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Resumo 
O presente trabalho discute um estudo de caso sobre a Almeida & Cia, refletindo sobre a estratégia 
usada para diversificar seu nicho de mercado e se estes contribuíram para o desenvolvimento 
socioeconômico de Cuiabá, Mato Grosso. A análise dos resultados revelou que os diversos 
empreendimentos da Almeida &Cia.atenderam algumas necessidades da sociedade, porém não 
promoveu o desenvolvimento em sua plenitude, uma vez que ocorreu grande exploração do trabalho e 
concentração de renda, culminando na extinção de exemplares da fauna e da flora, como foi o caso da 
Poaia.  Outra constatação importante é de que tanto a Almeida & Cia como a cidade de Cuiabá, 
atenderam a um projeto politicoe econômiconacional elaborado para os Estados periféricos nacionais: 
o de ser exportador de matéria-prima e importador de produtos manufaturados.  
 
Palavras-chave: Crescimento; Desenvolvimento; Empreendedorismo. 
 
 
Abstract 
The presentpaperdiscuss a case studyaboutAlmeida& Cia, reflectingaboutthestrategyusedtodiversify 
its marketnicheandthesecontributedforthesocioeconomicdevelopmentof Cuiabá, Mato Grosso. The 
analysisoftheresultsrevealedthat Almeida &Cia.'svariousenterprisesmetcertainneedsofsociety, 
butdidnotpromotedevelopment in its fullness, because it ocourredgreatexploitationof labor 
andconcentrationofincome, culminating in theextinctionspeciesof Fauna and flora, as wasthe case with 
Poaia. Anotherimportantfindingisthatboth Almeida & Cia andthecityof Cuiabá attended a 
nationalpoliticalandeconomicprojectelaborated for theperipheryStates: thatofbeinganexporterofraw 
material andimporterofmanufacturedproducts. 
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Introdução 

 

No Brasil desde o século XVI, a criação de cidades sem planejamento eram comuns, 

principalmente aquelas que nasceram no ciclo da mineração. Este é o caso da cidade de 

Cuiabá, fundada em 1719. Como menciona Rosa (1995, p.2), “a formação do arraial e da vila 

implicou a destruição da maior parte da mata original, o assoreamento dos córregos e as 

cabeceiras do córrego prainha [onde hoje situa-se a Avenida central principal do município] 

preservadas no inicio, como fonte de água potável”.  Nesse cenário, muitas casas comerciais 

se estabeleceram a partir do século XIX, principalmente as de propriedade de imigrantes. 

No presente trabalho investiga-se de que forma as casas comerciais contribuíram para 

o desenvolvimento socioeconômico e ambiental da cidade de Cuiabá e seu entorno, 

analisando a empresa Almeida & Cia e sua estratégia para se colocar no mercado através de 

diversos empreendimentos. Este estudo de caso analisa as casas comerciais com suas 

características, como é o caso da Almeida & Cia que tinha em torno de nove 

empreendimentos diferentes, nos espaços urbanos e rurais de Cuiabá e na região Norte do 

estado de Mato Grosso. A análise dos dados foi descritiva e historiográfica.  

Além desta seção introdutória, na primeira seção são apresentadas as casas comerciais 

que se instalaram em Cuiabá e Mato Grosso (entre 1870 – 1930), trazendo para a análise, o 

fato destes empreendimentos serem de propriedade de imigrantes e também o fato de que 

estes proprietários eram favorecidos pelo governo Imperial do Brasil através da isenção de 

impostos, monopólio das navegações, importações, exportações, exploração das terras e 

bancos para financiar seus próprios empreendimentos. Na segunda seção analisa-se a 

abordagem em questão sobre aCasa Comercial Almeida & Cia e seus diversos 

empreendimentos, mostrando os relacionamentos desta organização com a política econômica 

e social nos espaços urbanos e rurais da Província, enquanto que, na terceira seção buscou-se 

enfim, analisar a questão desenvolvimentista que seus empreendimentos trouxeram para 

Cuiabá e Mato Grosso.  

 

 

1 - As casas comerciais em Mato Grosso 

 

Entre os anos de 1865 e 1909 muitas casas comerciais se estabeleceram no Estado de 

Mato Grosso principalmente as criadas por imigrantes portugueses, alemães, italianos e 
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árabes. Seu objetivo era o de desempenhar as mais variadas funções comerciais como: 

importar, exportar, adquirir e administrar terras, seringais e embarcações, e representar 

instituições bancárias (Siqueira, 2009).  

Nos primeiros anos da década de 1870, o governo Imperial decretara favorecimentos e 

isenção de impostos para as casas comerciais, autorizando o monopólio da navegação e do 

comércio de importação de mercadorias, através do crédito que financiava a exploração de 

novas atividades econômicas em Mato Grosso ou a expansão das existentes (Souza, 2005).  

