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Abstract 

This study aims to reconstruct the formation and development of anonymous company (SA) of the 

Mascarenhas family group from 1868 to 1930. We analyze the formation of the first Mascarenhas 

company and the subsequent processes of expansion, diversification of manufacturing and 

concentration of small textile firms by that group. We discuss in particular the process of formation 

of anonymous companies (SA) in Juiz de Fora involving Bernardo Mascarenhas, key figure in the 

development of pioneering project in the textile and energy sectors through the application of 

hydroelectric energy to industrial purposes. The history of these corporations provides us with 

examples of business development linked to urban growth, decline of business ventures leading to 

deindustrialization, economic and urban stagnation, or other short-lived  investiments.  

Keywords: anonymous companies (SA), family groups, textile industry, industrial heritage, Minas 

Gerais. 

 

Resumo 

O presente estudo visa recompor formação e desenvolvimento de sociedades anônimas do grupo 

familiar Mascarenhas, de 1868 a 1930. Analisa-se formação da primeira sociedade anônima 

Mascarenhas e o processo de expansão, diversificação de fabrico e agrupamento de pequenas 

empresas têxteis por parte desse grupo. Especialmente, aborda-se o processo de formação de 

sociedades anônimas em Juiz de Fora com a participação de Bernardo Mascarenhas, personagem 

chave no desenvolvimento de um projeto pioneiro nos setores têxtil e energético, com energia 

hidrelétrica aplicada à indústria. Partindo da história dessas sociedades, encontramos exemplos de 

desenvolvimento empresarial atrelado ao progresso urbano; de decadência de empreendimentos 

levando à desindustrialização; de estagnação econômica e urbana ou de outros investimentos com 

período de vida efêmero. 

Palavras-chave: sociedades anônimas, grupos familiares, indústria têxtil, patrimônio industrial, 

Minas Gerais.   



Introdução  

 

O presente estudo analisa a formação e desenvolvimento do grupo familiar Mascarenhas que se 

insere no setor fabril durante o século XIX, com o objetivo de descrever o processo de constituição 

de diversas sociedades anônimas desse grupo familiar. Uma parte da pesquisa é reservada ao 

levantamento das sociedades anônimas fundadas com a participação do industrial Bernardo 

Mascarenhas em Juiz de Fora. Prende-se como arco temporal o período conhecido como "era do 

ouro"1 1850 a 1930, da indústria têxtil brasileira, época de modernização e consolidação desse setor 

industrial, graças à formação de empresas e grupos de familiares e à criação de muitos centros de 

produção têxtil. Analisam-se fontes literárias e arquivistas sobre a documentação das empresas 

estabelecidas pelo grupo industrial familiar Mascarenhas e sobre as diversas sedes de produção 

construídas a partir desse grupo no Brasil. Mostram-se a formação da primeira empresa do grupo e 

o processo de fusão das duas primeiras empresas Mascarenhas, conformando a sociedade anônima 

privada pioneira no Brasil. Sucessivamente, desenvolve-se o processo de englobamento de 

pequenas empresas têxteis por parte de membros do grupo familiar Mascarenhas, com uma 

conseguinte variação do fabrico (algodão e lã) e diversificação de investimento com 

empreendimentos no setor energético. Particular atenção será voltada ao processo de criação de 

sociedades anônimas em Juiz de Fora-JF que tiveram a contribuição e a participação de Bernardo 

Mascarenhas, personagem direta e indiretamente responsável por incentivar um evidente 

desenvolvimento industrial e urbano na cidade. Ao estudar a historia dessas empresas, verificam-se 

processos de desenvolvimento empresarial atrelados ao progresso urbano; de decadência de 

empreendimentos levando à desindustrialização; de estagnação econômica e urbana ou de ou outros 

investimentos que passaram por fracassos e tiveram um período de vida efêmero. 

Foram analisados manuscritos do Arquivo Público Mineiro-APM. Como fontes impressas, 

consultaram-se os dados de censos industriais da Diretoria Geral Viação, Obras Públicas e Indústria 

dos anos 1906 e 1912. Em particular, para cada empresa, consideraram-se fontes específicas sobre a 

história dos núcleos produtivos como a documentação dos processos de Tombamento Conjunto 

Arquitetônico e Paisagístico de Biribiri (Diamantina-MG)2, da Tecelagem Bernardo Mascarenhas 

(JF-MG)3 e da Academia de Comércio (JF-MG)4. De grande importância para analise dos 

                                                
1 STEIN, J. Origens e evolução da Indústria textil no Brasil. Rio de Janeiro: Campus, 1979.  
2 INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS. IEPHAMG. 

Processo de Tombamento. Conjunto Arquitetônico e Paisagístico de Biribiri. 11/11/1998. PTE103. v.1-5. 
Biribiri:Informe Histórico. 

3  INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO-IPPLAN/JF, Reciclagem do Conjunto Bernardo Mascarenhas, 
Proposta de Desmenbramento e de destinação, Comissão Técnico Cultural-Lei 6108 13 janeiro 1982, Tombamento 
das Antigas Instalações da Fábrica Bernardo Mascarenhas, Juiz de Fora, 1981. 

4  FUNDAÇÃO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE-FUNALFA,  Tombamento da Antiga Academia de 
Commercio. Atual Colegio Cristo Redentos. Rua Halfred, n.1179. Comissão Permanente Tecnico cultural Lei 6108 



empreendimentos de Bernardo Mascarenhas são as correspondências, publicadas por Nelson Lage 

Mascarenhas (1954). O autor (neto de Bernardo) reconstrói a biografia do empresário inserindo 

correspondências salvas no final de 1940 após uma inundação do rio Paraibuna-JF, que devastou o 

arquivo da Companhia Têxtil Bernardo Mascarenhas. Cuidadosamente, Nelson Lage Mascarenhas 

preservou todos os documentos manuscritos possíveis e os publicou, conforme descrito abaixo: 
Ao entrar, certo dia, no grande escritório de meu pai, presidente da Companhia, 
notei uma desordem inusitada. Livros maços de cartas espalhados pelo chão. 
Perguntei-lhe o que era aquilo e êle respondeu- me: “São os copiadores de cartas e 
a correspondência de seu avô que estavam guardados na parte inferior do cofre e 
por isso ficaram inteiramente molhados. 
Os copiadores estavam com as fôlhas, finas como papel de sêda, coladas umas às 
outras. Fui folheando com cuidado e, naquela escrita a mão difícil de se ler pela 
irregularidade da letra desbotada pelo tempo e manchada pela água, estava a 
história da indústria em Minas Gerais. (MASCARENHAS, N. L.,1954:19) 

 

Nessas correspondências, destacam-se diversos personagens apresentados pelo autor, encontra-se 

recorrentemente o correspondente Robert L. Kerr de Manchester na Inglaterra, pessoa que 

acompanhou praticamente todos os investimentos realizados por Bernardo Mascarenhas. Esse ponto 

será mostrado durante o estudo sobre a formação de sociedades anônimas em Juiz de Fora.  

