dos mu-
nicípios do interior do estado. Ele acreditava ser necessário ocorrer, 
principalmente, uma articulação das grandes empresas baianas com as 
micro, pequenas e médias empresas. Foi com esse propósito que resol-
veu se candidatar a presidente da FIEB. Depois de ter sido vice-presiden-
te, ele queria alterar a realidade que a instituição viveu durante 40 anos.

Após a posse, buscou cumprir os compromissos, fornecendo importan-
tes contribuições para o desenvolvimento industrial no estado. Infeliz-
mente, faleceu no mesmo ano em que foi eleito (2014). Ele acreditava que 
a FIEB precisava se articular com todos os partidos políticos, sem se fo-
car em nenhum, com o intuito de que fosse possível haver contribuições 
da política para o desenvolvimento do setor industrial. Costumava sem-
pre lembrar que a FIEB era apartidária, mas que não conseguiria grandes 
avanços se ficasse isolada politicamente. 

Depois de quatro décadas com a ocupação do cargo de presidente da 
FIEB sendo feita por meio de indicação, Carlos assumiu sua presidên-
cia pela eleição democrática de chapas. Sua chapa, com mais 43 nomes, 
comporia a estrutura da federação. Seria uma candidatura plural em uma 
chapa inclusiva. Seu desejo era que todos participassem, principalmente 
os sindicatos pequenos, entendidos como desamparados.

Já à frente da FIEB, buscou trazer dinamismo para o setor industrial 
baiano e tentou torná-lo mais competitivo diante das guerras fiscais. 

Fotos 5, 6, 7 e 8. Posse 
de Carlos Gilberto Farias na FIEB.



Foto 9. Presidente da FIEB acompanhando as obras das unidades integradas.
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Acreditava que a descentralização das indústrias e o investimento na 
qualificação profissional seriam soluções viáveis para o estado. Por isso, 
uma das suas ideias mais fortes foi a criação de células (Unidades In-
tegradas) do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e do 
Centro Integrado de Manufatura e Tecnologia (Cimatec) no maior nú-
mero possível de cidades, para que levassem treinamentos específicos à 
mão de obra local – de acordo com a demanda da indústria da região. Em 
Alagoinhas, local de muitas indústrias de bebidas, foi necessário treinar 
fermentadores, dosadores, destiladores e preparadores de mosto. Como 
as máquinas dessa indústria também precisavam de manutenção, foi 
importante também capacitar soldadores, maçariqueiros e caldeireiros. 
Carlos buscava ir a essas células para aprová-las e propor ajustes.

MERECIDAS HOMENAGENS E LEGADO . No dia 05 de novem-
bro de 2014, com 67 anos, Carlos Farias faleceu em decorrência de uma 
complicação de uma cirurgia de quadril, feita para tentar tratar a me-
tástase de um câncer de pulmão que se espalhou e acometeu sua perna 
direita. Ele estava lutando contra a doença desde 2012, mas, mesmo as-
sim, quis se candidatar à presidência da FIEB para continuar ajudando as 
pessoas do estado que o adotou. 

Jaques Wagner e ACM Neto, que na época eram, respectivamente, gover-
nador da Bahia e prefeito de Salvador, emitiram notas afirmando que a 
Bahia estava de luto pela sua perda, registrando suas muitas contribui-
ções para o desenvolvimento do estado. 

Na chegada à FIEB, onde o corpo de Carlos Farias foi velado, ele foi rece-
bido sob aplausos por funcionários e integrantes da diretoria. O primei-
ro reconhecimento oficial pela contribuição de Carlos na Bahia aconte-
ceu ainda em vida, quando recebeu o título de Cidadão Baiano, que foi 
ratificado após sua morte com as homenagens que recebeu. 

Merecidas homenagens, já que ele havia fundado a indústria que foi a 
maior empregadora privada do estado durante muito tempo. Inovou ao 
usar a tecnologia de irrigação nas plantações de cana-de-açúcar e tra-
balhou bastante em prol do interior da Bahia. Seu irmão, Lucas Farias, 
disse, na época de seu falecimento, que lamentava a morte do irmão ter 

Foto 10. Carlos Farias 
e o governador Jaques Wagner.
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sido tão cedo. O amigo de infância de Carlos Gilberto Farias, José Carlos 
Lyra de Andrade, presidente da Federação das Indústrias do Estado de 
Alagoas (FIEA), comentou, à época, que a morte de Carlos Farias foi uma 
perda muito grande para o setor produtivo baiano.

Uma das principais características da personalidade empresarial de Car-
los Gilberto Farias era a sua capacidade do diálogo, o que permitiu que 
ele construísse pontes entre os segmentos público e privado. Mesmo que 
nunca tenha entrado para a política partidária, ele definiu propostas em-
preendedoras visionárias e realizou muitas delas em vida, tanto no co-
mando da Agrovale, quanto como vice-presidente e presidente da FIEB. 
Foi um empresário e um representante empresarial que não se preo-
cupou em cuidar apenas de si e da sua empresa, mas também de todo o 
segmento industrial. Especialmente, daqueles que mais precisavam de 
um representante. Como se sentia filho de dois lugares diferentes, com 
suas raízes em Alagoas, mas tendo construído a sua vida na Bahia, as 
cinzas do corpo de Carlos foram, a pedido dele, uma parte sepultada no 
jazigo da família, no Parque das Flores, em Maceió, e outra parte sepul-
tada em Salvador onde o corpo foi cremado. Em 2015, foi homenageado, 
post mortem, com a Medalha Mérito Industrial Luiz Tarquínio.

Carlos entendia que ser empresário no Brasil é difícil e ser pequeno em-
presário ainda mais. Lamentavelmente, ele faleceu no mesmo ano em 
que foi eleito presidente da FIEB e não pôde concretizar muitos dos seus 
desejos. Com sua partida, a Bahia perdeu muitas oportunidades de cres-
cimento empresarial e industrial. Mais do que um engenheiro agrôno-
mo, Carlos foi um empreendedor cheio de responsabilidade social e um 
grande líder. Deixou sua marca positiva no estado e no país ao acreditar 
que sem perseverança não seria possível promover mudanças. 
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mariani

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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10.05.1869 
(Trecchina, Potenza,
Brasilicata, Itália)

07.07.1953  
(Salvador, Bahia)

por Adriano Leal Bruni

“Nesses tempos em que o sol
Parece fogo, crepita

Só nos salva o Guaraná
Feito na Fratelli Vita
A própria insolação

Já com a gente o acredita
Se toma o Guaraná

Somente o Fratelli… evita…1”.

Giuseppe Vita, imigrante italiano, empreendeu diferentes negócios no 
Brasil. Com o irmão, fundou a Fratelli Vita, fabricante de refrigerantes 
e, posteriormente, de cristais. Foi um dos grandes exemplos de 
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Nota 1. De autoria de Zé Prosa, 
publicado na página quatro 

do Jornal do Recife, 
em 4 de setembro de 1927. Presente 

na abertura de Arruda (2014). 
A imagem de Giuseppe foi obtida 

em < https://www.correio24horas.
com.br/noticia/nid/as-ruinas-do-

castelo-medieval-de-piraja-que-
abrigaria-um-museu-de-cristais/ >, 

acesso em 08 abr. 2022.

empreendedores na Bahia. Seus negócios alcançaram o estado de 
Pernambuco, com a Fratelli Vita instalando filial.

DA ITÁLIA PARA O BRASIL . Mais de um milhão e meio de imi-
grantes vieram construir a vida no Brasil a partir do final do século XIX. A 
grande maioria teve a região Sudeste e, principalmente, o estado de São 
Paulo como destino. Esse não foi o caso de quatro dos oito filhos de Micheli 
Vita e Magdalena Charelli Vita, que chegaram à Bahia em 1880 vindos de 
Trecchina, da província de Potenza, da atrasada e pobre Itália meridional.

Na Bahia, existiu uma malograda tentativa de instalação de colônia ita-
liana. Os irmãos precisaram se separar em busca de melhores oportuni-
dades. Domino Vita foi para a Argentina. Ângelo Vita continuou no Brasil, 
tentando a sorte sozinho por meio do artesanato em couro, produzindo 
malas. Giuseppe e Francesco Vita permaneceram juntos, empreendendo 
de diferentes formas.

No final do século XIX, criaram e passaram a produzir um pequeno apa-
relho de iluminação a base de carbureto de cálcio, que, ao ser mistura-
do com água, permitia produzir o gás acetileno, então empregado para 
iluminação, já que, quando queimado com uma quantidade adequada de 
ar, gerava uma luz branca. Viajavam pelo interior da Bahia, promoven-
do iluminação a acetileno nas festas promovidas por pequenas cidades 
baianas. Giuseppe fabricava e Francesco apresentava e vendia invenção.

Ampliaram os conhecimentos do interior baiano por meio do exercício 
da atividade de mascate, carregando tropas com entre dez e vinte burros 
com diferentes tipos de mercadorias, da linha ao tecido. Francesco tam-
bém exercia a função de prático dentista, extraindo dentes. Laços foram 
criados com comunidades rurais, aproveitados no desenvolvimento dos 
negócios futuros.

Em Salvador, no Bonfim, montaram um pequeno cinema com projetor a 
carvão. Contudo, os resultados financeiros foram pífios. As instalações e 
o maquinário eram precários, com a película de projeção pegando fogo 
regularmente, aborrecendo os expectadores que não conseguiam assistir 
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Foto 1. Calçada do Bonfim, 
próxima à estação da Bahia 
and San Francisco Railway (1861).

Foto 2. Fábrica da Companhia 
Fratelli Vita em Salvador (1921).

ao final do filme. Também existiam limitações do público pagante, já que 
estudantes entravam de graça.

Em 1892 registraram a sua indústria de bebidas, na Bahia. Em 1902, já 
capitalizados, a instalaram em um grandioso prédio em estilo inglês, 
próximo ao porto, na Rua da Calçada nº 120, Cidade Baixa de Salvador, 
bairro de Roma.

A qualidade dos produtos era ratificada pelos inúmeros prêmios con-
quistados em feiras exposições pelo Brasil afora. O distintivo “La Salute 
e L’Igiene” se tornou uma espécie de marca registrada da empresa, con-
forme destacado em suas antigas peças publicitárias.

Ainda em 1902, a Fratelli Vita lançou o Quinine Tonic Water, preferido da 
colônia inglesa na Bahia, a primeira água tônica no Brasil, com quinina 
importada, substância extraída da quina, uma planta usada contra a ma-
lária e a febre. Posteriormente, produziu bebidas alcoólicas. Iniciou com 
a “gengibirra”, da expressão inglês “ginger beer”, ou cerveja – bebida à 
base da fermentação – derivada do gengibre e que não fez muito sucesso. 
Também investiu em vinhos e conhaques.

