APRESENTAÇÃO
DO PROJETO E DO LIVRO
O projeto “Gestões empresariais inspiradoras: a trajetória de grandes empreendedores baianos e seus papéis
transformadores na atividade empresarial” narra a trajetória de trinta importantes empreendedoras e empreendedores que atuaram na Bahia no agronegócio, comércio, serviços e indústrias. Seus resultados estão
apresentados sob a forma de livro físico e em versão digital.
Representa uma construção coletiva, que une Administração e História, produzida por equipe da Universidade Federal da Bahia (Escola de Administração e Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas) e apoiada por
importantes representações coletivas, como SEBRAE Bahia, FECOMÉRCIO Bahia, FAEB e FIEB.
Os registros do projeto saúdam a Bahia e o seu povo. Além de uma história singular, uma geografia deslumbrante e um povo encantador, aqui tem gente que sonha, sua, e que faz, do verbo, carne. No solo fértil da
Bahia, sementes empreendedoras geraram frutos inspiradores.
O projeto viajou por diferentes eras, diferentes tempos e diferentes espaços. Nos bolsos, os autores trouxeram
trinta diferentes conjuntos de sonhos e inspirações. Que possamos construir com seus acertos e seus erros.
Que tenhamos a capacidade de aprender e ensinar a partir de suas histórias. E que possamos iluminar novas
estradas e guiar novos caminhos.
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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 tamanha importância que representou para desenvolvimento econômico e
produtivo do ciclo desta manufatura no Brasil.

10.02.1871

Raymundo Pereira se destacou como produtor e vendedor de açúcar

(Vila Meã, Portugal)

mesmo depois do século XVIII, quando esse bem deixou de ser o prin-

22.02.1934

responsável pelo monopólio da venda de açúcar no início do século XX,

(Vila Meã, Portugal)

cipal destinado às exportações do país. Uma vez que, Raymundo foi o
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 Comissão de Defesa da Produção do Açúcar. Assim, desde a atuação na empresa
Sá Ferreira & Magalhães até a Magalhães & Cia, esse ilustre empreendedor 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 reinado de Filipe III em Portugal. Trata-se de uma freguesia portuguesa
situada no vale do Rio Odres, na zona ocidental do município de Amarante. Sempre foi um lugar de destaque na região por sediar um importante 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, conheceu sua esposa, a baiana Elisa Magalhães, também de origem humilde.

Nota 1. Com colaboração de
Matheus Leite Buranelli.

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
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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 Sociedade 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 época. 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 (19141918), 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 Indústrias Reunidas S/A, ligada diretamente às empresas de Raymundo Pereira. 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 alcançaram 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 açucareiro, 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 oscilações nos preços dos derivados do produto. Não obstante, essa atitude
não foi o suficiente para recuperar a maioria das usinas e o governo optou pela criação, dois anos depois, de uma Comissão de Defesa da Produção 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 produtora de açúcar no Brasil desde o início dessa cultura, passando pelo
seu auge, até o final dos seus tempos áureos no país.
Figura 1. Imagem de jornal
da época do falecimento
de Raymundo.

Além da atuação forte na Bahia, Raymundo também empreendeu fora
desse estado. As principais empresas das quais ele participou foram: a
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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 – todas 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 Campinas 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 industrial 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 empresa foi renomeada para Companhia Suburbana Imobiliária. Foi também
Raymundo Pereira que custeou o saneamento do local, que antes era insalubre. 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 visionário de Raymundo de Magalhães, sempre capaz de antever oportunidades. 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 Imobiliária, Raymundo de Magalhães doou uma parte de suas terras para a construção 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 permaneceu 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 passa pelos bairros de Pirituba, Taipas e Perus. Além disso, o desenvolvi-

Figuras 2 e 3. Raymundo
e a Avenida que leva seu nome.

mento do entorno da região cresceu ainda mais recentemente, devido à
abertura de um shopping, o Tietê Plaza.
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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 adotou 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 peregrinação 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 Raymundo Magalhães. Isso ocorreu na Freguesia de Real – que, mais tarde, foi
unida com mais outras duas freguesias e passou a fazer parte do conjunto denominado atualmente de Freguesia Vila Meã. O contexto de criação 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 MATEUS . 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 conquistado, 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 felicidade 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 instruções 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 pessoal 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 continuassem 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, quando 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, especialmente na Bahia e em Pernambuco, regiões onde ele ajudou o comércio a prosperar. Além das homenagens 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 social, 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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