Na literatura ampla e variada sobre o processo de industrialização mineiro foram especialmente 

utilizados Carvalho (1916), Libby (1988), Giroletti (1988, 2002), Stein (1979).  Faz-se obrigatório 

referir-se aos estudos específicos de: Amormino; Neves (2007), Esteves (1938), Marcovitch (2009), 

Mascarenhas, G. M. (1972), Mascarenhas, N.L (1954), Tamm (1960) e Vaz (1990, 2005).  

 

A formação do grupo familiar Mascarenhas: de pequenas fabricas às sociedades anônimas 

As empresa do grupo industrial Mascarenhas e as sociedades anônimas fundadas graças a 

participação de Bernardo Mascarenhas atingem um total de 26 estruturas localizadas em Minas 

Gerais. Foram levantados todos os indícios e documentações possíveis de empresas estabelecidas 

pelo grupo empresarial Mascarenhas e as diversas estruturas construídas a partir desse grupo 

familiar, com o objetivo de descrever o processo de formação de grandes sociedades anônimas 

relacionadas ao desenvolvimento urbano dos núcleos produtivos dessas empresas. No MAPA 01, 

mostram-se todos os municípios em que o grupo familiar Mascarenhas desenvolveu influência com 

a inserção de empreendimentos: formação de sedes produtivas do setor têxtil, usinas hidrelétricas 

e/ou formação de sociedades anônimas em outros setores.  

 

 

                                                                                                                                                            
de 13 janeiro 1982. B.00863. Juiz de Fora, 1986, v.01. 



 
MAPA 01 – Localização das sociedades familiares Mascarenhas e/o de empresas  

fundadas com a participação de Bernardo Mascarenhas.  
Fonte: Claudia Marun 

 

Bernardo Mascarenhas quando começou a imaginar em implantar em Minas Gerais uma fábrica de 

têxtil, nem mesmo recebeu apoio de seus familiares, pois na época os investimentos no setor 

industrial eram considerados muito arriscados. Na segunda metade século XIX, em Minas Gerais, a 

ideia de produzir de tecidos a nível industrial era muito desacreditada por precedentes experiências 

fracassadas. Por exemplo, por volta de 1843, a Fábrica Cana do Reino5 empresa recebeu incentivos 

fiscais do governo, mas apesar desses estímulos o empreendimento não chegou a constituir uma 

“base administrativa mais sólida”6.  

Após o fracasso da fábrica Cana do Reino  muitos empresários não se aventuravam em investir no 

mercado têxtil de produtos têxteis. Apesar disso, Bernardo e seus irmãos Antônio Cândido e 

Caetano Mascarenhas (ABC) assumiram riscos e fundaram a empresa Mascarenhas & Irmãos Ltda, 

em 1868, para a construção de uma indústria têxtil. Através da construção da “Fábrica do Cedro”, 

na Fazenda da Ponte, no povoado de Tabuleiro Grande, território do município de Paraopeba. O 

capital inicial foi de 140 contos. As atividades da Fábrica do Cedro iniciaram em 1872. 

Como mostra Carvalho (1916) a família Mascarenhas possuía conhecimentos e “modos de fazer” na 

produção artesanal de tecidos, com uma considerável produção doméstica, chegando a exportar 

seus produtos para toda a Província. Além disso, como comprova Vaz (2009) os três sócios sabiam 

lidar muito bem com transações comerciais e financeiras. Antônio Cândido (um dos fundadores da 
                                                
5    A Cana do Reino foi construída na região central de Minas Gerais (Conceição do Serro) e fundada por dois ingleses 

(Pigot e Cumberland). Consultar: LIBBY, Douglas Cole. Transformação e trabalho em uma economia escravista: 
Minas Gerais no século XIX. São Paulo: Brasiliense, 1988. Apesar de fortes incentivos governamentais, a Cana do 
Reino não se consolidou.  Em 1868, foi nomeada pelo presidente da província de Minas Gerais a comissão para 
desenvolver um relatório sobre aspectos econômicos e produtivos da Cana do Reino, isso após cinco anos da 
fundação dessa empresa. Esse relatório acusava o maquinário fora do funcionamento esperado, apesar de estarem 
em bom estado, exceto o tear. O relatório concluiu que a empresa estava em um estado de decadência (GIROLETTI, 
2002 apud RELATÓRIO PRESIDENTE PROVÍCIA, 1877:p.9). Libby (1988: 224) recompõe o confuso processo de 
criação e o histórico fracasso da fabrica cana do reino […] " agonizada existência, cana do reino fora um fiasco e 
quase que uma falsa indústria. Dado o evidente desinteresse da diretoria na fábrica em si, a não ser enquanto veículo 
para conseguir a concessão de recursos públicos” (LIBBY, 1988: 224) 

6    Ibid., p. 224. 
 



Cedro) em seu armazém comercializava tecidos de produção algodão, realizava empréstimos 

recebendo em matéria-prima (algodão). Dessa forma, na segunda metade do século XIX, o grupo já 

estava inserido, de certo modo, no mercado comercial têxtil mineiro. Consequentemente, o 

empreendimento alcançou sucesso, atendendo inicialmente o mercado consumidor regional. A 

história dessa empresa representa uma experiência pioneira no setor têxtil mineiro, foi implantada 

em um período de falta de credibilidade do mercado industrial têxtil. Mas, mesmo assim, a 

Mascarenhas & Irmãos Ltda conseguiu se desenvolver graças à varias estratégias empresariais que 

permitiram a sua manutenção no mercado. Em 1875, ela foi premiada com a medalha de prata na 

Exposição Nacional III, sucessivamente na IV Exposição Nacional recebeu a medalha de bronze. 

Em 1876, a fábrica foi apresentada como "Cedro" na Exposição Universal de Filadélfia, nos 

Estados Unidos7.  

A Cedro constituiu a fábrica originária da Companhia Cedro & Cachoeira-CCC, que se mantém até 

hoje no setor têxtil brasileiro. Além disso, a partir dessa empresa, formaram-se outras sedes 

produtivas do grupo Mascarenhas, que por sua vez, originaram outras sociedades anônimas, em 

alguns casos englobando outras empresas já existentes.  

Após a fundação da Mascarenhas & Irmãos Ltda, os membros da família Mascarenhas notaram  o 

sucesso do investimento e outros três irmãos do ABC e um cunhado decidiram montar outra 

indústria têxtil, logicamente com o auxílio de Bernardo Mascarenhas.  Dessa forma, os irmãos Vítor 

Mascarenhas, Pacífico G. S. Mascarenhas, Francisco P. Mascarenhas e o cunhado Luiz Augusto V. 

Barbosa fundaram a empresa Irmãos Mascarenhas & Barbosa, que foi registrada no Tribunal do 

Comércio, no Rio de Janeiro dia 20 de agosto de 1874 com o número de registro n ° 14.254.  Essa 

empresa tinha um capital inicial de 350 contos e foi implantada na Fazenda Cachoeira, a nove 

quilômetros da cidade de Curvelo8. 