Entre 1905 e 1910, produziu licores finos premiados em várias feiras e ex-
posições de todo o Brasil. Era um “anisete mentolado”, bebida fermenta-
da à base de “anis” – essência muito utilizada na Itália –, e outros sabores 
aproveitando frutas da terra como jenipapo e murici. A qualidade das 
bebidas Fratelli Vita era premiada em quase todas as exposições e feiras 
das quais a empresa participava.

Em 1907, aproximadamente, o fato de o consumo dos licores ser limitado 
e as questões religiosas associadas ao álcool neles contido motivaram 
os irmãos Vita a priorizarem a fabricação de bebidas não alcoólicas. Ini-
ciariam a produção das suas famosas “gasosas”, bebidas não alcoólicas à 
base de água com gás carbônico (água carbonada), que ficariam conhe-
cidas como “refrigerantes”. Surgia a primeira indústria de refrigerantes 
do Nordeste, com diferentes opções de sabores, como uva, maçã, cereja, 
ameixa, limão, pera e morango. 
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Foto 3. Antiga peça publicitária 
da Fratelli Vita.

As operações também se destacaram pela fabricação do Pasco, um espu-
mante extraído do suco de cerejas importadas da California, Laranjada 
tido como o néctar das moças. O mix da produção passou a conter diferen-
tes produtos, como a Soda Vitoria, Alpina, Ginger-Ale, Vermouth Especial, 
Cognac Superfino, Sambuca, Cacau, Anizette, Charteuse e outros licores.

Além da fábrica, a Fratelli Vita possuía tipografia para a impressão de 
notas fiscais e peças publicitárias e uma fábrica de gelo, para auxiliar 
a venda e o consumo de suas bebidas. O gelo era um produto bastante 
procurado para a refrigeração de bebidas, já que, na época, freezers e 
eletricidade ainda eram escassos e muito difíceis de obter.

Em 1910, a empresa iniciou, de forma pioneira, a produção do Guaraná 
Fratelli Vita, bebida à base do suco do guaraná, fruto da trepadeira Pauli-
nia Cupana Sorbilis, com uso oriundo dos índios da Amazônia e chamada 
por muitos de “elixir da juventude eterna”. As operações dos refrigeran-
tes registraram rápido crescimento das vendas, mesmo considerando o 
aparecimento de novas marcas na Bahia a partir de 1911. 

A empresa se tornou a maior consumidora no Brasil das sementes do 
guaraná, vindas da cidade de Maués, no Amazonas. Depois, de produtores 
no Pará. Eram trazidas por via marítima costeira para serem processadas 
na própria fábrica da Fratelli Vitta. A tecnologia para a conversão das 
sementes em pó solúvel e, depois, em extrato foi importada da Espanha. 
A essência do seu guaraná, com tonalidade âmbar escura, consistência 
grossa, sabor bastante adocicado e pouco gaseificado, fez muito sucesso, 
transformando-o no “carro-chefe” da linha de refrigerantes Fratelli Vita.

Ao tentar explicar a razão do sucesso, Miguel Vita, químico responsável 
e um dos diretores da antiga fábrica de refrigerantes em Recife, disse 
que não haveria segredo para o guaraná da Fratelli Vita ser considerado 
o mais saboroso. Os ingredientes utilizados seriam os mesmos de qual-
quer outro fabricante: xarope de guaraná (para dar o sabor), buquê de 
noz cola (um produto aromático), água, gás carbônico, açúcar, ácido cí-
trico (aquele “picante”) e caramelo (o corante). A diferença estaria no fato 
da Fratelli Vita usar os produtos mais naturais possíveis, misturando-os 
de uma maneira peculiar.



Foto 4. Antiga peça publicitária do guaraná Fratelli Vita.
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Foto 5. Fábrica da Fratelli Vita 
na Praça da Soledade em Recife.

Foto 6. Antiga peça publicitária 
do Gelo Polar da Fratelli Vita.

NOVA FÁBRICA EM RECIFE . Em 1912 a concorrência em re-
lação aos produtos da Fratelli Vita se intensificou. Um empreende-
dor espanhol havia se instalado na Bahia, abocanhando expressiva fa-
tia de um mercado ainda entendido como pequeno. Buscando novas 
oportunidades de crescimento, os irmãos decidiram por instalar fi-
lial em Recife, que seria comandada por Francesco. Giuseppe mante-
ria o controle da matriz em Salvador. A nova operação ofereceria boas 
possibilidades de crescimento horizontal, com perspectivas de eleva-
ção do faturamento, já que, para os Vita, a capital pernambucana se-
ria a cidade com maior população e maior importância econômica do 
Nordeste devido ao seu porto e ao seu desenvolvimento industrial.

Em 1913, Francesco chegou a Recife. Instalou uma fábrica de refrigeran-
tes inicialmente na Rua da Imperatriz. O empreendimento prosperou, 
implicando a necessidade de aquisição de terreno maior para uma nova 
fábrica, o que permitiria expandir e diversificar a produção. Em 1920, a 
fábrica foi transferida para a Praça da Soledade.

A operação de Recife seguiu o modelo empresarial empregado pelos irmãos 
em Salvador. Em conjunto com o negócio de refrigerantes foram instala-
das outras operações. Inauguraram a maior fábrica de gelo da região, que 
supria a necessidades para refrigeração de bebidas e alimentos, conheci-
da como Gelo Polar. No seu parque industrial existia serraria que permitia 
produzir e pintar os engradados, então fabricados de madeira. As rolhas 
metálicas, ou “tampinhas”, também eram fabricadas no local. Por fim, uma 
tipografia possibilitava imprimir notas fiscais e produzir todas as peças 
publicitárias necessárias, como pôsteres, cartazes, panfletos e anúncios.

A Fratelli Vita dominou comércio de bebidas não alcoólicas em Pernam-
buco durante décadas.

A PRODUÇÃO DE CRISTAIS . Outra importante atuação da Fratelli 
Vita envolveu a produção de cristais. Durante a Primeira Guerra Mun-
dial (1914 a 1918), a importação das garrafas empregadas como vasilhames 
para a sua produção de bebidas foi dificultada. Com isso, veio a decisão 
de começar a produzir as próprias garrafas de vidro entre 1921 e 1922.
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Foto 7. Taça de cristal 
da Fratelli Vita.

Foto 8. Peça publicitária 
dos cristais Fratelli Vita 
com Marta Rocha.

Em etapa posterior, iniciaram a produção de peças de cristal. Enquanto 
o vidro comum é feito de areia (sílica), soda (óxido de sódio), cal (óxido de 
cálcio) e óxido de alumínio, o cristal, por outro lado, é formado, apenas, 
por sílica e óxido do chumbo, substância que dá mais brilho e maior peso 
ao produto. Além de finas peças, a Fratelli Vita desenvolveu sofisticada 
lapidação, o que consolidava o glamour das suas peças.

A qualidade dos cristais Fratelli Vita, os fazia superar, em alguns aspectos 
os famosos cristais franceses Baccarat, símbolo mundial de luxo e esmero, 
produzidos desde 1764 na então Vila de Baccarat, localizada na província 
de Lorraine, na região Leste da França. A produção dos irmãos Vita con-
quistou prêmio internacional de sonoridade, com os cristais atingindo 35 
vibrações por segundo, marca superior à dos famosos cristais franceses.

Os cristais Fratelli Vita vivenciaram ao menos dois grandes momentos. 
O primeiro com o patrocínio vitorioso à candidatura da baiana Martha 
Rocha no primeiro Miss Brasil de 1954 e que se tornou a favorita nas casas 
de apostas para vencer o Miss Universo nos Estados Unidos, ficando em 
segundo lugar, mas se tornando referência nacional de beleza e alcan-
çando grande fama. O segundo esteve associado à encomenda feita pela 
primeira-dama do Brasil, Sara Kubistchek, de um jogo de taças com o 
brasão da República impresso em ouro. 

Na década de 1960, a concorrência com cristais prensados, produzidos 
em maior escala, com menor custo e preços mais acessíveis trouxe desa-
fios. Os problemas foram ampliados com a falta de mão de obra especia-
lizada, associada à elevação dos prejuízos com perdas de peças de cristal 
ainda no processo produtivo. Ainda no início dos anos 1960, a família 
decidiu fechar a fábrica de cristais.

OS ESFORÇOS DE DIVULGAÇÃO . A Fratelli Vita foi pionei-
ra em uma série de esforços associados à divulgação de sua marca. 

Em 1914, a Fratelli Vita inovou ao inaugurar, em Recife, a venda por autoaten-
dimento. A máquina era feita de bronze e espelhos, importada da Alemanha. 
Colocando uma moeda de 200 réis, uma torneira enchia o copo do cliente.
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As áreas de marketing e merchandising também receberam inovações da 
Fratelli Vita. Nos primeiros anos da empresa, ações sociais como ajuda a ins-
tituições de caridade eram realizadas para ganhar a simpatia da população.

Em Recife, no centro da cidade, as pontes e as margens das ruas eram 
pintadas com slogans que diziam “Gasosas?... só de Fratelli Vita”. A em-
presa também patrocinava exposições, filmes e peças teatrais.

Em 1922, o início da produção das garrafas de vidro motivou extensas 
notícias dos periódicos O Hóspede, de Pernambuco, e da Gazeta da Bahia, 
que comentava todo o processo da modernização da produção das ga-
sosas, saudava as habilidades químicas associadas à produção do vidro e 
salientava a importância dessa inovação para a indústria nacional, já que 
as garrafas de vidro precisavam ser importadas da Europa, não existindo 
aqui produção que pudesse atender às demandas das fábricas.

Ao longo das décadas de 1920 e 1930, eram recorrentes as publicações de 
matérias sobre a Fratelli Vita e seus produtos nos periódicos e folhetos 
que circulavam pela cidade. Também existia criatividade nas formas de 
divulgação, com anúncios em revistas estrangeiras, recebimento de ex-
cursões de estudantes na fábrica, patrocínios de eventos, acordos com 
cinemas, neste caso com produção gratuita de cartazes na tipografia da 
fábrica, em troca da estampa da Fratelli Vita nos panfletos. Francisco ha-
via colocado o nome da Fratelli Vita no cotidiano do recifense.

Em 1930, a chegada do dirigível alemão Zeppelin foi a oportunidade para 
dar à empresa uma visibilidade internacional. Como “presente” para os 
45 tripulantes e 20 passageiros que chegavam em Recife, a Fratelli Vita 
levou seus refrigerantes e tônicas.