Essas empresas se estabeleceram preferencialmente na rua do Porto 
(cidade baixa) ou no centro da cidade alta. Em consonância com a 
arquitetura da época construíram edifícios, com um a três pisos, com 
características dos estilos neoclássico e ecletismo da passagem do 
século XIX ao XX. Nas fachadas são perceptíveis e destacam-se, à 
primeira vista, os coroamentos que contornam as coberturas. Estes são 
formados pela platibanda, elemento que distingue essas construções, 
dos edifícios portugueses coloniais com seus beirais. Possuem grande 
variação, com balaustres, ornamentos e saliências (Souza, 2005, p. 2). 

 
Estas se instalaram nas cidades de Cuiabá, Cáceres, Corumbá, Nioaque e Aquidauana. 

Em Cuiabá, destacaram-se as casas de origem portuguesa Almeida & Companhia e a de 

Gabriel Francisco de Mattos, assim como as de origem alemã Henrique Hesslein&Sergel, e a 

de Alexandre Addor. Em Corumbá duas se destacaram, a alemã Stöfen, Schnack Müller & 

Cia e a portuguesa Pereira, Sobrinhos & Cia. As de origem italiana se instalaram nas cidades 

de Cuiabá, Cáceres, Corumbá, Nioaque, Aquidauana e Miranda. 

 As casas comerciais exerciam todo tipo de atividade empresarial, inclusive a de 

fomentador dos recursos públicos e privados através de agências bancárias. Como mencionam 

Ayala & Simon (1914, p. 205), “estas foram no final do século XIX e nas primeiras décadas 

do XX, os mais notórios exemplos de concentração do capital em Mato Grosso”.  

Com estruturas extremamente complexas, jamais conhecidas em qualquer época 

anterior, exerciam o monopólio do comércio de importação, controlavam boa parte do 

comércio de exportação e da navegação, dispunham dos bancos que além de empreenderem 

operações próprias funcionavam como intermediárias de bancos nacionais e estrangeiros, 

representavam companhias seguradoras, incorporavam indústrias e apropriavam-se de terras 

para explorar a pecuária, a agricultura e a extração de produtos vegetais e minerais (Ayala;  

Simon, 1914). 

Além de dominarem as atividades mencionadas, as casas comerciais eram 

proprietárias das usinas açucareiras que se desenvolviam na beira do Rio Cuiabá, tornando-se 

potências econômicas, menciona Borges (2001, p. 31-32), apoiado nas pesquisas 
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desenvolvidas por Salsa (1980) e Alves (1984). Para estes pesquisadores, durante o final do 

século passado e começo do XX ocorreu o predomínio das atividades comerciais sobre os 

demais setores da economia regional, porque existiram vantajosas perspectivas para quem 

distribuísse mercadorias e abastecesse as outras regiões, conforme as conjunturas fossem 

favoráveis ao mercado externo ou interno.  

As usinas foram instaladas ao longo do rio Cuiabá no período em que a escravidão 

chegava ao fim, o que gerou na região, muita mão-de-obra disponível para as usinas, mas os 

usineiros reclamavam da falta de trabalhadores e que isso atrapalhava a produção.  

Essa falta de braços para o trabalho estava relacionada à vastidão de 
terras e a possibilidade da caça e da pesca para sobrevivência. Porém, 
a partir da segunda metade do século XIX, os homens pobres foram 
compelidos ao trabalho assalariado, pois a ocupação das terras para o 
cultivo do açúcar e para a pecuária expulsou a população mais pobre 
das áreas próximas aos centros urbanos. Além disso, surgiram 
proibições legais sobre a pesca no rio Cuiabá, nas proximidades da 
cidade (Aleixo, 1995, p. 165). 

 
Além da mão-de-obra fixa, no período de safra o usineiro contratava trabalhadores 

temporários. Os fixos residiam nas usinas e cuidavam desde o cultivo da cana-de-açúcar até a 

produção do açúcar. Estes trabalhadores tinham uma jornada de trabalho que se iniciava à 

meia noite e ia até às seis da tarde. Além disso, nas usinas eram utilizadas as compras através 

de caderneta, “onde o trabalhador nunca quitava as suas dívidas”.  

O trabalhador era espoliado pelo usineiro através do “sistema de 
caderneta”. Os empregados eram obrigados a consumir os produtos 
comercializados na venda da usina, que eram vendidos a preços 
exorbitantes. Os produtos comprados eram anotados na caderneta, 
porém o empregado não conseguia saldar as dívidas e desta maneira, 
estava endividado e preso ao usineiro. Os trabalhadores eram tratados 
como escravos e quando resistiam a dominação, desobedeciam os 
capatazes ou tentavam fugir, eram severamente castigados no tronco e 
trancados em solitárias (Aleixo, 1995, p. 181).  