Após a construção da Fábrica Cachoeira, os sócios/familiares pensaram na fusão das duas empresas 

em uma única sociedade anônima, influenciados pelas ideias de Bernardo Mascarenhas, o qual 

havia testemunhado na Inglaterra a fusão e a criação de grandes empresas, agrupando vários 

fabricantes sob um único nome. Sob a pressão de uma contínua e persistente competição no setor, 

devido à formação de novos estabelecimentos no final do século XIX, e encorajados pelas teorias  

“europeizadas” de Bernardo Mascarenhas, todos os membros concordavam que […] "colocadas as 

duas forças sob uma única orientação, a crescente concorrência poderia ser enfrentada com mais 

facilidade e maior desenvolvimento seria conseguido em menos tempo" (MASCARENHAS, G.M, 

1972: 109). 

Todavia, para a realização desse projeto, os problemas burocráticos não eram poucos, pois 
                                                
7 TYPOGRAPHIA NACIONAL, O Imperio do Brasil na Exposição Universal de 1876 em Philadelphia, Rio  de 

Janeiro: Typographia Nacional, 1873. p. 493. 
8 GIROLETTI, 2002, p. 46. 



primeiramente a legislação brasileira que regulava o funcionamento das sociedades anônimas previa 

o estabelecimento de companhias submetidas ao controle governamental, sendo o governo incluído 

no processo de aprovação dos estatutos e de balances financeiros. Por esses vínculos,  regulados 

pela Lei n°556 de 1849 e pelo Código de Comércio vigentes na época, eram constituídas somente 

sociedades anônimas estatais, como as que se destinam ao transporte ferroviário e as do setor 

financeiro, por exemplo, o Banco do Brasil (1853) com um capital de 30 mil contos9. Por sorte, na 

mesma época, estava em discussão no parlamento uma nova legislação que regulamentava a criação 

de companhias anônimas sem autorização e sem intervenção do governo, com a exceção de 

associações religiosas, assistenciais, os bancos de poupança e as empresas produtoras de produtos 

alimentícios10. Pela influência política dos Mascarenhas, o grupo recebia sempre novidades sobre o 

andamento da nova lei, o Visconde de Ouro Preto (Afonso Celso de Assis Figueiredo, amigo da 

família) enviava constantemente notícias sobre uma nova lei, que permitiria a formação da 

sociedade anônima, unindo as duas empresas Cedro e Cachoeira. A lei nº3.150 foi aprovada dia 04 

de novembro de 1882 e oficializada pelo decreto imperial 8821 de 30 de dezembro de 188211. 

Sucessivamente, em 2 de abril de 1883 na Fábrica da Cachoeira, formou-se a Companhia Cedro & 

Cachoeira-CCC, com o capital de mil contos, dividido por cinco mil ações com o valor nominal de 

200 mil réis por cada ação12. 

Em 1891, a CCC já possuía duas fábricas e incorporou a Fábrica de São Vicente comumente 

denominada como “Pau Grosso”. Essa fábrica foi fundada em 1888, a seis quilômetros distante de 

Pau Grosso, topônimo da cidade de Baldim (MG). De acordo com dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatistica-IBGE, a Fábrica de Tecidos de São Vicente possuía 93 teares movidos por 

roda d'água, apresentava altos custos de produção e baixos retornos. Por esse motivo, essa empresa 

(propriedade de José Dias de Carvalho) sofreu com uma duração efêmera e logo chegou à 

falência13. Pela sede produtiva da São Vicente, a CCC pagou 180 contos e o capital total da 

sociedade anônima foi aumentado para 1.500 contos14. 

Em 1910, a CCC comprou o Filatório Montes Claros da empresa Rodrigues Soares Bittencourt, 

Velloso & Comp. A sede produtiva constituía um dos mais antigos estabelecimentos industriais do 

setor têxtil de Minas Gerais, construída ainda no século XIX, entre 1880 e 1882, no norte de Minas 

Gerais, em uma região desfavorecida pela falta de infra-estrutura, mas rica na produção de matéria-

                                                
9   TYPOGRAPHIA ..., op.cit., p.493. 
10  BRASIL. Coleção de Leis do Império do Brasil - 1883, Página 692 Vol. 1 pt II. 
    Art.1 Lei  n°3150 de 4 novembro1882.  
11 VAZ, A.M., 1990, p.88. MASCARENHAS, G.M. op.cit. p. 112. 
12 VAZ, A.M., 1990, p. 93. MASCARENHAS, G. M., op.cit., p.118.  
13 BRASIL. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA. IBGE Cidades. Disponível em: 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/link.php?codmun=310500 . Acesso em: 10 fev.2013. 
14 MASCARENHAS, G.M. op.cit. p. 105. VAZ, A.M., 1990, p.88. 



prima, o algodão. Como explicado no relatório de Antônio Gonçalves Chaves de 188615, a 

Rodrigues Soares Bittencourt, Velloso Comp. recebeu incentivos fiscais do governo da província. 

Contudo essa empresa enfrentou vários problemas burocráticos para obter um efetivo crédito do 

governo: 
A Sec. Provincial, n° 2389, de 13 de Outubro de 1877 garantiu juros à empreza d-
esta Fabrica de tecidos, sobre o capital de duzentos e cincoenta contos, conforme as 
condições na mesma lei estabelecidas; e a de n.°2815, de 22 de Outubro de 1881 
autorizou o governo da Província a fazer operação de credito para pagamento dos 
referidos pisos. 
A gerência requereu que se fizesse effectiva essa garantia; mas, encontrando serias 
difficuldades, até hoje não mas a reclamou.  
Entretanto a empreza continua a lutar com embaraços para dar maior 
desenvolvimento à industria que inaugurou no extremo norte da Provincia, devido 
às condiçoes pouco favoraveis em que iniciou-se. 
Todavia, estando esse estabelecimento collocado em um centro eminentemente 
agricola, em que prospera a cultura do algodoeiro, nutre a empreza a esperança de 
um futuro vantajoso e no qual possa ampliar a fabricação dos tecidos de algodão. 
No ultimo anno p. Findo consumiu a Fabrica ou transformou 140:254,983 
quilogramas de algodão em rama; todo ou quasi todo colhido neste municipio de 
Montes Claros. (APM, SG.31, p.017) 
 

Durante a década de 20 do século XX, a CCC direcionou investimentos no setor energético, com a 

construção de usinas hidrelétricas projetadas para fornecer energia para as fábricas de têxteis. A 

primeira central hidrelétrica, a Usina Pacífico Mascarenhas (“Usina do Cipó” ) foi inaugurada em 

1929, na serra do Cipó, no atual município de Jaboticatubas, o investimento foi avaliado em 1000 

contos o que levou a CCC a ampliar o capital da sociedade em 3000 contos. Com esse aumento de 

capital a CCC emitiu mais 5.000 novas ações, distribuídas como prêmios entre os acionistas16. 