Em 1942, a empresa passou a utilizar a primeira máquina de engarrafa-
mento de refrigerantes do Brasil, importada dos Estados Unidos. 

Na década de 1950, com outras marcas, como a Coca-Cola, ampliando 
seus esforços publicitários, a Fratelli Vita iniciou o patrocínio do Trio 
Elétrico de Dodô e Osmar, o que durou vários anos. Já existia uma 
próxima relação entre os irmãos Vita e o então jovem engenheiro Osmar 

Foto 9. Elevador Lacerda 
com publicidade nos anos 1920.
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Macêdo que, em meados dos anos 1940, havia instalado sua oficina a 
poucos passos da fábrica Fratelli Vita em Salvador, inicialmente na Rua 
Barão de Cotegipe, nº 82, e depois na Avenida Terezinha. Na Figura 10, 
pode ser observado o trio elétrico de Dodô e Osmar na micareta de Feira 
de Santana em 1952 com patrocínio da Fratelli Vita.

Outra atividade importante e já mencionada, foi o patrocínio, em 1954, da 
candidatura, no concurso Miss Brasil, da baiana Martha Rocha, garota-
-propaganda dos cristais Fratelli Vita.

Em 1958, os irmãos Vita inovaram com a introdução no Brasil de um re-
frigerante diet. 

Nos anos 1960, nos programas de rádio e televisão, as publicidades da 
Fratelli Vita apareciam nos principais programas. Na TV, o Cirquinho 
Fratelli Vita era exibido. Em 1965, a Fratelli Vita contratou, pela primeira 
vez, o serviço de uma agência de publicidade.

Em 1972, lançaram o primeiro refrigerante brasileiro à base de café.

ESVAZIANDO A GARRAFA . Giuseppe Vita faleceu no ano de 1953. 
Os períodos posteriores foram marcados por grandes desafios. 

Os anos 1970 assistiram à queda da Fratelli Vita. A concorrência se in-
tensificou, com empresas muitos maiores entrando com força nos seus 
mercados. A empresa era familiar há três gerações, com muitos parentes 
em diferentes cargos. Existiam conflitos de ideias sobre como conduzir 
o futuro da empresa. As diferenças eram agravadas entre os familiares 
mais novos e os mais velhos. 

A empresa não conseguiu investir no seu desenvolvimento. Além de fa-
miliar, era de capital fechado, o que dificultava captações de longo como 
as possibilitadas pela emissão de novas ações. O reinvestimento dos lu-
cros também era difícil, já que muitos dos sócios tinham como única fon-
te de renda. Além disso, com o acirramento da concorrência, os lucros 
minguaram. Para se manter, a empresa elevou seu endividamento, com 
os encargos financeiros agravando os problemas do desempenho.

Foto 10. Trio elétrico de Dodô 
e Osmar com patrocínio 
da Fratelli Vita (1952).
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Assembleia na Matriz ocorrida em 24 de outubro de 1972 registrou a de-
cisão consensual da venda do controle acionário – envolvendo a marca, 
os equipamentos e os imóveis – para a Brahma.
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corgosinho
11.01.1931 
(Martinho Campos, Minas Gerais)

21.10.2015  
(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. 
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24.07.1844   
(Salvador, Bahia)

9.10.1903    
(Salvador, Bahia)

por Adriano Leal Bruni

“Não se muda ou anula o passado.
Não existe o verbo

desacontecer ou desviver1” 

Luiz Tarquínio, filho de mãe forra e tendo frequentado muito pouco a 
escola, construiu brilhante trajetória, indo de menino varredor de loja a 
grande industrial, superando inúmeros obstáculos. Fundou em 1891 uma 
das maiores tecelagens do Brasil, a Companhia Empório Industrial do 
Norte, marcada por práticas pioneiras do que viriam a ser conhecidas 
posteriormente como responsabilidade social corporativa.

NASCIMENTO E INFÂNCIA . Luiz Tarquínio nasceu na Rua dos 
Capitães (depois rua Ruy Barbosa), Centro Histórico de Salvador, Bahia, 
no ano de 1844. Filho de Maria Luiza dos Santos, mãe solteira e lavadeira 
forra (escravizada que conquistou a liberdade). Detentora de admirável 
personalidade, superou muitos desafios, tendo aprendido a ler e escre-
ver numa época em que a alfabetização era privilégio de classes mais 
abastadas.
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Nota 1. A imagem 
de Luiz Tarquínio foi obtida 

em < https://www.facebook.com/
colegioluiztarquinio/ >. 

Acesso em: 08 abr. 2022.

Enquanto criança, Luiz Tarquínio desenvolveu pequenas atividades co-
merciais, vendendo bilhetes de loteria, bolos e doces caseiros. Foi moleque 
de recados e carregador, subindo e descendo as ladeiras da velha Salva-
dor. Ajudou a mãe a confeccionar bonecas de pano, chamadas de bruxas. 
Vendia-as nas feiras e para as filhas de suas patroas de lavagem de roupa.

A sua vontade de conhecer o que era noticiado nos jornais velhos que 
chegavam a sua casa era grande, o que motivou a própria Maria Luiza a 
lhe ensinar as primeiras letras. Quando completou sete anos, sua mãe 
o matriculou em escola pública do bairro da Sé. Era um novo mundo, 
repleto de novos desafios e aprendizagens. Pena que a escola seria breve.

PRIMEIRO EMPREGO . No ano de 1854, aos dez anos, tornou-se re-
soluto em trabalhar para ajudar a mãe, que pediu a Lino Porphyrio da 
Silva, comerciante do centro de Salvador, uma vaga para o filho. Lino 
Porphyrio era um dos usuais compradores das bonecas costuradas por 
Maria Luiza, eventualmente também cliente dos serviços de lavar e pas-
sar. Sua loja vendia tecidos e o empregador precisava de ajuda para lim-
par o escritório e organizar as peças de tecidos.

Os livros existentes no escritório chamaram sua atenção. Autorizado 
pelo patrão, passou a levá-los para casa, ampliando seus conhecimentos 
e avançando nos estudos. Do chefe, recebeu uma importante lição: “o 
homem mais perigoso é o que sabe pelo meio. O ignorante é humilde 
porque sabe que não sabe. O sábio é modesto porque tem consciência de 
que o que sabe é apenas uma pequena parcela do que ele ainda não sabe. 
Mas o que sabe pelo meio é pretencioso e pensa que sabe de tudo”.

As atividades na limpeza foram breves. Logo, Luiz Tarquínio passou a 
atender no balcão, cativando a clientela com uso de inteligência, dedica-
ção, atenção e educação. Clientes saiam satisfeitos, já que Luiz Tarquínio 
procurava entender e conhecer os gostos e necessidades de cada um.

Assim, conheceu e tornou-se amigo de Polydoro Bittencourt, jovem 
comerciante já estabelecido. A relação foi tão próxima, que seus filhos 
Otto e Adelaide se casariam, iniciando o ramo da família Tarquínio 
Bittencourt. Polydoro aproximou Luiz Tarquínio dos irmãos Bruderer, 
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possuidores de firma de grande porte e que oferecia maiores e melhores 
condições de crescimento.

ATUAÇÃO NA BRUDERER & CIA. . Em 1859, com 15 anos, Luiz 
Tarquínio recebeu convite para trabalhar para João Gaspar Bruderer. A 
Bruderer & Cia. era uma importadora e atacadista de tecidos. Atendia a 
grandes comerciais e industriais e usufruía de alto conceito. Era o am-
biente propício para revelar aptidões para uma carreira rápida e brilhante.

Na empresa, o uso do inglês e o contato com a Inglaterra eram frequen-
tes. Luiz Tarquínio aprimorou o domínio do idioma, favorecendo novos 
aprendizados e novos estudos, incluindo de contabilidade e finanças, 
ampliados por diversas viagens à Europa.

Consolidou, para si, a ideia de que ver melhor é saber mais, é conhecer, 
é ser mais, organizando a realidade de forma mais clara, a significação 
das pessoas e dos acontecimentos. Era preciso estruturar seu habitat a 
partir de si mesmo, seu saber e seu fazer. Seus conhecimentos e seus 
resultados refletiam as muitas experiências acumuladas.

Em relação aos tecidos, desenvolveu seu próprio sistema de padrona-
gem, desenhando os modelos ao gosto dos fregueses, o que lhe trazia 
fama e intensa procura pelos clientes. Em 1864, com 19 anos, se tornou 
sócio minoritário da empresa. Posteriormente, também se tornou com-
padre de João Bruderer, que batizou seu primogênito Luiz Filho, que teve 
seus estudos custeados na Bélgica pelo padrinho.

As viagens foram fundamentais para sua evolução, com 23 idas e vindas 
entre os anos 1864 e 1900. Manchester, importante centro industrial in-
glês, foi o primeiro destino, onde ficou alguns meses. Exerceu atividades 
industriais, visitando as principais cidades inglesas, conhecendo obras, 
equipamentos e diferentes políticas assistencialistas, testemunhando 
renovações sociais em uma Inglaterra pioneira. Também desenvolveu 
atividades artísticas, aprimorando seu estilo de padronagens. Fez con-
tato com inúmeros personagens da economia e das finanças britânicas.

Em 1895, a implantação de novas indústrias de tecidos no Brasil, incluin-
do àquela que ele próprio fundaria em 1890, trouxe preocupações sobre 
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os novos e ampliados desafios associados à importação de tecidos. Luiz 
Tarquínio sugeriu ao amigo e sócio a liquidação da sociedade enquanto 
ainda dispunham de situação financeira confortável. Precisou convencer 
diretores descontentes. Demonstrou que seria a única saída para evi-
tar imensos prejuízos financeiros futuros, o que foi feito. A decisão se 
revelou acertada, com os antigos concorrentes da Bruderer falindo em 
tumultuada situação financeira meses depois.

OPORTUNIDADES E DESAFIOS DO ENCILHAMENTO . Em 
1889, foi proclamada a República no Brasil. O baiano Ruy Barbosa, na 
condição de Ministro da Fazenda entre 1889 e 1890, durante o governo 
provisório do marechal Deodoro da Fonseca, havia tomado iniciativas 
com o propósito de desenvolver a economia por meio da industrialização 
na transição entre a Monarquia e a República. 

Além do desenvolvimento da industrialização e do crescimento econô-
mico, Ruy Barbosa buscava atenuar a dependência do capital estrangeiro, 
incluindo uma redistribuição da riqueza em favor da nascente burguesia 
urbana, apoiando as novas forças representadas pela classe média em 
ascensão e substituindo a antiga estrutura agrária baseada na exporta-
ção de café. 