 
Para comprovar essa realidade, cita o depoimento “de um camarada da Usina de 

Aricá”, que demonstra seu sofrimento e impotência diante do tratamento que recebiam dos 

patrões, 

 
A usina deu trabalho, deu vida pro pobre que não tinha comida. Aí o 
homem virava bicho, só fazia geme e chora, para come tinha que 
intésuá sangue. Tinha coroné que ajudava a gente, aguns era mardito, 
ruim, mandava bate e matatudoaqueles que não queria fica na usina 
pra trabalha. Nós pobre, sem nada pra vive, calava com a morte, 
trabalhava, não tinha voz naquele silenço que defendesse nós. 
Delegado de policia nem pensa, era afilhado ou coroné e nós 
trabalhava quieto, comia quieto, morria quieto (Aleixo, 1995, p. 180). 



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
A casa comercial Almeida & Cia (1870-1930): Promovendo o (sub)desenvolvimento em 

Mato Grosso 

 

 

5 

 
Para controlar e disciplinar estes trabalhadores, os usineiros contavam com tropas de 

homens armados e durante o período republicano, sua autoridade e poder iam além da sua 

propriedade. Sendo detentores de força política, nomeavam os delegados de polícia que 

contribuíam para a preservação do poder destes coronéis. Desta forma, os trabalhadores se 

sentiam vigiados e submetidos as ordens e desmandos dos usineiros (Aleixo, 1995). 

A decadência da cana iniciou em 1925 e ela quase desapareceu em 1930, a partir de 

uma politica do governo federal, que destinou cotas irrisórias de produção para Mato Grosso, 

desestimulando o trabalho nesta cultura (Marta, 2015). 

 Na segunda metade do século XIX o capital estrangeiro se estabelece de tal forma em 

Mato Grosso, que “já não surgem burgueses nacionais” conclui Borges (2001, p. 32) e a 

empresa Almeida & Cia, de origem portuguesa, é uma das mais pungentes no cenário 

regional. 

 

 

2 - A casa comercial Almeida & Cia e seus empreendimentos 

 

A expansão do capital financeiro nas relações comerciais e o comércio fluvial 

contribuíram para o desenvolvimento socioeconômico de Cuiabá e muitas casas comerciais se 

consolidaram, dentre elas a empresa Almeida & Cia. 

Fundada no ano de 1870, esta empresa era proprietária de vários seringais, exportadora 

de borracha para Londres e Hamburgo, representante do Banco do Brasil e do London e River 

Bank, assim como importadora de produtos variados(Siqueira, 2009). Era ainda proprietária 

das linhas de bondes que ligavam o centro ao Porto Geral em Cuiabá, da Cervejaria 

Cuyabana, e de vapores de grande e pequeno porte (Reynaldo, 2007). 

            Seus proprietários eram cinco sócios e segundo Ferreira (1997, p. 29), dados 

publicados no Álbum Gráfico de Mato Grosso em seus anexos comerciais, demonstram que 

em 1914, “eram sócios da companhia as seguintes pessoas: cel. João Baptista de Almeida 

Filho, cel. Amarílio Alves de Almeida, cel. Antônio Augusto de Azambuja, dr. Alberto Novis 

e João Botocudo de Almeida”.  

A casa foi dirigida nos primeiros anos diretamente pelo cel. João 
Batista de Almeida Filho, que então era estabelecido no 2º Distrito, e 
ali iniciou o comércio de exportação de produtos da então Província 
do Império, notadamente a exportação de borracha. Associando-se a 
Manoel Xavier Castello, organizou a firma Almeida & Castello, em 
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1894. Devido ao gênio empreendedor do chefe da casa, esta tomou 
impulso notável. Falecendo Manoel Xavier Castello e liquidada a 
parte que cabia aos seus herdeiros, ficou logo após constituída a firma 
atual, entre o cel. Almeida e o seu filho Amarílio, tendo 
posteriormente sido incorporados à firma os demais sócios que a 
compõem. Entre eles, dois, os senhores cel. Azambuja e dr.Novis, 
sendo o primeiro diretor-gerente da Cervejaria Cuiabana e o segundo, 
diretor-geral e médico da Usina Itaicy, ambas instalações de 
propriedade exclusiva da firma Almeida & Companhia (Freitas, 2014, 
P. 29). 

 
 
Figura 1 - Cel. Almeida, fundador da Almeida &Cia 
 

. 
Fonte: Portal Mato Grosso. 2008 

 
O Coronel Almeida era filho doCapitão João Baptista de Almeida,casado com Dona 

Maria Felismina de Almeida, Sobre o casal, consta nas pesquisas de Toniazzo (2011, p. 25-

27) a transcrição nº 3, do Requerimento manuscrito nº 419, datado de 14 de setembro de 

1887, copiado na integra abaixo: 

Transcrição 03 – 1r 
Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso – Pasta 103 nº 394 
Assunto: Requerimento de João da Costa Teixeira para o vice-
presidente da província, discorrendo sobre a medição edemarcação do 
rocio de Cuiabá. 