Além de investimentos do Grupo Mascarenhas desenvolvidos dentro da CCC, o grupo familiar foi 

responsável pela construção e/ou compra de outras unidades de produção têxteis. Em 1883, a 

terceira fábrica construída por Bernardo Mascarenhas foi implantada na Fazenda São Sebastião 

(propriedade do Major Mascarenhas, Antônio Gonçalves da Silva Mascarenhas, pai dos fundadores 

da Fábrica do Cedro). A empresa foi registrada com nome de Mascarenhas & Sobrinho, pertencente 

aos seguintes proprietários: Victor Mascarenhas Mascarenhas e Aristides (filho de José 

Mascarenhas)17. Sobre o capital da empresa encontramos o valor em uma correspondência de 20 de 

março de 1887, escrita por Victor Mascarenhas (na época diretor da São Sebastião) endereçada ao 

Presidente da Província, na qual declarava que o capital da fabrica de fiação e de tecidos da 

Fazenda São Sebastião era de Rs 189:500$00018. 

Outros fundadores da CCC Francisco Mascarenhas (fundador da Cachoeira) e Caetano 

                                                
15 APM, SG.31, p.017. 
16 VAZ, 1990, p. 120. 
17 MASCARENHAS, G.M., op.cit., p.32. 
18 APM, SG.31, p. 143v.  



Mascarenhas (fundador da Cedro) começaram a investir em produções próprias, mas ainda 

conservavam o caráter familiar da empresa, na tentativa de prover lucros para seus filhos. 

Francisco Mascarenhas realizou carreira na CCC, mas em 1895,  apresentou ao conselho 

administrativo da CCC seu pedido demissão do cargo de superintendente da companhia. 

Posteriormente, em 1907, Francisco Mascarenhas decidiu fundar uma fábrica para a produção de lã 

e investiu na formação da  empresa Francisco Mascarenhas & Filhos e construiu a Fabrica Periperi, 

no atual município de Capim Branco. A empresa era de propriedade de Francisco Mascarenhas e 

seus filhos, com um capital de 300 contos, possuía 40 teares importados da Inglaterra. A Periperi 

produzia tecidos em casimira com fio comprado no Rio de Janeiro e importado pela empresa 

francesa Jean Vateu. Essa empresa produzia 500 metros por dia de casimiras que foram premiadas 

na Exposição Nacional de 1908. Em 1914 a fábrica foi vendida para Francisco Sales19. Segundo 

dados do censo industrial de 1908, da Diretoria Geral da Viação, Obras Públicas e Indústria de 

Minas Gerais20 o capital Mascarenhas & Filhos era de 190 contos. 

Seguindo a mesma ideia de Francisco Mascarenhas, Caetano Mascarenhas e seus filhos Cristiano e 

Heitor D. Mascarenhas fundaram a empresa têxtil Caetano Mascarenhas & Filhos em 191021. 

Todavia, optaram pela compra de uma sede produtiva, a Fábrica de Tessidos Santo Antônio 

(Cassú), localizada desde 1882 a sete quilômetros de Uberaba. O capital inicial da empresa Borges 

Irmãos & Companhia (proprietária inicial da Fábrica de Tessidos Santo Antônio) era 150 contos. 

Em 1886, a Borges Irmãos & Companhia era uma próspera empresa e em processo de ampliação da 

produção através da compra de maquinário inglês, nesse período o capital da empresa foi 

aumentado para 200 contos. No entanto, segundo Tamm22 a Caetano Mascarenhas & Filhos pagou 

pela fábrica de tecidos a soma de nada menos que 45 contos. A fábrica passou por reestruturação 

elétrica e foram inseridos outros 50 teares. No censo industrial da Província de Minas Gerais em 

1913, o capital da Caetano Mascarenhas & Filhos era de 100 contos. Posteriormente, em 1924, 

Heitor Mascarenhas, José Baia Mascarenhas, Antônio Martins Fontoura Borges e Antônio Martins 

Borges compraram uma fábrica abandonada fundaram a Companhia Têxtil Triângulo Mineiro, com 

um capital de 1.700 contos23. 

Em 1901, Aristides J. e Álvaro Mascarenhas, juntamente com Frederico A. Silva e José M. A. 

Baeta arrendaram a Sociedade Industrial Paulo Moreirense e posteriormente compraram essa 

empresa por 140 contos24. Em 1912, o nome da Sociedade Industrial Paulo Moreirense  passou a ser 

Companhia Fabril Mascarenhas. A Sociedade Industrial Moreirense Paulo foi fundada em 14 de 
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junho de 1887, em um povoado próximo à fazenda Paulo Moreira, que hoje abriga a cidade de 

Alvinópolis. O capital da Sociedade Industrial Paulo Moreirense era de 120 contos25. Waldemar de 

Almeida Barbosa26 narra um pouco da história dessa empresa contando que o vigário José Mariano 

de Aguiar (grande benfeitor de Arraial de Nossa Senhora do Rosário de Paulo Moreira) era "amigo 

do progresso" e introduziu maquinaria europeia para realizar uma produção têxtil, sendo a fábrica 

desenvolvida posteriormente pela Companhia Fabril Mascarenhas. Em 1925, a Fabril Mascarenhas 

investiu no setor de energia elétrica através da construção de uma usina, a Usina Quebra Cuia. A 

empresa Fabril Mascarenhas continua em atividade e no curso de seu desenvolvimento outras 

empresas foram incorporadas. Em 1980, a Fabril Mascarenhas assumiu a aquisição do controle 

acionário de Confeção Monferrari Ltda e em 1982, a de Industrial P. Mascarenhas, em Araçai. 

Embora fora arco temporal estudado, durante os anos 40 e 50 do século XX, Alexandre Diniz 

Mascarenhas realizou investimentos de grande importância para o nosso estudo, visto que, 

incorporou outras duas sedes de produção têxtil originais do século XIX. Alexandre D. 

Mascarenhas (juntamente com um grupo de amigos e empresários da família) arrematou em um 

leilão em 1932 a Companhia Industrial de São Roberto Fiação por 250 contos, a sede produtiva foi 

implantada na atual cidade de Gouveia perto Diamantina. Como resultado desta aquisição foi 

fundada Companhia Industrial São Roberto com um capital total sendo ampliado para 500 contos. 