Os planos demandariam divisas. Tendo recebido da Monarquia um Te-
souro falido e não podendo contar com empréstimos externos, negados 
a um governo provisório, o Ministro lançou mão de expediente similar 
ao utilizado nos Estados Unidos, encetando uma reforma financeira que 
permitia a emissão de moeda sem lastro em ouro. Além disso, elevou as 
tarifas alfandegárias. 

As medidas ampliaram o crédito e facilitaram a entrada de matérias-pri-
mas. A ampliação do dinheiro em circulação trazia a expectativa do seu 
emprego na implantação de indústrias ou em atividades produtivas. 

O contexto2 seria propício para novos empreendedores e novas ideias, 
permitindo a Luiz Tarquínio colocar em prática seus sonhos empreen-
dedores.

Nota 2. É importante destacar 
que a ampliação das fontes 

de financiamento para novos 
negócios funcionou, também, 

como combustível para 
diversas negociatas, incluindo 

desenfreada especulação na 
Bolsa de Valores. Ações eram 

compradas de forma puramente 
especulativa, com o objetivo 

apenas de venda no futuro e em 
cenário de grandes incertezas. 

Empresas-fantasma foram criadas, 
obtendo financiamentos por 

meio de má fé, negociando ações 
com preço crescente mesmo sem 

terem operações. Ocorreram 
falências generalizadas e a 
inflação foi consequência. 

Este período ficaria conhecido 
como “encilhamento”, expressão 

que, na linguagem utilizada 
em hipódromos, corresponde à 

confusão e à jogatina presentes 
nos espaços destinados às 

corridas, no momento em que os 
jóqueis encilhavam seus cavalos 

antes da largada.
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NEGÓCIOS NA PENÍNSULA DE ITAPAGIPE . Uma parte impor-
tante do espaço ocupado pela Cidade Baixa em Salvador é formada pela 
península de Itapagipe, local privilegiado, com praias de águas calmas, 
graças ao quebra mar natural, formado pela Ilha de Itaparica. No passa-
do, havia muitas casas de veraneio da alta sociedade baiana, todas atraí-
das pela beleza do local e pureza do ar que lá se respirava.

A partir do século XIX, a região passou a ser vista por grandes empreen-
dedores como local com boas características para se implantar as indús-
trias, por ser uma região beira-mar, facilitando a importação e exportação 
por via marítima. As ferrovias surgidas na segunda metade dos anos 1800 
ainda não se destacavam como modais de transporte, assim como as ro-
dovias que ganharam importância com os caminhões apenas bem depois. 

A península se transformou em polo industrial, local propício para a 
implantação da indústria de construção naval, com estaleiros como o 
Arsenal da Marinha e os Arsenais de Guerra, fabricando embarcações e 
armas para a Armada Brasileira. Posteriormente, grandes e importantes 
fábricas foram instaladas na península ou em Plataforma, região con-
tígua à península itapagipana e que se consolidou como bairro com a 
implantação da estrada de ferro Calçada-Paripe, inaugurada em 1860, e 
com o surgimento, em 1875, da fábrica têxtil São Braz que, entre o final 
do século XIX e as primeiras décadas do XX, atraiu centenas de trabalha-
dores que lá se estabeleceram transformando a área da antiga Fazenda 
Brandão, num bairro operário.

Estabelecimento

Real Fábrica de Vidros  

Indústria Têxtil Nossa Senhora 
da Conceição  

Ano de
instalação

1814

1835

Localização

Porto do Bonfim

Entre a Rua Pedreira 
Franco e a linha férrea

Quadro 1. Indústrias 
e manufaturas estabelecidas 
em Itapagipe e Plataforma até 
1890. Fonte: adaptado de Souza, 
Neves e Spínola (2019).
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Fábrica Têxtil São Braz

Fábrica de cigarros Martins 
Fernandes e Cia  

Companhia Fabril dos Fiaes 

Indústria Têxtil Nossa Senhora 
da Penha  

Cigarros Leite e Alves  

1875

1889

1890

1875

1881

Plataforma

Calçada do Bonfim, nº 15

Distrito dos Mares

Ribeira

Calçada do Bonfim, nº 95

A chegada da indústria têxtil deu vigor às atividades empreendedoras na 
região, tornando a Bahia o centro da indústria têxtil do Brasil até meados 
do século XIX.

A COMPANHIA EMPÓRIO INDUSTRIAL DO NORTE . No fi-
nal dos anos 1800, Luiz Tarquínio já havia acumulado experiência com 
a comercialização de tecidos, incluindo o desenvolvimento de padrões 
e adequações para diferentes clientes. Também havia desenvolvido im-
portante rede de contatos com indústrias têxteis europeias, incluindo 
fornecedores de equipamentos. Todos esses fatores, somados aos seus 
conhecimentos sobre Economia e Finanças e ao incentivo, vigente à épo-
ca, para a industrialização nacional, com a ampliação de fontes de finan-
ciamento e o provável estabelecimento de barreiras tributárias alfande-
gárias promovida pela recém-nascida República, contribuíram para o 
desejo de criação de uma indústria têxtil.

A Bahia registrava a presença de poucas indústrias de tecidos. Por volta 
de 1850, eram três pequenas companhias, sendo que a maior tinha 48 
teares. Posteriormente, outras fábricas começam a surgir, incluindo fá-
brica de chapéus inaugurada em 1860, com 250 operários. 
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Os tecidos produzidos na Bahia, grosseiros e de má qualidade, costu-
mavam ter a senzala como destino. Panos finos, consumidos pelos mais 
abastados, vinham da Europa, com destaque para as fábricas de Man-
chester e Birminghan. Casas de origem inglesa, como a Bruderer & Cia., 
importavam e distribuíam.

Em quatro de março de 1890, Luiz Tarquínio com o apoio do Banco Mer-
cantil e dos sócios Leopoldo José da Silva e Miguel Francisco Rodrigues 
de Moraes fundaram a Companhia Empório Industrial do Norte (CEIN), 
que teria suas instalações no bairro da Boa Viagem, na Península de Ita-
pagipe em Salvador. O empreendimento ousava nos maquinários vol-
tados à produção de zephyrs de quadros, brins e cassinetas, tecidos até 
então não fabricados no Brasil, empregando fios de algodão importados.

No papel, seria uma grande fábrica, com modernos e bem selecionados 
equipamentos, cerca de 1600 funcionários, distribuídos em inúmeras se-
ções com funcionamento integrado em um só organismo. O local para sua 
instalação foi criteriosamente escolhido. Precisava estar próximo ao cais 
do porto, à malha ferroviária e, de preferência, à beira-mar na Baía de Todos 
os Santos, de modo a ter um próprio ancoradouro, facilitando embarques 
e desembarques de matéria-prima, combustíveis e produtos acabados.

A península de Itapagipe, mais especificamente, o bairro da Boa Viagem, 
atendia aos critérios estabelecidos e ainda contaria com apoio do Senhor 
do Bonfim, estando aos pés da colina sagrada que contém a sua igreja. 

O terreno escolhido era formado por mato, brejo e praia. O pântano foi 
drenado. Prédios com área próxima a 20 mil metros quadrados foram 
construídos, bem como ancoradouro e linha de trem. O maquinário foi 
rigorosamente selecionado. Luiz Tarquínio escolheu o que havia de me-
lhor, recusando a oferta de kits de fábricas, usualmente ofertados no 
Brasil sob a denominação de “fábricas completas”. Foram importados 
equipamentos e peças isoladas da Inglaterra, Bélgica, Alemanha e Esta-
dos Unidos (com nascente industrialização).

O primeiro prédio abrigava o salão branco e seus mil teares, responsáveis 
por fabricar, especialmente, panos brancos ou com finos riscados 
de cores. Ao lado do salão, havia sete enroladeiras e dez urdideiras Foto 1. Salão com mil teares.
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destinadas à embalagem dos panos. Também existiam 14 máquinas de 
liçar, que preparavam os fios para uma manipulação mais fácil. Depois 
de tecidos, os panos eram umedecidos, escovados e lustrados por quatro 
máquinas em uma só operação. Por fim, cinco dobradeiras e duas prensas 
hidráulicas compunham o conjunto de equipamentos do salão branco.

O segundo prédio abrigava o salão de cor com 166 teares e equipamentos 
específicos para o tingimento dos fios de algodão, incluindo depósitos 
de produtos químicos, tanques, bombas, turbinas, estufas, ventiladores e 
máquinas para embalar os panos.

Outros prédios envolviam o depósito de matéria-prima e a seção de fia-
ção, formada por seis batedores, 36 caídas patentes, nove máquinas de 
estiragem, meadeiras, dobradeiras mecânicas, máquinas de beneficiar a 
estopa e para encapar rolo de fio, além de 18 fiadeiras com 6.048 fusos 
para fio de trama e outras 16 fiadeiras com 4.864 fusos para fio de urdir. 

O serviço de prevenção de incêndio tinha a dimensão do necessário para 
uma pequena cidade, formado por bomba sobre rodas, canalização com 
bocas e pressão hidrostática suficiente para atingir grandes distâncias.

VILA OPERÁRIA E PREOCUPAÇÕES SOCIAIS . Uma parte 
muito importante da CEIN era a sua Vila Operária, cuja primeira etapa, 
inaugurada em 1892, era composta por 258 casas residenciais de dois pa-
vimentos, contando, já nos seus primeiros anos, com água canalizada, 
esgoto, luz elétrica e gasogênio. Posteriormente, e de forma gradativa, 
passaram a ser ofertados serviços como escola, gabinete médico, far-
mácia, loja, creche, campo de futebol e armazém. Os aluguéis das casas 
eram subsidiados e, após cinco anos de serviços sem registros negativos, 
os trabalhadores e suas famílias ficavam isentos do pagamento. Ao com-
pletar dez anos recebiam a escritura de uma casa fora da Vila.

A escola da Vila recebeu um museu de História Natural e um curso no-
turno para os operários. Também contava com serviço médico-hospita-
lar e dentário, além de creche para os filhos das funcionárias da fábrica 
que não tinham com quem deixar as crianças nos períodos laborais. As 
operárias parturientes recebiam salários integrais, sem trabalhar, 15 dias 



Foto 2. Rótulo de produtos da CEIN.
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antes e 30 depois do parto, o que antecipava em muitos anos os direitos 
das mulheres trabalhadoras.

As preocupações de Luiz Tarquínio iam além da moradia, habitação, saú-
de, higiene e educação dos seus funcionários e familiares. Registros in-
dicavam o fornecimento de alimentos subsidiados nos armazéns da Vila, 
a concessão de empréstimos para funcionários, bem como doações de 
variados tipos como móveis, utensílios ou materiais de construção.