Local e data Cuiabá - 14 de setembro de 1887  
Assinatura 
Autógrafo 

 
[[ IllustrissimoExcellentissimo Senhor Doutor Vice Presidente 

da Provincia 
Aceite-se a doação e passa-se a respectiva escriptura. _  
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Palacio da Presidencia de Matto Grosso 
Cuyabá, 19 de Setembro de 1887 

Ramos Ferreira ]] 
 
Dizem o Capitão João Baptista de Almeida, sua mulher Dona Maria 
Felismina de Almeida e Dona Maria Magdalena de França, noiva do 
Capitão Antonio Peixoto de Souza, fazendeiros e domiciliados na 
Villa do Rosario, que, constando-lhes ter Vossa Excellencia em 
virtude da Lei provincial, ordenado á Camara Municipal da mesma 
Villa, que mandasse medir e demarcar o rocio municipal respectivo, e 
sendo certo e por ter sabido que, a referida Villa não possui rocio 
algum por ser ella situada em Sesmarias medidas e de marcadas, 
pertencentes aos Supplicantes por títulos ligitimos, mas dezejando os 
Supplicantes, não só que a Villa do Rosario tenha rocio próprio para 
commodidade dos seus habitantes, como ainda e principalmente 
concorrerem por sua parte e n‟aquillo que estiver a seu alcance para 
que a administração da Vossa Excellencia seja proficua derrame aos 
seus administrados grande somma de beneficios; vem, por seu 
procurador abaixo assignado, offerecer á Vossa c como doação feita a 
esta Provincia e para servir de rocio a Villa de Nossa Senhora do 
Rozario, a arêa de terras contendo um quarto de legoa em quadra, com 
2,722.500 metros quadrados, tendo por centro o cruzeiro da Igreja 
Matriz da sobrre dita Villa.  
O alludido procurador dos supplicantes, firmará a escriptura da doação 
desta, tão logo Vossa Excellenciadetermine, havendo acceitada a 
mesma doação cujo valor será regulado na razão de meio real por 
braça quadrada, preço minimo por que são vendidas as terras de 
Estado. 
Nestes termos: 

Pedem a Vossa Excellencia deferimento  
Esperamos Receber MerceCom procuração dos Supplicantes e 
respectivas Cartas de Ordem. 

Cuiabá , 14 de Setembro de 1887 
O procurador, 
<João da Costa Teixeira> 

 
Sobre a Villa de Nossa Senhora do Rozario, o IBGE (2016) registra que as pessoas 

que ali moravam faziam roças e vendiam mantimentos para as minas de Cuiabá. No século 

XIX, o povoado é mudado para o lugar atual sendo elevado a município em 1861 e 

atualmente chama-se Rosário Oeste. Sobre o termo “rocio”, trata-se de uma palavra 

espanhola, que em português significa “orvalho”. 

Seu filho e sócio, Major Amarílio Alves de Almeida, foi o primeiro Vice Intendente 

municipal de Cuiabá3, nomeado entre 1909 e 1910. Este era também proprietário do jornal “O 

Comercio”, que tinha como redator, o historiador Estevão de Mendonça (Martins Jr, 1997).   

A despeito dos empreendimentos da empresa Almeida & Cia, descreve-se abaixo os 

que se desenvolveram, tanto nos espaços rurais como nos urbanos. No rural destacaram-se a 

                                                           
3Atualmente, o cargo de Vice Intendente corresponde ao de vice prefeito.  
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Usina Itaicy e a produção de borracha para exportação. No urbano, o Banco do Brasil, o 

London e River Bank, a Casa Comercial de Exportação e Importação, as Embarcações que 

chegavam no Porto, os Bondes, a Cervejaria Cuyabana e o Porto Almeida. 

 

 

2.1 - A Usina Itaici (ou Itacy4) 

 

A Usina começou a ser edificada em 11 de junho de 1896, sendo fundada em 1897, à 

margem direita do rio Cuiabá, a 40 km do município de Santo Antônio do Leverger. Em torno 

de 1000 operários participaram da sua construção e seu maquinário foi importado da 

Alemanha, chegando através do transporte fluvial. Seu auge foi entre os anos de 1900 e 1920, 

quando abrigou uma população perto de cinco mil pessoas (SEC – MT, 2011).  

Foi o embrião da industrialização e de um modo de produção característico de Mato 

Grosso. Possuía máquinas modernas e no seu auge chegou a produzir 225 toneladas de 

açúcar. Industrializava a cana-de-açúcar, produzindo também aguardente e toda a produção 

era enviada por via fluvial ate Cuiabá e Corumbá, de onde seguiam para o mercado externo 

(Franco, 2015). Era uma das mais pugentes de Mato Grosso e movimentava a economia 

cuiabana “produzindo 20.000 arrobas de açúcar de 1ª, 3.000 de 2ª e 56.897 litros de álcool; 

móe 300 toneladas de canna em 24 horas e evapora 1900 hectolitros de caldo” (Borges, 2001; 

Póvoas, 2000, p. 273). 