Sucessivamente, em 1944, foi formada a sociedade anônima Companhia Industrial de Estamparia, 

registrada em Belo Horizonte27. Em 1954, Alexandre Mascarenhas (diretor da Companhia Industrial 

de Estamparia) formou sociedade com o grupo familiar dos irmãos Duarte, proprietários das 

fábricas de Biribiri e Antonina Duarte em Diamantina. Posteriormente, em 1968, a Companhia 

Industrial de Estamparia assumiu o controle total das fábricas Antonina Duarte Diamantina e 

Biribiri28. De acordo com os dados estatísticos do provinciais de 190529 a Companhia Industrial 

Biribiri foi fundada em 1876, no bairro de S. João da Chapada, com um capital inicial de 200 contos 

e em 1905 a empresa alcançou um capital de 600 contos. Segundo Stanley Stein30 a fábrica 

“Beribery” constituía um caso de “sociedade intra familiar”, a Santos & Cia.. No inicio dos anos 

setenta do século XIX, D.João Antônio dos Santos (bispo de Diamantina) envolveu os seus irmãos, 

(Antônio Felício e Joaquim Felício dos Santos, um sobrinho e outro comanditário) na construção de 

uma fábrica de tecidos de algodão procurando gerar empregos aos desempregados e desamparados 

remanescentes da decadência das minas de diamante (a causa da concorrência das minas de 

diamantes na África do Sul). Em 1878, um dos irmão Santos estabeleceu sociedade com outros 
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membros e o nome da empresa foi convertido para Santos, Peixoto & Cia31. Em 1921, os irmãos 

Algemiro P.Duarte e João G. Duarte compraram todo o conjunto urbano de Biribiri32. 

Atualmente a Companhia Industrial de Estamparia desenvolve amplas atividades  no setor têxtil em 

Minas Gerais e principalmente em Belo Horizonte, possui um museu que conserva o arquivo da 

empresa. A cidade empresa de Biribiri foi desativada na segunda metade do século XX, sendo 

denominada como uma “cidade-fantasma”33. O Conjunto arquitetônico e paisagístico de Biribiri foi 

tombado pelo IEPHA-MG em 11 de novembro de 199834. 

 

Bernardo Mascarenhas em Juiz de Fora 

Após 15 anos da fundação da Fabrica do Cedro, Bernardo já possuía certa fama de empreendedor 

bem sucedido e era reconhecido por sua experiência no setor fabril. Em 1887, Bernardo 

Mascarenhas transferiu-se para Juiz de Fora-JF e nessa cidade encontrou a oportunidade de realizar 

um pioneiro projeto industrial, que se desenvolveu por em várias etapas: através da importação de 

tecnologia e know-how estrangeiro; criação de uma série de sociedades anônimas; construção de 

infra-estrutura social e urbana de apoio às áreas industriais.   

O industrial realizou vários investimentos capazes de impulsionar o desenvolvimento do processo 

de industrialização local de JF com consideráveis impactos na economia, no urbanismo e na 

tecnologia mineira do final do século XIX. Dentre todos os empreendimentos com a presença de 

Bernardo Mascarenhas, certamente, o mais importante foi fundação da Companhia Mineira de 

Eletricidade para a produção de energia elétrica pública e sua consequente aplicação industrial. O 

industrial estabeleceu rede de contatos com a alta aristocracia de juizforense, por exemplo com 

Francisco Batista de Oliveira35. Com Constantino Paletta e Roberto Salustiano de Barros fundou a 

Companhia Mineira Construtora (1890). Bernardo também participou da fundação da Sociedade 

Promotora de Imigração de Minas Gerais (1887), do Banco de Crédito Real de Minas Gerais 

(1889), da Academia de Comércio (1891). Além disso, participou como consultor/projetista na 

construção de fábricas têxteis em Minas Gerais, com Antonio Xavier de Almeida importou o 

maquinário para realização da Companhia Industrial São Joanense em São João del-Rei36 . 

Em 1888, em JF, inaugurou-se a Tecelagem Mascarenhas equipada com máquinas importadas de 

Manchester/Inglaterra, com 30 teares fabricados pela empresa Hobson e máquinas preparatórias 

produzidas pela Robert Hall & Sons37. Posteriormente, em 1908, a fábrica empregava 200 
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trabalhadores e o capital era de 400 contos. Ainda, em 1912, os dados estatísticos das indústrias 

têxteis de Minas Gerais acusam a Tecelagem Bernardo Mascarenhas com um capital no valor de 

600 contos38. Em 1916, quando ocorreu a partilha do bens da viúva de Bernardo Mascarenhas 

(Amélia Guimarães Mascarenhas), formou-se a sociedade anônima denominada Companhia Têxtil 

Bernardo Mascarenhas e o capital aumentou para 800 contos39. A montagem da Tecelagem 

Bernardo Mascarenhas foi a primeira iniciativa praticada por Bernardo M. em JF, embora seu 

projeto inicial de investimento fosse destinado ao setor energético. Antes de transladar-se à JF, 

Bernardo M. acertou com Francisco Batista de Oliveira a compra de mais de três alqueires de terra 

às margens da cachoeira dos Marmelos, pois pretendia aproveitar o potencial hidráulico da 

cachoeira para fornecer energia e iluminação para a cidade de Juiz de Fora, através da construção de 

uma usina hidrelétrica40. Contudo, seguindo conselho de seu amigo e Engineer Machinery Agent 

Robert L. Kerr, Bernardo adiou esse projeto no setor energético, mas continuou estudando 

praticamente tudo sobre usinas hidroelétricas e sistemas de transmissão de rede elétrica. Robert 

L.Kerr constituía quase como um consultor tecnológico, além de trabalhar principalmente como 

correspondente europeu para diversas empresas brasileiras. De Manchester o “amigo” Kerr enviava 

catálogos, livros e revistas, plantas têxteis e técnicas de produção de tecidos e de energia 

hidrelétrica41.  

Até 1889, a iluminação de Juiz de Fora era gerida por Mauricio Arnade, que utilizava sistema de 

energia movido a gás e com um custo superior ao da produção de energia hidroelétrica. Bernardo 

Mascarenhas calculou imediatamente como colocar em prática o seu plano. Esse processo de 

construção do plano para inserção da produção de energia hidrelétrica foi comprovado em uma 

carta escrita a Francisco B. de Oliveira no dia 04 de janeiro de 1887: 

Tinha meus planos sobre a iluminação elétrica dessa cidade, porém li que o Sr. 
Maurício Arnade contratou com a Câmara Municipal a iluminação a gás. Escrevi-
lhe a inclusa carta a ver se êle vende o privilégio. Com aquela força hidráulica faria 
aí a iluminação elétrica por preço ínfimo, e muito mais barato que o gás.  
(MASCARENHAS, N.L., 1954: p. 88-89) 
 

Enquanto realizava estudos técnicos sobre eletricidade, Bernardo M. tratou rapidamente de formar a 

sociedade anônima denominada Companhia Mineira de Eletricidade-CME, com capital inicial de 

150 contos dividido entre 1500 ações de 100 mil réis.  O Industrial promoveu o envolvimento da 
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família em seus investimentos,  como comprova a seguinte correspondência escrita ao Major 

Mascarenhas: 

Já estou formando a Companhia Mineira de Eletricidade, como capital de 
150:000$000, em ações de 100$000 - eu fico com 500 ações, reservo 500 para 
serem oferecidas aos habitantes da cidade e 500 para serem distribuídas os que 
quiserem da nossa gente. Tenho plena confiança na empresa e não faço só a 
instalação por ser necessário maior capital do que posso dispor, tendo eu de 
empregar na fabrica não pequena quantia (...) O nome de nossa Família esta ligado 
hoje intimamente ao progresso industrial de nossa Província e é necessário que não 
se desminta ao justo nome que por aqui gozamos geralmente, ponhamo-nos sempre 
à frente das ideias adiantadas e deixamos atrás os retrógados e carrancas. 
(MASCARENHAS, N.L., 1954: p. 131-132).  
 