A infraestrutura da Vila e suas condições de moradia eram entendidas 
como muito superiores às dos demais trabalhadores da cidade e divul-
gadas como atrativos para novos funcionários. Matérias jornalísticas di-
vulgavam positivamente a vila, destacando um cotidiano marcado por 
festas dominicais e atividades de lazer. Os administradores investiram 
na produção de cartões-postais como forma de divulgação e recruta-
mento. Os cartões eram amplamente divulgados e os operários eram 
incentivados a encaminhá-los para parentes e amigos, ajudando a con-
solidar uma boa imagem da Vila, muitas vezes apresentada como “ilha de 
ordem”, “Cidade do Bem”, “Cidade Operária” ou “Cidade do Trabalho”.

Contudo3, conflitos e restrições existiam. Nem todos os operários da fá-
brica viviam na Vila. Era preciso atender às exigências de ordem moral 
estabelecidas nos regimentos internos e com fiscalização sistemática do 
seu cumprimento. Na Vila, também residiam alguns chefes.

Os planos da Vila faziam parte das preocupações sociais4 de Luiz Tarquí-
nio. A forma específica de organização do trabalho, o tratamento dispen-
sado ao conjunto dos trabalhadores, a higiene, o incentivo à educação 
formal, o modo de ocupação das casas pelos empregados, que contavam 
com facilidades não usuais na cidade, despertavam surpresas nos visi-
tantes e preocupações em investidores. 

Muitos acionistas haviam investido nas ações motivados pela campanha 
inovadora de sua criação. No entanto, a constatação dos gastos associa-
dos às preocupações sociais motivaram a venda breve dos títulos, já que 
não desejariam o seu capital entregue [5] às “expectativas temerárias de 
um visionário”. Muitos defendiam que suas ideias não estariam associa-
das a um puro “sentimento de caridade”, correspondendo a um ato de 
“justiça social, tão útil ao operário quanto ao patrão”.

Foto 3. Cartão-postal colorido 
manualmente da Vila Operária 

em 1908.

Nota 3. Santos (2010) ressalta 
as preocupações associadas a 

uma apresentação usualmente 
idílica da Vila Operária, com a 
mitificação de Luiz Tarquínio. 

Reforços a essa construção 
teriam ocorrido em pelo menos 

dois momentos específicos: em 
1923, por ocasião do centenário 

da independência da Bahia, 
e na década de 1940, com a 

aproximação das comemorações 
dos 400 anos da cidade de 

Salvador. Nos dois momentos, 
teria se buscado enaltecer 
a Bahia e seus filhos, com a 

“recriação de memórias de um 
passado considerado glorioso 

buscando, assim, encontrar meios 
para a retomada de seu destaque 
político no cenário nacional”. A 

vila passou a ser costumeiramente 
apresentada como um lugar 

tranquilo, ordeiro e, sobretudo, 
sem conflito entre trabalho e 

capital. Contudo, Santos (2010) 
também destaca a existência de
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Nota 4. Muitos anos depois, 
a Associação Brasileira de 
Recursos Humanos reconheceu a 
importância pioneira das práticas 
adotadas na CEIN, passando a 
conceder o “Prêmio Ser Humano 
Luiz Tarquínio” para pessoas 
que desenvolvem projetos de 
responsabilidade social.

Nota 5. As preocupações dos 
acionistas podem ser vistas em 
Vianna Filho (1940).

tensões e conflitos de natureza 
social e racial, como prêmios e 
punições para os que atendiam ou 
infringiam as regras de condutas 
previstas nos regimentos 
internos. Grades ao redor da vila 
impunham rígido controle da 
entrada e saída dos moradores 
e seus parentes que vinham 
visitá-los. Registros relatam 
meios para burlar a vigilância, 
incluindo narrativas de crianças 
enganando inspetores para poder 
jogar bola em áreas proibidas e de 
jovens driblando o controle para 
namorar nos jardins internos 
da vila. Também é importante o 
destaque para a participação 
dos operários da empresa em 
greves, como a de 1907, quando a 
Vila foi palco de mobilizações e 
negociações sobre os rumos do 
movimento.

Outros acionistas que mantiveram seus investimentos foram, possivel-
mente, convencidos pelas justificativas apresentadas nas informações 
prestadas pela administração da empresa. No primeiro relatório da 
Companhia submetido à Assembleia Geral, os diretores demonstraram a 
saúde financeira da Companhia e destacaram a “ilimitada confiança que 
por diversos modos” foi demonstrada pelos associados e ainda manifes-
taram “sinceros protestos de gratidão pela confiança” que os membros 
da comissão fiscal lhes depositaram.

Argumentos relacionados à produtividade dos trabalhadores, favoráveis 
às preocupações sociais, poderiam ser apresentados. O percentual de 
faltosos costumava alcançar média superior a 15% em outras fábricas, 
bem acima dos números da CEIN, que não chegariam a 1%. O próprio 
Luiz Tarquínio justificava como “corporativamente racional” suas preo-
cupações sociais: “A fábrica da Boa Viagem possui, hoje, 490 teares e para 
cada tear parado o prejuízo real é de 3 mil reis diários; 15% de faltosos 
representam 150 contos anuais”.

As inovações sociais manifestadas no contexto da CEIN ocorreram em 
momento marcado por mudanças, tanto políticas quanto econômicas, 
com a substituição do trabalho escravo pelo trabalho assalariado e da 
Monarquia pela República. 

ASCENSÃO E QUEDA . A evolução da CEIN foi notável. Em 1895, já 
fabricava metade dos tecidos de algodão cru da Bahia, empregando um 
terço de todos os operários e dois terços de todos os teares. Em 1896, 
possuía 697 operários (171 homens e 526 mulheres) sendo apenas 28 es-
trangeiros. Os trabalhadores eram recrutados principalmente em ou-
tros estados do Nordeste e no interior da Bahia e a proporção maior de 
mulheres se manteve por longos anos. A empresa também empregava 
aprendizes e o seu contingente era diversificado.

Posteriormente, desafios surgiram. Os sócios faleceram ainda nos pri-
meiros anos. Em 1895, Miguel Francisco Rodrigues de Moraes. No ano 
de 1903, Leopoldo Jose da Silva e Luiz Tarquínio, este último aos 59 anos. 
Muitas foram as homenagens prestadas pela despedida de Luiz Tarquínio.
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Foto 4. Certificado 
de ação da CEIN.

Foto 5. Monumento 
a Luiz Tarquínio.

O contexto também trouxe desafios, como a perda de isenções de im-
postos em 1929 e a elevação dos valores dos aluguéis das casas da vila. 
Em 1930, surgiram problemas com a importação de algodão e de peças 
para reposição do maquinário nos anos de 1930, o que obrigou a empresa 
a vender quarteirões inteiros de casas para outras companhias como a 
Souza Cruz (1935) e a Coca–Cola (1941) promovendo mudanças significa-
tivas nos espaços internos da vila operária.

Por fim, em 1977, foi decretada a falência da CEIN. Sua vila operária per-
maneceu como espaço de moradia de 1.500 pessoas, que passaram a en-
frentar diversos problemas para se manterem em suas residências. Foi o 
início de longa batalha pela posse das casas, com os antigos operários e 
seus descendentes conquistando seus direitos efetivamente em 1982, por 
força de um decreto estadual.
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por Justina Tellechea e Tairine Nunes Santos1

“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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burgos 24.01.1967   

(Nanuque, Minas Gerais)

por Justina Tellechea1

“Uma palavra que eu escolho para 
lincar o sucesso é a coragem! Para um 

empreendedor, coragem é uma das 
palavras mais importantes”.

Mônica Burgos é uma empresária e advogada de grande destaque na área 
do Marketing Olfativo e dos aromatizantes, sócia fundadora da Avatim.

INFÂNCIA E JUVENTUDE, TRANSIÇÕES QUE MARCARAM 
. Na infância em Itabuna, município brasileiro do sul do estado da Bahia 
onde cresceu, Mônica já demonstrava ser uma pessoa que não se conten-
tava em fazer pouco e buscava ocupar seu tempo envolvendo-se cons-
tantemente em diversas atividades. Na escola, jogava handebol, fazia balé 
e participava da bandinha. Fora dela, matriculava-se em uma série de 
atividades extraescolares como porcelana, cerâmica, pintura, tricô, cro-
chê e datilografia. Para completar, ainda era judoca, definindo-se como 
“praticante fervorosa” desse esporte, ao qual atribui enorme importân-
cia para a disciplina, incorporada à sua vida.
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Nota 1. Com colaboração 
de Ana Josefina Tellechea.

Mônica se descrevia na fase da infância como uma “moleca” cheia de ati-
tude que corria atrás do que acreditava. A transição da “moleca” para a 
“menina” é marcada pelo surgimento de um primeiro possível relacio-
namento amoroso, quando ela, aos 15 anos, tomou a iniciativa de pedir 
em namoro um rapaz que já frequentava a sua casa desde que ela tinha 
11 anos, o qual aceitou.

Dois anos depois, aos 17 anos decidiu seguir os passos do pai, ingressan-
do na faculdade de Direito. A partir daí, iniciou-se uma série de novas 
descobertas e desafios que forjam a mulher decidida a encontrar e a des-
bravar novos caminhos.

A MATERNIDADE, OS ESTUDOS E SEUS DESAFIOS . Pouco 
depois, aos 22 anos, quando estava no último ano de curso, recebeu a 
notícia de que, antes do planejado, seria mãe do seu primeiro filho, Naji.  
A ocasião, a qual ela mesmo descreve como “sublime” e marcante na sua 
vida, acabou levando-a a desacelerar os planos traçados naquele mo-
mento específico. Não porque fosse incapaz de dar conta da faculdade e 
das demais atividades, mas pela necessidade de compreender com maior 
clareza os desdobramentos e os desafios que se representavam com a 
chegada de um filho portador da Síndrome de Down, condição genética 
caracterizada pela Trissomia do cromossomo 21 que requer alguns cui-
dados específicos, na maior parte dos casos. 

Transcorridos os meses mais difíceis, Mônica não demorou a reacelerar, 
retomando as atividades da faculdade que havia suspendido temporaria-
mente. Na formatura, o pequeno Naji estava em seu colo, representando 
a viabilização conjunta da maternidade e da formação profissional. Tal-
vez, por isso, até hoje, Mônica considere aquele momento como um dos 
marcos importantes da sua vida. Materializava-se, naquele instante, a 
conciliação dos desafios da gestação, nascimento de um filho e materni-
dade, com as atividades estudantis e a capacidade de se dedicar a ambos.