Nesse período, a usina foi o maior estabelecimento açucareiro do Estado e surpreendia 

com as inovações tecnológicas que ali existiam.  

Após alguns anos, oriundo da primeira usina, foi construído o maior 
estabelecimento açucareiro de Mato Grosso: a Usina Itaicy. 
Propriedade do Cel. Antônio Paes de Barros, mais conhecido como 
Totó Paes, surpreendeu com sua estrutura moderna que comportava 
além da tecnologia avançada, escola, banda de música, capela, luz 
elétrica, mercado (armazém) e até mesmo moeda própria (Marta, 
2015, p.273). 

 
Em relação à infraestrutura e espaço destinado para moradia das pessoas na Itaicy, há 

registros de que eram 45 habitações, uma serraria e hortas, onde estes cultivavam cereais para 

atender o consumo interno. Foi o primeiro lugar de Mato Grosso a ter energia elétrica e tinha 

uma infraestrutura audaciosa para aqueles tempos, com farmácia, capela, escola, dezenas de 

                                                           
4 Encontra-se em documentos históricos as duas formas de grafia para a Usina. 
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casas (em estilo popular padronizado), aulas de música para as crianças e, inclusive, tinha 

moeda própria, cunhada ali mesmo (Franco, 2015).   

  
Montada com máquinas a vapor e outros equipamentos importados, 
funciona em imponente edifício, com diversos compartimentos 
iluminados à luz elétrica, produzida na própria fábrica. (...). A usina 
que actualmente representa um valor de mil contos de réis, pelo 
menos, tem 20 empregados technicos e 80 trabalhadores, e possua 60 
edifícios, dos quase 45 servem de habitações para os trabalhadores; 
também existe uma serraria, bem montada, uma pharmacia para o 
pessoal das fabricas e do campo, sendo esta dirigida pelo sócio-
gerente, Dr. Alberto Novis que, além de homem competente, é um 
bom médico. Possue a usina ainda escolas próprias de instrucção 
primaria 62 alumnos de ambos os sexos -, de música – com uma 
banda permanente de 12 figuras – e de officinas diversas. O plantio de 
cereaes, um dos ramos de agricultura ali exercida, é feito para o 
consumo próprio exclusivamente (Gomes, 2009, p. 152 ApudSimon e 
Ayala, 1914, p. 280). 

 
Para aprimorar a mão de obra, os meninos pobres e filhos dos trabalhadores da usina 

eram encaminhados para Cuiabá, onde aprendiam uma profissão e a ler, no Liceu de Artes e 

Ofício ligado aos padres salesianos. Como profissão aprendiam Tipografia, encadernação, 

alfaiataria, sapataria, carpintaria, marcenaria, ferraria e serralheria. Os aprendizes Artífices 

também estudavam Religião, Português, Aritmética, Desenho, Escrituração Mercantil, 

Geografia e Francês (Lucidio, 2008). 

Um dos sócios da usina desde a sua fundação foi Antônio Paes de Barros, que era 

também Presidente do Estado e foi assassinado no ano de 1906 (Franco5, 2015). Sobre o 

episódio da morte de Totó Paes, Menezes (2007, p. 188) menciona relatório elaborado por 

Zephyr Frank6 na época, onde aventa a hipótese de que poderia ter interesse econômico por 

trás daquela morte. Nesse relatório Frank cita que, “Para a exposição de São Luiz, EUA, a 

usina Itaicy mandou 400 mil quilos de açúcar de primeira classe, 200 mil quilos de segunda 

classe e 200 mil litros de aguardente”. Após analisar o Relatório de Frank, Menezes concluiu 

                                                           
5Sobre a morte de Antônio Paes de Barros5 (Totó Paes) ocorrida em 1906, então um dos sócios da Usina 
Itacy, Franco (2015, p. 18) cita, “(...) vencido o corpo físico, os alvos foram seu legado material e 
político. Após o conflito armado, tanto a casa particular de Totó Paes quanto a Fazenda Itaicí foram 
saqueadas. A família teve que mudar-se às pressas para o Rio de Janeiro. Na sequência, seus credores, 
entre os quais estava o 3º Vice-Presidente do Estado, João Batista de Almeida Filho, sócio da firma 
Almeida & Cia, que havia financiado a construção da Usina Itaicí, entraram na justiça para executar 
dívidas. Ao fim do julgamento, a Usina Itaicí, considerada a mais moderna do Estado, foi parar nas mãos 
da empresa Almeida & Cia. Totó Paes era casado com a Sra. Úrsula Ângela de Oliveira e teve cinco 
filhos: Alice, Ana Clara, Aida, Miguel Ângelo e Sebastião de Barros” (FRANCO, 2015). Nasceu em 
Cuiabá no ano de 1851. 
6 FRANK, Zephyr Lake, The Brazilian Far West: Frontier Development in MatoGrosso, 870-1937. E uma 
tese acadêmica defendida em 1999, na Universityof Illinois at Urbana-Champaign. O enfoque é o lado 
econômico. 
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que, “baseado nesses números, se a produção daquela usina fosse vendida localmente, os 

usineiros não aguentariam a concorrência da indústria em grande escala”.  

a luta local foi maior que uma briga entre Oligarquias [...]. O ocorrido 
foi uma luta entre a vanguarda do capital. a modernização e os 
interesses tradicionais. Ou seja, em outras palavras, mataram o 
empresário mais que o governador, pois havia um receio de que sua 
usina fosse tão eficiente e produtiva que “quebraria” as outras 
(Menezes, 2007, p. 188).          