Através da referida carta, percebe-se que Bernardo reservou um terço das ações para a família 

Mascarenhas, como denomina "nossa gente" e ainda afirma que o grupo familiar Mascarenhas  

estava relacionado ao progresso fabril de Minas Gerais no final do século XX.  

No dia 7 de janeiro de 1888, no Banco Territorial e Mercantil de Minas, ocorreu a primeira reunião 

para formar a CME e para implementar o contrato com a Câmara Municipal de 10 de dezembro de 

1887. Inicialmente, o conselho de administração foi composto por Bernardo Mascarenhas, 

Francisco Batista de Oliveira, Francisco Eugênio de Resende; e o conselho fiscal foi dirigido por 

Frederico Ferreira Laje, Fernando Lobo Pereira, Manuel Gonçalves Matos. O grupo familiar 

Mascarenhas obteve 57% das ações, os outros proprietários (grande proprietários de terras, 

comerciantes e profissionais liberais de Juiz de Fora) alcançaram 43% das ações42. 

No dia 22 de agosto de 1889, às 21 horas, JF foi iluminada, sendo a primeira cidade a explorar os 

recursos hídricos para a produção de energia elétrica publica no Brasil. A inauguração oficial 

ocorreu no dia 05 de setembro de 1889, quando Bernardo M. ligou o motor da Usina de Marmelos, 

“Hulha Branca”. O maquinário era composto por um motor elétrico bifásico n. °60337 

Westinghouse Eletric. MC °, Pitsburgh43. 

Em 1893, a Câmara Municipal de Juiz de Fora assinou um contrato com a CME que determinava 

uma expansão do perímetro de abastecimento de energia, de modo cobrir a iluminação em outros 

logradouros da cidade e o fornecer eletricidade particular atendendo eventuais solicitações44. Essa 

medida atraiu a instalação de diversas indústrias na cidade com um crescimento considerável de 

13% ao ano de estabelecimentos industriais, o parque industrial juizforense triplicou após 17anos45. 

Com o sucesso da iluminação pública em Juiz de Fora, Bernardo M. (enquanto diretor da CME) 

recebeu diversas propostas para fornecer iluminação pública em: Petrópolis, São José d'Além 

                                                
42 GIROLETTI, 1988, P.87. 
43 MASCARENHAS, N.L., op.cit., p.152. 
44 Ibid.p.203. 
45 BOTTI, Carlos Alberto Hargreavez (Coord). Companhia Mineira de Eletricidade. Juiz de Fora: Universidade Federal 

de Juiz de Fora. Belo Horizonte: Companhia Energética de Minas Gerais, 1994. p. 86. 



Paraíba e Ouro Preto (para esta o convite foi realizado pelos os barões de Saramenha e Maciel)46. 

Posteriormente, a CME foi convidada para prestar serviços de instalação elétrica da Nova Capital 

de Minas Gerais, Belo Horizonte. Esse fato é comprovado pela carta escrita por Francisco Bicalho 

(diretor Commissão Constructora da Nova Capital-CCNC), dirigida a Bernardo Mascarenhas no dia 

10 de Fevereiro de 1897: 
Meu Caro Amigo Sr. Bernardo Mascarenhas, Estando autorizado a proceder 
livremente quanto à instalação que tínhamos combinado, mas de outra, com 
capacidade mais definitiva, de 1.000 a 1.500 cavalos, para a qual acabo de adquirir 
recpectiva fôrça hidráulica, distante daqui cêrca de 8 quilômetros. Assim, peço-lhe 
o favor de vir até cá com a maior brevidade, pois declarei ao Govêrno que nada 
faria, sob minha responsabilidade, sem o auxílio e garantia do meu bom amigo, em 
que muito confio e em cuja prática, critério e competência repouso, para evitar os 
freqüentes fiascos no assunto. Devendo a luz funcionar em outubro, já vê que não 
temos tempo a perder: meu receio refere-se somente ao prazo para recebimento do 
material estrangeiro, poia quanto às obras no país, estamos já habilitados a fazê-las 
aqui com impulso e resteza tais, que tem causado geral admiração. Não sei se 
conhece o Aschof, engenheiro eletricista de nomeada, que está fazendo atualmente 
instalação do palácio de Friburgo: convidei-o também a vir até cá, para dirigir as 
obras como profissional especialista, desde que o amigo não pode fazê-lo 
pessoalmente, não sabendo ainda, quando poderá êle apresentar-se. É possível que 
a sua competência nos possa ser útil, mas fica entendido que será o meu amigo 
quem aceitará ou não qualquer resolução sua. Neste momento aqui se acha o 
Engenheiro Hargreaves, muito competente em máquinas, o qual aconselha, como 
melhor, um tipo de turbina suíça, de Zurique, e que o meu amigo julgará. Peço-lhe, 
pois, como muito grande serviço prestado à nova Capital de nossa terra, que venha 
com a maior brevidade, pois cada dia vale para nós uma semana. O amigo F. 
Bicalho. (MASCARENHAS, N.L., 1954: p.229)  

 

No ofício n°14 de 5 de Abril de 189747, encontra-se uma cópia do contrato assinado entre a CME 

(assinatura de Bernardo Mascarenhas) e o Estado de Minas Gerais-CCNC. Tal contrato enumera 

todos os materiais necessários para a instalação da luz elétrica de Belo Horizonte, com 

especificação do maquinário, produzido pela Westinghouse: duas turbinas victor de corrente 

alternada de 300 quilowatts e duas turbinas de 450 cavalos cada uma.  O valor aproximado de todo 

o equipamento era de $84.313 dólares. A CME receberia pelos serviços prestados e pela 

responsabilidade do empreendimento 10% do valor das faturas, do transporte e do seguro dos 

materiais. Além disso, a CME também receberia um terço do valor do desconto dado pelos 

fabricantes e garantia o contrato com o valor de suas instalações em Juiz de Fora na importância de 

650 contos48. A usina foi instalada na Estação de Freitas aproveitando o potencial energético do 

ribeirão Arrudas (afluente do rio das Velhas). A instalação do sistema de iluminação publica foi 

entregue no dia 11 dezembro de 1897, um dia antes da inauguração de Belo Horizonte49. 