FORMAÇÃO DA FAMÍLIA . Logo após a formatura, Mônica come-
çou a exercer sua profissão e, em seguida, juntamente com o seu então 
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companheiro, tiveram mais dois filhos. Primeiro veio Bianca e, em se-
guida, Igor. Assim, durante essa fase da vida, Mônica Burgos era uma 
mulher que se sentia realizada com sua família, com sua casa e com o 
exercício da advocacia. Não satisfeita, às vezes, fazia tortas para a lancho-
nete do marido. As mudanças se sucediam na vida de Mônica, mas jamais 
escondendo a sua ecleticidade, o seu gosto por fazer de tudo um pouco 
e de jamais se contentar em focar seus esforços em uma única atividade. 
Essa característica, carregada desde a infância, dá indícios de que Môni-
ca e sua “inquietude” frutificariam em uma bela colheita mais à frente.

MUDANÇA DE CICLO . Apesar de seu sentimento de realização 
como mulher e mãe de família, Mônica sentia que ainda havia lacunas 
a preencher no seu universo profissional e esse sentimento a movia na 
direção contrária à sua atual profissão e ao seu casamento. Quando se 
habituava com alguma rotina, sempre surgiam questionamentos em 
torno das possibilidades futuras e do propósito de “algo a mais” pelo 
que ela pudesse ir ao encalço. É nessa busca, que se muda para o Rio 
de Janeiro com os filhos e o marido. Ainda assim, a simples mudança de 
lugar mostrou-se insuficiente para preencher anseios que ela sabia que 
existiam, mas que precisavam ser melhor compreendidos. Ainda sem 
um rumo preciso, resolveu retornar à Bahia com seus filhos, pondo fim 
ao seu casamento.

O retorno à sua cidade natal, deixou claro para Mônica que Itabuna fi-
cara pequena para si, após a sua carreira de oito anos como advogada. A 
inquietude lhe bate à porta mais uma vez e ela toma uma decisão radical, 
deixando pra trás absolutamente tudo: sua cidade, profissão, amigos e 
familiares, partindo mais uma vez para o Rio de Janeiro. Dessa vez, so-
mente com os seus filhos.

De volta à cidade maravilhosa, iniciou o curso de Produção e Figurino de 
Moda do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-RJ). Na-
quele momento, enfrentou algumas dificuldades, necessitando ausentar-
-se de casa por mais de 12 horas quase todos os dias, e realizando ativida-
des informais durante os finais de semana para complementar a renda.
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É nesse cenário turbulento que surgiu, ainda que de forma tímida e des-
pretensiosa, uma oportunidade, a partir de um convite de seu professor 
de história de moda, para compor uma equipe que falaria a respeito dos 
cinco sentidos – tato, olfato, visão, paladar e audição – em uma asses-
soria que ele oferecia aos lojistas. É a necessidade de se aproximar dos 
sentidos que faz, pela primeira vez, que ela mergulhe no universo dos 
aromas. De imediato, percebeu que havia poucas opções de produtos de 
cheiro nessa época no mercado. Mesmo com informações escassas, ela 
passou a se interessar pelo tema, vislumbrando na lacuna mercadológica 
de aromas a possibilidade de representar uma marca e fidelizar clientes. 
Para tal, contou com a ajuda dos amigos, que lhe indicaram fragrâncias, 
aromas e pessoas envolvidas no processo de produção desses produtos 
ainda tão pouco explorados pelo mercado.

Em 2001, Mônica assim que terminou o curso no SENAC, resolveu retor-
nar para perto da sua família na Bahia. Antes da volta, porém, foi apre-
sentada a Almir (Turco), um produtor de aromatizantes de ambiente em 
Teresópolis. Naquele momento, compreendeu que poderia estar ali o que 
vinha buscando desde o início da sua vida profissional. Adquiriu 50 litros 
de aromatizante que lhe foram enviados à Bahia, iniciando, assim, sua 
longa jornada no universo dos aromas, apostando no marketing olfativo.

Já de volta à Itabuna, ela começou a revender o produto com grande fa-
cilidade para comerciantes conhecidos e amigas lojistas. Em seguida, em 
função da surpreendente aceitação dos aromatizantes, saiu em busca de 
mercados maiores e se mudou para Salvador, onde passou a dividir um 
apartamento com a irmã. Na fase inicial, em terras soteropolitanas, de-
cidiu pela contratação de uma equipe para realizar vendas e entregas de 
porta em porta. 

À medida que o negócio foi crescendo, sentiu a necessidade de alugar 
uma sala que serviria ao duplo papel de escritório e central de vendas 
e distribuição. O sucesso de Mônica Burgos não passou despercebido e 
não demorou para que chegasse o convite de um amigo bancário, César 
Fávero, para estabelecerem uma sociedade. Apenas oito meses após o 
seu retorno à Bahia, a parceria que passou a contar também com a irmã 
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de Mônica, bioquímica e farmacêutica, criou as condições para a ressig-
nificação e a otimização na forma de produzir e distribuir seus produtos.

O SURGIMENTO DA AVATIM . Um convite para um café entre 
amigos foi o momento chave para o início de uma nova versão do em-
preendimento que Mônica iniciara. Em uma longa conversa entre sócios, 
Mônica, sua irmã e César, mostravam-se em acordo em relação à neces-
sidade de que o negócio precisava ser ressignificado para ir além, pois 
a partir da ideia inicial havia um grande potencial a ser explorado, que 
seria, certamente, impulsionado pelo grande talento para vendas diretas 
que já vinha apresentando, ao longo da sua, ainda curta, jornada.

Em 2002, foi oficialmente fundada a Avatim, que significa “cheiro da Terra” 
em Tupi-guarani. De pronto, mudaram seu escritório para Ilhéus, cidade 
na qual até hoje está situada a sua sede, cuja área de produção está insta-
lada em uma reserva de mata atlântica. O processo produtivo da Avatim 
busca não degradar nem explorar recursos naturais, mantendo o equi-
líbrio natural do espaço, promovendo ações de reuso de água da chuva, 
coleta seletiva, dentre outras medidas de preservação ambiental. Fabri-
cante de cosméticos e artigos para o bem-estar pessoal, a empresa, desde 
a sua fundação, buscou ofertar produtos desenvolvidos a partir de essên-
cias originais de elementos presentes na biodiversidade brasileira, como 
alecrim, cupuaçu, flor de cerejeira, bambu e outras essências naturais.

César Fávero ficou encarregado de cuidar da produção e desenvolvimen-
to do produto, participando de cursos e contratando consultorias para 
emergir no universo da produção da indústria química. Já Mônica Burgos 
ficou responsável por toda área de vendas em Salvador, área que sempre 
atuou com muito talento e vocação, responsabilizando-se também pelo 
treinamento de novos vendedores para os produtos da Avatim.

A PRIMEIRA LOJA . Com o rápido crescimento do negócio, os 
produtos da Avatim passaram a ser distribuídos e comercializados em 
pontos de venda, porém, a empresa não estava suficientemente preparada 
para o rápido e crescente sucesso. Naquele período, observava-se 
desordem e desconforto na condução das vendas, causadas pela falta Foto 1. O início.
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de padronização. O processo era conduzido por meio de escritórios de 
revenda e as vendas eram realizadas apenas por meio de revendedores/
consultores e distribuidores. À medida que foi compreendida a 
necessidade de inovar no processo de vendas, foi amadurecendo-se a 
ideia de uma loja própria. Esse processo culminou com a inauguração, 
em 2009, da primeira loja Conceito em Salvador, situada no Shopping 
Boulevard, nº 161, no Itaigara. As vendas porta a porta permaneceram, 
já que durante um longo período foram as principais responsáveis pelo 
crescimento da Avatim. A parceria e a confiança dos vendedores haviam 
sido, até então, os grandes impulsionadores do negócio.

Apenas cinco meses depois da primeira loja física, surgiram interessa-
dos em montar franquias em todo o país. Os sócios entenderam que isso 
favorecia o crescimento da Avatim e decidiram iniciar o processo. No co-
meço, Mônica, preocupada em manter um padrão de qualidade na ope-
ração das lojas, acompanhou pessoalmente a montagem nas 37 primeiras 
lojas, viajando incansavelmente por todo o país. A Avatim desenvolveu 
um processo de análise de viabilidade para cada franquia que compreen-
de um processo de aprovação e acompanhamento. Para tal, são reali-
zadas pesquisas, levantamento e análise de dados socioeconômicos e 
demográficos da cidade candidata a instalar cada loja, como o Produto 
Interno Bruto (PIB), o PIB de serviços, a população e a densidade demo-
gráfica, insumos para cálculos de capacidade de vendas que são usados 
para o estabelecimento de metas. 

Em 2018, a Avatim já era constituída por 120 lojas, com mais de 1200 re-
presentantes e havia o planejamento de estender suas atividades a ou-
tros países europeus e americanos. Antes de cada decisão, cada mercado 
seria previamente avaliado.

O SEGREDO DO SUCESSO . O portfólio atual da Avatim, em 2021, 
é formado, fundamentalmente, por artigos para ambientes – incensos, 
velas e difusores –, além de produtos de uso pessoal como sabonetes, 
hidratantes e óleos corporais. O sucesso da rede é representado pelas 
atuais 180 lojas e mais de 3 mil revendedores no país. A rede de franquias 
da Avatim cobre todos os estados brasileiros, com exceção do Amapá.



Foto 2. Mônica em uma das Lojas da Avatim.
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Para Mônica Burgos, a Avatim sempre procurou e soube estabelecer re-
lações baseadas na união, no respeito e na confiança com seus parceiros 
de negócios. Além disso, credita à multidisciplinaridade de formação e 
de potencialidades dos sócios, uma boa parte da responsabilidade pelo 
sucesso obtido, já que pessoas e profissionais com potencialidades dife-
rentes atuam de forma complementar na contribuição para o negócio. 
No entanto, reconhece que uma empresa não se faz somente pelos seus 
proprietários e que a formação de uma boa equipe também foi funda-
mental para o sucesso atingido.

RETORNO SOCIAL E AMBIENTAL . Preocupada com o impacto 
social e ambiental do negócio, a Avatim desenvolve programas reconhe-
cidos, merecedores, inclusive, de prêmios, como o Prêmio SESI de Qua-
lidade no Trabalho. 

Buscando contemplar a comunidade local, os trabalhadores da produção 
são exclusivamente moradores da Vila Cachoeira, situada em frente à fá-
brica em Ilhéus (BA). Mônica sempre procurou usar a sua empresa como 
instrumento de capacitação e inclusão das pessoas que residem na região. 

A preocupação com os conterrâneos se traduz, ainda, em diversos programas 
sociais como o “Amigos da Escola”, “Casa dos Sonhos”, “Seja Universitário”, 
o programa de inclusão social “Ser Down” e o projeto “Crianças da Terra”.