 
“Essa tese é engenhosa e faltam dados para comprova-la”, comenta Menezes (2007, p. 

187), baseando-se no relatório escrito por Frank, onde este cita textualmente que “a 

UsinaItaicy tinha problemas econômicos (...), só foi rentável entre 1897 e 1900” e que “a 

partir de 1904 foi deficitária”.  

Sobre a hipótese existir algum interesse econômico por trás da morte de Antonio Paes, 

Frank registrou no seu relatório, que “o credor da usina Itaicy era a Almeida e Cia e que Pedro 

Osório, o vice que assumiu o lugar do governador morto, era ligado por laços familiares com 

os Almeida. Com esta morte, a família tomaria conta do governo e de sua usina” Para 

subsidiar esse ponto de vista, em 1927 a Almeida & Cia pagou uma indenização para a esposa 

de Totó Paes, Úrsula de Oliveira Barros, ganha na justiça por conta da Usina (Menezes, 2007, 

p. 188). 

  Fato curioso observado é que embora os equipamentos instalados em Itaicy 

permitissem que Totó Paes passasse para a história como um “percursor da industrialização 

em Mato Grosso”, em 1907 a Intendência de Cuiabá mudou o nome da Travessa Antônio 

Paes, para Rua Cândido Mariano (Menezes, 2007). 

Sobre o estado atual da usina, Marta (2015, p. 273), menciona que está “desativada, 

bastante deteriorada devido a ação do tempo, porém ainda conserva boa parte de sua história 

através dos maquinários, das casas, dos mobiliários, e das pessoas que vivenciaram esse 

momento histórico”.  

A usina deixou de produzir em 1957, mas sua decadência teve início ainda na década 

de 30. Foitombada como Patrimônio Histórico pela Portaria nº 55/84, D.O. 08/01/1985 e o 

seu patrimônio físico está em processo de recuperação (IPHAN MT, 2000).     

 

 

2.2 - Banco do Brasil e o The London &River Plate Bank Limited.  
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Para financiar os empreendimentos e as novas necessidades, começaram a ser 

instalados nas cidades postos e agências bancárias, onde as mais variadas moedas circulavam. 

Siqueira (2009, p. 40) menciona que eram as casas comercias mato-grossenses que faziam o 

papel de bancos, “a fim de sustentar seus negócios”. 

As principais Casas Comerciais no Estado funcionavam como agências intermediárias 

de bancos nacionais e estrangeiros, conforme relação abaixo.  

Almeida & Companhia, com sede em Cuiabá, fundada em 1870; a 
Casa Feliciano Simon, com sede em Corumbá, fundada em 1907; a 
Henrique Hesslein&Sergel, com sede em Cuiabá; a Alexandre Addor, 
com sede em Cuiabá, fundada em 1865; a Josetti& Cia com sede em 
Corumbá, fundada em 1898; a Victor Lasclotas, com sede em Porto 
Murtinho, fundada em 1898; a Vicente Anastácio, com sede em 
Nioaque, fundada em 1871; e a Orlando Irmãos & Cia.,  com sede em 
Cuiabá (Borges, 2001, p. 69).   
 

Em Cuiabá, a Almeida & Cia era oficialmente a representante do Banco do Brasil e do 

London e River Plate Bank.  

A fundação do Banco do Brasil ocorreu “no ano de 1851, por Irineu Evangelista de 

Souza, o Visconde ou Barão de Mauá, associado a J. M. Pereira da Silva, Pimenta Bueno e ao 

Barão Dório Bonito” (Minadeo, 2005, p. 6).  

OThe London &River Plate Bank Limited. foi criado em 1862, para atuar nos 

mercados da região do Rio da Prata. No ano de 1899 estabeleceu sua primeira filial em São 

Paulo e em 1918 foi adquirido pelo grupo Loyds Bank. Minadeo (2005, p. 7) cita que, “No 

ano de 1862, surgem os bancos The London andBrazilian Bank e The London and River Plate 

Bank, para realizarem negócios no Brasil. Estes se fundiram em 1923, nascendo o Bank of 

London and South America, embrião do Lloyds Bank”.  

As empresas comerciais mato-grossenses negociavam através dos bancos, o 

arrendamento e compra de grande extensão de terras, de onde eram extraídas a poaia, o látex 

ou era criado o gado de forma extensiva para exportação.  