Ainda em JF, em 1889, constituiu-se o Banco de Crédito Real de Minas Gerais também sob forma 
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de sociedade anônima. Esse banco foi autorizado a exercer suas atividade através do Decreto 

Imperial nº10.317 de 22 de Agosto de 1889. As principais iniciativas dessa sociedade anônima eram 

destinadas à fornecer crédito à proprietários de terras com o objetivo inicial de fomentar a 

agricultura, os financiamentos eram garantidos através de hipotecas. O Banco de Crédito Real de 

Minas possuía um capital de 500 contos (apesar de apresentar um capital integrado 100 contos) 

dividido em 2.500 ações cada uma de 200 mil réis50. A gestão foi confiada aos seguintes sócios: 

Barão de Monte Mário (proprietário de terras e político), Francisco B. de Oliveira (comerciante), 

Manoel de M. Gonçalves (proprietário e banqueiro), Dr. João Ribeiro de O. Souza (advogado) e 

Bernardo Mascarenhas (industrial)51. O Banco de Crédito Real de Minas foi idealizado seguindo a 

concepção do Banco Crédit Foncier francês “baseada em conceitos de solidez e progressão”52. Em 

1898, durante a presidência de Bernardo M. foi assinado um novo contrato com o governo, que 

autorizava o Banco de Crédito Real de Minas a emitir financiamentos hipotecários ou de penhor 

com taxas de juros de 9,5% ao ano; para proprietários de terras eram concedidos  contratos a longo 

prazo e para empreendedores industriais os contratos eram anuais. Em 1899, foi estabelecida uma 

caixa hipotecaria e o capital do banco foi aumentado para 7.000 contos53. O capital era distribuído 

em 1.000 contos na Carteira Comercial e 6.000 contos na Carteira Hipotecária54. 

Em 1891, a instituição de ensino Academia de Comercio foi criada por iniciativa de Francisco B. de 

Oliveira, com o objetivo de inserir em Juiz de Fora uma instituição de prestígio e capaz de 

responder às necessidades dos jovens da província. A nova instituição seria baseada no modelo 

francês dos oitocentos como a Ecole des Hautes Etudes Commerciales de Paris55. Para a formação 

dessa instituição, Francisco B. de Oliveira foi apoiado por Bernardo Mascarenhas, o qual participou 

da reunião de da formação da sociedade anônima que ocorreu no Banco de Crédito Real de Minas 

Gerais, no dia 30 de março de 1891. A primeira reunião possuía 39 acionistas e teve como resultado 

um total de 795 ações. O conselho de administração da Academia de Comércio foi composto por: 

Francisco B. R. e Silva, Alfredo F. Laje, Francisco B. de Oliveira, Bernardo Mascarenhas, 

Ambrósio V. Braga; o conselho consultivo foi organizado por Afonso C. A. Moreira Pena, Virgílio 

M. de M. Franco, Augusto F. Oliveira P., Constantino Paleta, Eduardo de M. e Gustavo Pena. A  

Academia de Comercio possuía um capital inicial de 200 contos56.  

Em 1893, fundou-se outra sociedade anônima, a Companhia Nacional de Tecidos de Juta. Essa 
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empresa resultou do falimento do Escritório Comercial de Crédito Mineiro-ECCM fundado em 

1891 por Augusto Hortense de Carvalho, logo após o boom econômico do inicio do período 

republicano. Bernardo M. associou-se à outros conhecidos de Juiz de Fora aplicando um capital 

considerável no ECCM. Mas, posteriormente, antes que o capital da sociedade fosse aumentado, a 

economia brasileira passou por um período de crise durante o período do Encilhamento e o ECCM 

sofreu as  consequências dessa crise e quase entrou em uma liquidação forçada. Em uma carta de 29 

de abril de 1893, Bernardo de Carvalho escreveu à Hortese propondo uma solução para ECCM57.  

 
O nosso Crédito Mineiro acha-se em condições de não poder liquidar-se sem 
enorme prejuízo dos acionistas, pois para pagar o seu débito necessitará de fazer 
chamadas, o que é horroroso. Tenho imaginado e feito já estudos para montarmos 
aqui uma fábrica de aniagem com o resto do capital a realizar-se (250:000$000), 
como único meio não só de pagar-se o que se deve em pouco tempo como depois 
para dar excelente lucro podendo dar dividendo de 12 a 15 ou talvez 20% sôbre o 
capital de 500:000$000 do Crédito Mineiro - restabelecendo ou reconstruindo 
assim uma associação que atualmente de nada vale como está o nosso Crédito 
Mineiro. Poderemos estabelecer ai uma agência para venda de aniagem e sacões a 
seu cargo. Apesar de já muitissimo sobrecarregado de trabalhos estou pronto a 
fazer mais um sacrifício para salvar o nosso Crédito Mineiro – cujo meio indico. 
Diga-me se será fácil dispor-se ai de uma produção diária de 4.000 metros e qual o 
menor preço nos importadores, por metro, e preço de sacos prontos para ensaque 
de café, gêneros, etc. Pelos meus cálculos e vendendo-se aniagem a 400rs. o metro 
o lucro è muito animador. Entretanto é necessário que os acionistas concordem na 
transformação do Crédito Mineiro em companhia industrial e façam as prestações 
restantes. Conversei com o nosso amigo João Ribeiro e deu-me a sua opinião, e 
pois não vejo outro meio de sairmos do atoleiro. (Mascarenhas, N. L., 1954: 213-
214)  
 

A solução para isso seria a formação da Companhia de Tecidos de Juta. Tal Companhia foi 

instalada em JF, apresentava 24 teares importados de Manchester e as atividades dessa empresa 

começaram no final de 1894. Segundo Mascarenhas, N. L. (1954) o esforço dos empresários para 

salvarem o empreendimento com a construção de uma nova sociedade foi em vão, o segundo 

investimento (Companhia de Tecidos de Juta) faliu devido à concorrência presente no mercado 

consumidor do Rio de Janeiro e pela dependência de matéria-prima importada58. Em contrapartida, 

Croce (2008) mostra que a historia da  Companhia Nacional de Tecidos de Juta foi oposta, ou seja, 

essa companhia seguiu desenvolvimento promissor, ao ponto de figurar durante os anos 1907 entre 

as maiores sociedades anônimas do Brasil. Em 1921, modificou-se o produto fabricado pela 

empresa para a fabricação de celulose59. 

Ainda em 1890, Bernardo Mascarenhas constituiu sociedade com Luis Constantino Paleta e com 

Roberto Salustino de Barros, formando a Companhia Construttora Mineira, em um período de 
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grande desenvolvimento urbano de JF. Bernardo foi diretor dessa empresa logo após a sua 

fundação, em um período de expansão urbana que favoreceu a construção de várias residências, 

obras públicas e construções fabris. Dentre os diversos projetos constam construções de vulto na 

cidade: a Tecelagem Mascarenhas, a Companhia Nacional de Tecidos de Juta,  dois pavilhões da 

Santa Casa de Misericórdia e diversos sobrados no estilo eclético. Bernardo M. foi encarregado de 

trabalhos relacionados à projetos fabris e o engenheiro L. Lue foi o responsável pelo desenho das 

plantas60. 