Dentre as ações mais recentes, cabe destacar que, em 2020, ano do iní-
cio da pandemia mundial causada pela covid-19, a Avatim desenvolveu o 
projeto “Cuidar Solidário” que nasceu do sentimento de responsabilida-
de e cuidado com o outro, atendendo às pessoas em situação de maior 
vulnerabilidade. Com o apoio da Prefeitura de Ilhéus, a empresa criou 
uma ação de levar água e sabonete líquido da Avatim em pontos estraté-
gicos para a comunidade do município, instalando 20 pias – e com previ-
são de instalação de mais 80 – com reservatório de 200 litros que foram 
distribuídas em Ilhéus e Itabuna, possibilitando uma média de 4 mil la-
vagens por dia. O objetivo foi proporcionar à população mais vulnerável 
condições de higienização das mãos, considerada uma das medidas mais 
eficientes no combate ao vírus.

Foto 3 e 4. Projeto 
Cuidar Solidário.
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norberto 09.10.1920   
(Recife, Pernambuco)

19.07.2014   
(Salvador, Bahia)

por Justina Tellechea e Tairine Nunes Santos1

“Para trabalhar com todos,
entender a importância de cada um.”

Engenheiro, empresário, líder e educador brasileiro, Norberto Odebrecht 
foi o fundador e Presidente de Honra do Grupo Odebrecht (atual Novonor), 
organização brasileira de destaque na área da construção civil.

OS PRIMEIROS PASSOS DE UM RECIFENSE CRIADO NA 
BAHIA . A família de Norberto Odebrecht, de origem germânica, fixou-se 
no Brasil em 1856, na região do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, a partir da 
chegada de seu bisavô, Emil Odebrecht, que veio da região da Pomerânia. 
Tal membro da família já demonstrava que a engenharia estava no DNA 
dos Odebrecht, visto que atuava como engenheiro agrimensor. O primeiro 
dos Odebrecht em solo brasileiro também atuou na Guerra do Paraguai, 
contribuindo indiretamente para o fim do Segundo Império brasileiro. 

Entre as dezenas de netos gerados pelos filhos de Emil, estava Emílio, o 
pai de Norberto. Emílio se mudou para a região do Rio de Janeiro com 
o intuito de aprender sobre o uso de concreto armado e, mais tarde, no 
início do século XX, foi enviado ao Recife para a construção da Ponte 
Maurício de Nassau. A família aproveitou a prosperidade da região, de-
vido às riquezas oriundas dos canaviais, para abrir a própria empresa 
ainda no Recife. Foi assim que Emílio Odebrecht fez história ao liderar a 
construção de vários edifícios no Nordeste. 



GESTÕES
EMPRESARIAIS

INSPIRADORAS

472

Nota 1. Com colaboração 
de Matheus Leite Buranelli.

No período colonial brasileiro, Recife já se destacava por ser um centro 
de muitos comerciantes, de pessoas visionárias que almejavam construir 
um rico mundo urbano. Como efeito, os recifenses precisaram ir à luta 
para que a região deixasse de ser uma vila de Olinda e se tornasse oficial-
mente uma cidade. 

Na década de 20 do século passado, no entanto, a crise do açúcar foi 
responsável pela mudança da família para a capital baiana, cidade que 
apresentava muitas oportunidades na visão de Emílio, já que a produ-
ção de fumo e de cacau estava enriquecendo vários dos seus moradores. 
Norberto tinha apenas cinco anos quando seu pai, Emílio Odebrecht, e 
sua mãe, Hertha Odebrecht, mudaram-se com os filhos para uma Salva-
dor em franco processo de transformação, necessitando de investimen-
tos em infraestrutura para superar o então recente passado colonial e se 
afirmar como metrópole. 

Foi somente aos 12 anos, em 1932, quando entrou no Ginásio Ipiranga, 
em Salvador, que Norberto aprendeu a falar português. Até então, havia 
sido educado apenas em alemão. Sua formação também contou com uma 
rigorosa educação domiciliar, a qual incluía a disciplina de arrumar a 
cama, rachar a lenha e fazer exercícios de caligrafia imitando o alfabeto 
gótico, além de lições calvinistas que recebeu de sua mãe e de um pastor 
luterano. A criação com fortes influências germânicas era bastante dife-
rente da experimentada pelos filhos da elite baiana, o que levou Norberto 
a confessar mais tarde ter se assustado com a convivência estabelecida 
com eles. Como aspecto fundamental dessa diferença, destacava a nítida 
percepção de que eles acreditavam ter vindo ao mundo para serem ser-
vidos e não para servir. 

O mundo das construções e suas nuances incorporaram-se precocemente 
à vida de Norberto, pois, na adolescência, aos 15 anos, já se interessava 
pelos negócios do pai, acompanhando o trabalho de cada funcionário 
da empresa. Com a humildade e simplicidade que lhe caracterizariam 
por toda a vida, trabalhou no assentamento de pisos e na produção de 
esquadrias. A disponibilidade e o interesse em colocar a mão na massa 
se tornariam mais tarde um dos ingredientes do seu sucesso, pois desde 
cedo pôde aprender e assimilar a essência das atividades técnicas, 
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desenvolvendo competências que iam do reconhecimento da textura ideal 
do concreto ao domínio das atividades administrativas de uma empresa.

Naquela época, no final dos anos 1930, Norberto trabalhava subordinado 
ao mestre de obras, pois era este que marcava as suas horas trabalhadas, 
as quais determinariam o valor que receberia de mesada do seu pai. A 
perfeita compreensão dos diversos papéis e da necessidade de integração 
entre eles para o sucesso de um projeto de construção foi fundamental 
para que Norberto, desde muito cedo, realizasse a importância de cada 
indivíduo e função para tirar os grandes projetos do papel, assimilando 
como marca própria o princípio de trabalhar intensamente com todos.

DE PAI PARA FILHO . Há 80 anos, quando Norberto, ainda com 
21 anos, estava no início do curso de engenharia da Escola Politécnica 
de Salvador, em 1941, assumiu a Construtora Emílio Odebrecht & CIA. 
À frente da construtora, Norberto também assumiu as dívidas de seu 
pai. A empresa estava falida, já que não havia resistido às consequên-
cias da Segunda Guerra Mundial, contexto histórico que resultou no 
encarecimento de produtos importantes para a construção civil. As-
sim, apesar da herança da construtora, o que Norberto contava de fato 
era com a sua força de trabalho. No entanto, soube não se deixar abalar 
pela situação adversa, tomando como verdade a filosofia existencialis-
ta de Sartre que lhe levou dogmaticamente a sempre se importar mais 
com as atitudes que viria a tomar do que com a situação ao seu redor. 

A adversidade experimentada exigiu que Norberto e seus sócios, Fran-
cisco Valladares e Otto Schaeppi, também estudantes de Engenharia à 
época, compreendessem que o que a vida deseja dos seres humanos é 
coragem. Desse modo, elaboraram um plano político, econômico e so-
cial para mitigar os problemas da empresa. Foi naquele momento, que 
o Dr. Norberto começou a evidenciar o que poderia vir a alcançar como 
empreendedor. Primeiramente, conseguiu negociar as vultosas dívidas 
com os bancos, depois passou, progressivamente, a otimizar os projetos, 
melhorando a qualidade e o tempo de entrega das obras. Apesar da im-
portância dessas ações, talvez o seu feito mais diferenciado tenha sido o 
estabelecimento do Pacto Social, a partir do qual selou um diálogo que 
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permitiu a união entre empresários e funcionários. Os mestres de obras, 
por exemplo, passaram a receber não somente mais responsabilidades, 
mas também, e em contrapartida, parte dos lucros da empresa como re-
compensa pelos seus esforços. 

Dessa forma, em apenas três anos, o Dr. Norberto mitigou as dívidas da 
empresa herdada de seu pai e, em 1944, fundou a poderosa Construtora 
Norberto Odebrecht, somente um ano após a sua formatura. O sucesso 
do astuto empreendedor veio da união entre o conhecimento que adqui-
riu no curso de Engenharia com os saberes advindos do convívio com 
diversos profissionais do ramo da construção, resultando no desenvolvi-
mento de estratégias de sucesso nunca antes observadas em solo baiano, 
nem brasileiro.

OS MÉTODOS NA PRÁTICA . Há obras marcantes que servem de 
exemplo para a alta eficiência dos métodos de Dr. Norberto, assimilados 
pela sua construtora. 

Um dos destaques foi a construção do Edifício Belo Horizonte na Bahia, 
ocorrido em apenas sete meses, em uma época na qual um empreendi-
mento como esse não demandava menos de 36 meses para ser finalizado. 
Ainda em terras baianas, em 2 de julho de 1957, a Construtora Norberto 
Odebrecht deu início às obras do Teatro Castro Alves, uma obra de ar-
quitetura ousada que incluía a área da Concha Acústica como maior dife-
rencial e que foi concluída em apenas um ano, entregue em 30 de junho 
de 1958. A estrutura poderosa da Concha Acústica foi capaz de resistir a 
um incêndio que a obra sofreu antes mesmo de ser inaugurada. Foi por 
proezas assim que, na década de 1960, o Nordeste já não era mais o único 
espaço no qual a empresa crescia. 

Na Região Sudeste, por exemplo, além da obra do Aeroporto Interna-
cional Galeão (1977), a Odebrecht construiu e inaugurou o Teleférico do 
Alemão em 2011, empreendimento que se destaca pelo grande desafio 
que representou, já que foi a primeira grande obra realizada no local e, 
por isso, não se conhecia nem mesmo o tipo de solo da região. Ainda as-
sim, esse teleférico, que foi o primeiro sistema de transporte de massa 
por cabos no Brasil, virou realidade em 2011, e em 2014 já transportava 
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cerca de 10 mil moradores e turistas diariamente nas comunidades do 
Complexo do Alemão. Além dessas construções nacionais, os métodos de 
Dr. Norberto Odebrecht foram colocados em prática em outros países da 
América do Sul e até em outros continentes, tendo uma das filias da cons-
trutora, a Bento Pedroso Construções, participado, em 1996, da cons-
trução da maior represa de Portugal à época – A barragem do Alqueva.

Tudo isso reafirma o fato de que o Dr. Norberto soube valorizar a herança 
recebida de seu pai e transformar as dificuldades em sucesso por meio 
de sua veia empreendedora.