 

 

2.3 - Almeida & Cia Exportadora e Importadora  

 

A empresa importava para o estado, capital, maquinaria e toda sorte de produtos 

manufaturados e exportava matéria prima e produtos extrativos regionais como: a borracha, a 

poaia e a erva-mate. 
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De Mato Grosso para o exterior, eram exportadas matérias-primas, ou 
melhor, produtos em seu estado bruto, sem qualquer transformação 
industrial, tais como: couros secos, sebos, crinas, penas de aves, 
cascos de animais, látex manufaturado (bolas de mexelim), erva-mate 
apenas seca e triturada e poaia ensacada. Estes produtos de grande 
aceitação nos mercados europeu e norte-americano, visto que ali 
acontecera a revolução Industrial, eram comercializados, em primeira 
mão, pelas casas de comércio regional, sendo que apenas a erva-mate, 
sob o controle empresarial da Companhia Mate Laranjeira, mantinha 
estreita relação com as industrias argentinas, para o beneficiamento da 
produção (Brandão, 1991, p. 63). 
 

Borges (2001, p. 47), faz uma análise positiva desse período, mencionando que 

“parece preciso que ao longo dos anos 90 do século XIX, a relativa estagnação produtiva de 

Mato Grosso tenha começado a ser superada, com base em dois produtos extrativos de 

exportação: o mate e a borracha”. No ano de 1902, os valores nominais da exportação da 

erva-mate e da borracha cresceram mais que o de importações. 

 Sobre os principais produtos de exportação de Mato Grosso entre 1870 e 1930, este 

mesmo pesquisador os divide em duas grandes classes: “a dos produtos extrativos 

(ipecacuanha, borracha e erva-mate) e a de produtos da pecuária ou os derivados dela (gado 

em pé, couros, charques, caldo e extrato de carne)”.    

Sobre a ipecacuanha ou poaia
7
, sua extração começou por volta de 1830. É uma 

planta tipicamente brasileira, conhecida e utilizada pelos povos indígenas para produção de 

remédios. Deve-se sua “descoberta”, ao explorador José Marcelino da Silva Prado que, 

explorando garimpos de diamantes nas imediações do Rio Paraguai, 
em região próxima à Barra do Bugres, observou que seus garimpeiros 
usavam, quando doentes, um chá preparado com raiz de arbusto 
facilmente encontrado à sombra da quase impenetrável floresta da 
região. Tratava-se da “poaia”, que era antiga conhecida dos povos 
indígenas, que tinham repassado seu conhecimento aos colonizadores. 
Curioso e interessado, o garimpeiro enviou amostras da planta para 
análise na Europa, via porto de Cáceres e Corumbá. Desta raiz é 
extraída a Emetina, substância vegetal largamente utilizada na 
indústria farmacêutica, principalmente como fixador de corantes. 
Constatado oficialmente seu valor medicinal, iniciou-se, então, o ciclo 
econômico da poaia, de longa duração e grandes benefícios para os 
cofres do Tesouro do Estado(Borges, 2001, p. 51). 

 
A poaia contribuiu com os cofres da Província de Mato Grosso, devido a sua 

exportação principalmente para a Europa, ficando atrás somente da atividade garimpeira, 

anteriormente a mais rentável. Foi responsável pelo surgimento de núcleos de povoamento, 

porém, o próprio poaieiro ou catador a extinguiu, uma vez que somente extraíam as plantas e 

                                                           
7Nome científico: Cephaelis ipecacuanha 

http://www.mteseusmunicipios.com.br/index.php?sid=123
http://www.mteseusmunicipios.com.br/index.php?sid=262
http://www.mteseusmunicipios.com.br/index.php?sid=262
http://www.mteseusmunicipios.com.br/index.php?sid=127
http://www.mteseusmunicipios.com.br/index.php?sid=299
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não faziam o replantio. Não seguiam o exemplo dos povos indígenas que, ao subtraírem as 

raizes da ipeca as replantavam, garantindo, assim, a perenidade do vegetal. Outro fator que 

contribuiu para a escassez da planta foi o desmatamento, pois a poaia estava acostumada à 

sombra das matas úmidas, e sucumbiu ante a queda das árvores (Volpato, 1993). 

Borges (2001, p. 53-54) quando se refere à exportação de ipecacuanha no Estado de 

Mato Grosso de 1901 a 1930, registra os seguintesdados:“No ano de 1901, foram exportados 

31.970 kg ao valor de 191:820$, e no ano de 1930, foram exportados 54.343 kg, ao valor de 

1.457:070$”. Percebe-se que ocorreu uma grande valorização financeira no ano de 1930. A 

ipecacuanha foi presença constante na pauta de exportações do Estado, porém não se tornou 

um elemento decisivo que caracterizasse a economia e seu desenvolvimento.  