Bernardo M. também  participou da criação da Sociedade Promotora da Imigração em Minas com 

João R. Mendes, Pedro C. Leite, Francisco Brandi e o Barão de Itatiaia. Essa sociedade anônima 

fundada em 1887 teve como objetivo a inclusão de imigrantes em Minas Gerais, foi estruturada 

com um capital  de 400 contos. A chegada de imigrantes, que inicialmente e principalmente eram 

alemães, começou durante a construção da estrada União e Indústria61. A  Sociedade Promotora da 

Imigração em Minas incentivou o fluxo de imigrantes portadores de know-how técnico 

incrementando a concentração a mão de obra especializada na cidade. 

Por fim, a Sociedade Promotora do Saneamento de Juiz de Fora foi estruturada durante o mandato 

de Francisco Bernardino Rodrigues e Silva como Presidente da Intendência Municipal de Juiz de 

Fora (1892-1898). Realizou-se um plano para resolver problemas de saúde e melhorias essenciais 

locais. Para isso, constituiu-se a Sociedade Promotora do Saneamento de Juiz de Fora, da qual 

Bernardo Mascarenhas era membro e convidou Eduardo Bennett62 para desenvolver urgentemente 

planos ou sistemas de canalização de esgotos em JF, provavelmente influenciados por teorias 

higienistas em voga final do século XIX. 

Croce (2008) comprova que o desenvolvimento de algumas das sociedades anônimas supracitadas63 

(inseridas na conjuntura do Encilhamento) trouxe diversos aspectos positivos para Juiz de Fora. A 

Academia do Comércio estabeleceu no setor educacional a possibilidade de alta qualificação 

profissional. O Banco Credito Real de Minas Gerais […] “fez-se valer da oportunidade oferecida 

pelo plano de auxilio pela conjuntura, que foi a chance de operar com sua carteira comercial 

expandindo seus investimentos” (CROCE, 2008:15). A Cia. Construtora Mineira quitou suas 

dividas em 1899, deixando como legado diversos edifícios pela cidade. A CME atraiu a instalação 

de industrias pela disponibilidade de energia elétrica, consequentemente, propiciou uma fase de 

progresso em Juiz de Fora e em Minas Gerais. A Cia. Nacional de Tecidos de Juta desenvolveu-se 

                                                
60 GIROLETTI, 1988, p. 86-87. MASCARENHAS, N.L., op.cit., p. 216 
61 ESTEVES, op.cit., p.69. 
62 Eduardo Bennett foi autor de planos e orçamentos para a construção da rede de esgotos de São Paulo, Campos e 

Petrópolis. MARCARENHAS, N.L., op.cit, p.188. 
63 Academia de Comércio, Banco Credito Real de Minas Gerais, Cia. Construtora Mineira, Cia. Mineira de Eletricidade 

e Cia. Nacional de Tecidos de Juta. 



como uma empresa promissora e continuou suas atividades produzindo celulose64. 

 

Conclusão 

Como exposto, o grupo familiar Mascarenhas iniciou seus investimentos no setor têxtil com a 

construção de uma única fábrica, sucessivamente, realizou a construção de mais outras duas sedes 

produtivas a Cachoeira e a São Sebastião, ambas em áreas rurais. Em 1884, esse grupo constituiu 

estrategicamente uma sociedade anônima com a fusão de duas fábricas (Companhia Cedro& 

Cachoeira-CCC) como forma de estabelecer um grupo forte e resolver o problema da concorrência 

no mercado consumidor. Posteriormente, cada um dos fundadores das primeiras unidades fabris 

constituíram suas próprias sociedades construindo novas sedes produtivas ou incorporando 

empresas já existentes, originais dos anos 70-80 do século XIX. Como mostra Paula (2002) as 

fábricas foram distribuídas de forma desarticulada em Minas Gerais e dominou a pequena e média 

empresa voltada para o mercado local. Algumas dessas empresas foram posteriormente englobadas 

por sociedades anônimas fundadas pelo grupo Mascarenhas.  Em Minas Gerais, o grupo comprou e 

que reuniu 30% das 30 unidades de produção têxtil fundadas entre 1872 e 1900. 

As fábricas Cedro (Caetanópolis), Cachoeira (Curvelo), São Sebastião (Curvelo), Bernardo 

Mascarenhas (Juiz de Fora), Fabril Mascarenhas (Alvinópolis) foram fundadas originalmente pelo 

Grupo Mascarenhas. Enquanto, outros membros da família Mascarenhas compraram e/ou 

reestruturam fábricas já estabelecidas como: Montes Claros, Cassù, Biribiri e São Roberto. No 

censo industrial da Província de Minas Gerais de 190565, a CCC foi inserida como a empresa com 

maior proporção e capital da Província, o capital dessa empresa em 1905 era de 2 mil contos, quase 

o dobro ou o triplo da média do capital de outras empresas mineiras. 

Além disso, esse grupo familiar diversificou seus investimentos em outros setores industriais, por 

exemplo, no setor energético. Esse processo foi desencadeado formalmente com a fundação da 

CME (1888), com a produção de energia hidroelétrica em Juiz de Fora, posteriormente, em 1897, a 

CME montou o sistema a iluminação de Belo Horizonte. Entre 1920 e 1930, as sociedades CCC e 

Fabril Mascarenhas investiram na construção de hidrelétricas (Usina Pacifico Mascarenhas e Usina 

Quebra Cuia) a fim de utilizar a energia elétrica na produção industrial. 

Os diversos investimentos com atuação de Bernardo Mascarenhas tiveram um forte impacto no 

desenvolvimento urbano e industrial não somente em Juiz de Fora, mas  consequentemente, em 

toda Minas Gerais. No Mapa-01, encontram-se todos os municípios em que o grupo familiar 

Mascarenhas desenvolveu alguma influência, com a formação de unidades de produção com 

construção de fabricas têxteis, seja com usinas hidrelétricas e/ou com a formação de sociedades 
                                                
64 CROCE, 2008 apud PIRES, 2004 p.87. 
65 MINAS GERAES. 1907, Tabela N.5. 



anônimas. 

Alguns empreendimentos relacionados ao desenvolvimento industrial do grupo geraram impactos 

em nível urbano e territorial em Juiz de Fora, Belo Horizonte, Montes Claros e Jaboticatubas e 

Diamantina.   

Todas as sedes do Grupo Mascarenhas, entre 1850 e 1930, inseriam-se em zonas rurais e a 

implantação da indústria têxtil condicionou o desenvolvimento e expansão de núcleos urbanos, que 

atualmente constituem cidades mineiras: Alvinópolis, Araçai, Baldim, Caetanópolis, Capim Branco, 

Gouveia, Inimutaba. Além dessas cidades, existem ainda modelos de núcleos produtivos que 

constituem a evolução da fabrica-povoados: São Sebastião (Curvelo) e Biribiri (Diamantina). 
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