O TRIPÉ DO MUNDO DOS NEGÓCIOS E A FILOSOFIA DA 
TEO . Norberto Odebrecht, por meio de sua experiência prática e do co-
nhecimento advindo dos estudos, foi capaz de aliar os três componentes 
essenciais para sustentar uma grande empresa: o dono do capital ou in-
vestidor, os trabalhadores e os clientes. Nesse sentido, ele soube delegar, 
planejadamente, tarefas e foi capaz de promover a partilha de bens de 
acordo com os êxitos obtidos por cada negócio. 

Com o intuito de sistematizar esse tripé empresarial de sucesso, o Dr. 
Norberto criou a Tecnologia Empresarial Odebrecht (TEO), uma filosofia 
brasileira de como administrar bem uma empresa, baseando-se na des-
centralização administrativa. Essa filosofia inclui conceitos voltados aos 
princípios educacionais que o líder deve passar aos seus liderados, além 
de conceitos laborais e a forma de atender da melhor maneira possível o 
cliente, visto como os principais itens do tripé. Dr. Norberto acreditava, 
e procurava difundir na construtora a sua crença de que a função das 
empresas de construção era, acima de tudo, entender o sonho de cada 
cliente para poder realizá-lo.

Assim, em termos práticos, a TEO se apresenta como um Plano de Ação no 
qual se estabelece a prioridade do líder, assim como dos liderados, para 
transformar cada projeto na realização dos sonhos dos clientes demandan-
tes em tempo hábil e com o menor desprendimento de recursos possível. 

Outro aspecto importante dessa inteligente estratégia empreendedora, 
se inspira na filosofia descartiana de dividir para melhor administrar o 

Foto 1. Dr. Norberto 
em conversa com funcionário 
na plataforma OPL.

Foto 2. Dr. Norberto com 
os jovens da Fundação Odebrecht.
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contexto e, desse modo, descentralizar. Isto é, os projetos adquirem autonomia para funcionar como 
pequenas empresas que cuidam de servir a um grupo determinado de clientes, de forma especializada 
e customizada, dedicando-se a cada pormenor, logrando maiores chances de sucesso e de satisfação do 
consumidor final. A soma destes negócios menores formava a Corporação Norberto Odebrecht. Nesse 
contexto, a partir da necessidade de cada pequena empresa e de cada projeto, eram constituídas também 
Equipes de Apoio que faziam a comunicação entre os segmentos da Construtora e concretizavam da me-
lhor forma as demandas.

Ainda no que tange à TEO, um dos grandes destaques é a busca permanente pela excelência na relação 
entre líderes e liderados, desenvolvida a partir da concepção de que os líderes não são apenas respon-
sáveis por ditar regras, mas também por entender quais os melhores desafios a serem lançados para 
cada liderado, de modo que se coloque sobre este adequadas responsabilidades e liberdades. Tudo isso, 
respaldado pelo já citado sistema de partilha, que serve como estímulo pela busca de prestar um serviço 
cada vez melhor ao cliente.

O tripé do mundo dos negócios ajudou Dr. Norberto não somente a recuperar a empresa da falência, 
como também o inspirou na criação da TEO, que se tornou o método utilizado por todas as empresas 
da Norberto Odebrecht, inclusive as estrangeiras, uma vez que a empresa se internacionalizou e atingiu 
mais de 20 países. Além disso, tal método inovador também serve de material educativo para muitos jo-
vens engenheiros e de inspiração para outras empresas brasileiras, tornando-se uma importante marca 
na história da indústria de construção nacional, traduzida em melhoria dos seus processos e resultados.

A FUNDAÇÃO NORBERTO ODEBRECHT . Quando Norberto ainda era jovem, conviveu com o 
pastor luterano alemão Otto Arnold e foi a partir dessa relação que herdou e incorporou o princípio de 
que servir é mais gratificante do que ser servido. A partir dessa prerrogativa, é que, em 1965, o Dr. Nor-
berto criou a Fundação Norberto Odebrecht, privada e sem fins lucrativos, que nasceu com a missão so-
cial de promover maior equidade e que seria administrada em sintonia com as formas de administração 
empresarial estabelecidas pela TEO. 

Hoje, entre diversas ações sociais relevantes, a instituição vende os livros que seu criador escreveu em 
vida e reverte a renda obtida para seu programa social próprio. Dentre as obras escritas por Dr. Norber-
to, destaca-se Pontos de Referência, a qual era considerada pelo ex-professor de Dr. Norberto, Dr. Carlos 
Sima, um livro guia durante sua gestão como presidente da Telebahia. Muito relevante também foi a obra 
Sobreviver, Crescer e Perpetuar, livro escrito que ganhou uma versão ampliada em 1984, sistematizando a 
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TEO. Além de vender os livros de seu fundador, a Fundação Norberto Odebrecht busca parcerias públi-
co-privadas com o objetivo de combater a pobreza, bem como sensibilizar a sociedade para a causa. Para 
tanto, a fundação disponibiliza em seu site esclarecimentos de como pessoas jurídicas ou físicas podem 
contribuir; orienta como é possível que as empresas transformem seu imposto de renda em doação e 
disponibiliza, também online, com intuito de manter a transparência da entidade, os detalhes de como 
as doações são utilizadas. Dentre as empresas que ajudaram a instituição nos últimos anos estão: a Vexty, 
a Ocyan, a Horiens e a Enseada. 

Diante do reconhecimento do papel transformador da educação, no final da década de 1980, a fundação 
estabeleceu como prioridade educar jovens com o intuito de formar novas gerações de brasileiros mais 
participativos, empreendedores, protagonistas de suas vidas e capazes de influenciar toda a comunidade 
a seguir o caminho de uso racional dos recursos naturais. Com essa perspectiva, a fundação foi capaz de 
mudar a realidade de muitas famílias do Baixo Sul da Bahia ao, em 2003, eleger a região para testar uma 
estratégia de desenvolvimento sustentável na zona rural com o fito de incentivar os jovens a permanece-
rem no campo, produzindo de forma consciente e respeitando a natureza.

O sucesso do projeto piloto do Baixo Sul da Bahia resultou, em 2020, já após a morte de Dr. Norberto, no 
lançamento de um material que ensina como replicar a ideia do Programa Social da Fundação Norberto 
Odebrecht (PDCIS) em outros ambientes. Logo, nota-se que o legado de Norberto Odebrecht se perpetua 
também por meio das conquistas sociais da Fundação Norberto Odebrecht.

A LIÇÃO DE SERVIR SEMPRE COM ALEGRIA, NUNCA COM SACRIFÍCIO – O ENGE-
NHEIRO E A SANTA . Em 1940, nascia a amizade entre Dr. Norberto e Irmã Dulce, a Santa Dulce 
dos Pobres (beatificada em 2019), a quem ele chamava carinhosamente de mãe profissional, aquela que, 
segundo ele, inspirou a criação da TEO. Tanto assim, que a primeira obra que a Construtora Norberto 
Odebrecht elaborou, O Círculo Operário na Bahia, foi inaugurada por Irmã Dulce.

Em 1983, foi a construtora de Dr. Norberto, a principal responsável pela construção do Hospital Santo 
Antônio, vinculado às obras sociais de Irmã Dulce, obra pela qual a santa, em particular, lutou muito 
com o intuito de que atendesse de maneira digna aos doentes. Depois de pronto, o Hospital Irmã Dulce 
agradeceu por carta a Dr. Norberto Odebrecht, que recebeu uma benção da santa pelo feito. Mais tarde, 
estreitando o vínculo entre o engenheiro e a santa, o Dr. Norberto tornou-se membro do conselho admi-
nistrativo das Obras Sociais Irmã Dulce.
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O interesse mútuo pelo servir levou a santa a realizar visitas frequentes 
ao escritório do empresário com o objetivo de desenvolverem conjun-
tamente estratégias para ampliar, cada vez mais, as obras sociais. Foi 
nessas circunstâncias que o Dr. Norberto teve uma de suas atitudes mais 
interessantes: orientar a empresa a dar aos estagiários a missão de reali-
zar obras sociais apenas com o dinheiro arrecadado. Assim, a Odebrecht 
abria mão das horas trabalhadas de seus estagiários para que estes se 
dedicassem à causa social e estes já aprendiam, desde cedo, a importân-
cia de trabalhar de forma otimizada, sem desperdiçar recursos, já que só 
podiam utilizar aqueles advindos de doações. 

Dessa forma, Dr. Norberto contribuiu para a formação de jovens enge-
nheiros, ao incentivá-los a construir um mundo melhor por meio de 
projetos bem pensados, que entregavam obras de qualidade com o me-
nor gasto de material possível.

UM PRESIDENTE DE HONRA NOS SEUS ÚLTIMOS ANOS . 
Funcionários da Odebrecht que trabalhavam no mesmo ambiente que o 
Dr. Norberto, relataram que ele continuava a chegar cedo para trabalhar, 
mesmo nos momentos finais de sua vida. Desde 1991, ocupava o cargo de 
presidente de honra da corporação que criou.      

Um ano antes do seu falecimento, que ocorreu em 2014, ele estava, se-
gundo a revista Forbres, entre os nove homens mais ricos do mundo. En-
tretanto, o Dr. Norberto vivia uma vida simples em seu cotidiano. Morava 
em um edifício que não era luxuoso em Salvador, não tinha motorista, 
usava folgados ternos brancos e, nas férias, gostava de ir para a Baía de 
Camamu, no Sul da Bahia, com sua família.

Não obstante, a força empreendedora, a capacidade de liderar, a 
preocupação social e o dom de servir desse homem não serão apagados 
por essa mancha negativa na história da Odebrecht, pois tudo isso 
ainda vive tanto nos inúmeros liderados que Dr. Norberto teve em vida, 
os quais ainda seguem os passos ensinados pelo líder; como também 
está presente na vida de cada jovem auxiliado pela Fundação Norberto 
Odebrecht. Certamente, portanto, por ter ensinado a tantas pessoas 
lições valiosas, o Dr. Norberto encontra-se imortalizado, pois, conforme 

Foto 4. Dr.Norberto, seu filho, 
Emílio e seu neto Marcelo.



Foto 3. Santa Dulce e Dr. Norberto.
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escreveu o historiador Henry Adams, um mestre afeta a eternidade, já 
que é impossível dizer até onde vai sua influência. 

Ademais, permanecem perpetuando o legado de Dr. Norberto Odebre-
cht, as suas obras escritas, assim como aquelas que ele ajudou a saírem 
do papel para abrigar pessoas – como o Hospital Santo Antônio –, ou 
abrigar a cultura – como o Teatro Castro Alves. Indubitavelmente, Dr. 
Norberto foi um visionário empreendedor recifense-baiano que, acre-
ditava ser a formação de jovens gestores e engenheiros o material mais 
adequado para se construir um novo Brasil, um novo mundo.
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