 A borracha foi o segundo produto extrativista mais exportado por Mato Grosso entre 

os anos de 1901 e 1930. Nestes são demonstrados o valor e a quantidade de borracha mato-

grossense em relação à quantidade exportada pelo Brasil8. Apresenta-seaqui dados de 1901 e 

de 1930, do Brasil e de Mato Grosso,  

No ano de 1901, o Brasil exportou a quantidade de 30.241.000 kilos 
de borracha, no valor de 182.566:000$, enquanto Mato Grosso no 
mesmo ano exportou 244.056 kilos, no valor de 1.391:729$. No ano 
de 1930, o Brasil exportou a quantidade de 14.138.000 kilos, no valor 
de 33.584:000$ enquanto Mato Grosso no mesmo ano, 
exportou1.892.235 kilos, ao valor de 3.277:914$ (Borges, 2001, p.54). 
 

          Na análise de Borges, a participação de exportação de borracha mato-grossense em 

relação à brasileira, manteve-se na média entre 8% e 10%, mas chegou a ser mais da metade 

do total entre os anos de 1907 e 1916.    

Com a aprovação da borracha mato-grossense por Paris, o produto tornou-se famoso 

em várias partes do mundo. A produção, oriunda dos vastos seringais nativos da imensa 

região banhada pelo Rio Amazonas, tornou-se um ponto de apoio para os minguados cofres 

da Província, onde Diamantino se destacou como o grande centro produtor de látex. Nesse 

período, Cuiabá se transformou em um centro comercial com várias empresas criadas para 

exportar a borracha mato-grossense, dentre elas a Casa Almeida e Cia., com matriz na Praça 

13 de Maio. Ela exportava para várias partes do mundo, principalmente para Londres e 

Hamburgo (Portal Mato Grosso, 2008).  

A borracha proporcionou a fixação de muitas pessoas na terra, como os seringueiros, 

com algum tipo de criação ou plantação trabalhada nos meses em que não realizavam a 

                                                           
8Os dados referentes à produção brasileira foram retirados do Anuário Estatístico do Brasil, ano V, 
1939/40 – Quadros retrospectivos – IBGE, pp. 85-87. 

http://www.mteseusmunicipios.com.br/index.php?sid=262
http://www.mteseusmunicipios.com.br/index.php?sid=148
http://www.mteseusmunicipios.com.br/index.php?sid=145
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extração, visando garantir a subsistência devido ao elevado preço dos gêneros que lhes eram 

oferecidos.  

Dentre os principais Estados e países importadores da borracha 
extraída em Mato Grosso destacaram-se: o Amazonas, o Pará, São 
Paulo, a América do Norte, a Argentina, a França, a Inglaterra e o 
Uruguai. As áreas onde deram-se as explorações da borracha em Mato 
Grosso localizavam-se nas imediações dos rios Paraguai,  Juruena, 
Arinos, Paranatinga e Alto Tapajós. A borracha foi exportada, uma 
parte pela Bacia do Prata e a outra, em maior quantidade pelo rio 
Amazonas (Borges, 2001, p. 70). 

 
O custo da exportação da borracha era financiado pelas casas comerciais através dos 

bancos que representavam, com capital nacional e internacional, onde destacaram-se as 

empresas. 

Almeida & Companhia; Orlando, Irmãos e Cia.; Lucas, Borges e C.; 
Alex Addor; Frederico Josetti; Ferreira& Gonçalves; Hermenegildo 
Corrêa Galvão; Joaquim Ferro; Ponce, Azevedo & C.; Caetano Dias 
da Silva; Pedro Vianna; GregóriaJortti; Dr. Joaquim P. Francisco 
Mendes; José estevão & C.; Antonio Dias Pedroso; Henrique Vieira 
de Queiróz; Antonio Leite da Silva Prado; Emiliano Paes da Costa; e 
Aparício da Silva Rondon (Borges, 2001, p. 69).  
 

Com relação às árvores de seringueiras registrou que “as propriedades tem em média: 

08 árvores por hectare; o diâmetro de 0,m49; a altura de 15 a 20 metros; a produção gomífera 

por árvores de 800 grammas;  e a quantidade produzida pelo seringueiro era em média de 15 a 

20 arrobas por safra”. Quanto ao capital empregado, verifica-se que variou entre 

1.000.000$000 e 30.000$000 

Na região sul da Província, hoje território de Mato Grosso do Sul, surgiu ainda no fim 

do século XIX a produção de erva mate, com o nome científico de Ilexparaguaiensis. Tomás 

Laranjeira obteve privilégios da Província para começar a empresa Mate Laranjeira e 

arrendou toda a região banhada pelos afluentes da margem direita do Rio Paraná, numa área 

de aproximadamente 400 léguas quadradas. O empreendimento foi um sucesso e foi de 

grande contribuição para os cofres públicos na época, porém em menos de duas décadas 

ocorreu a quase extinção dos ervais nativos e este segmento comercial entrou em decadência 

(Portal Mato Grosso, 2008). 

Buscando saber qual a importância econômica da erva-mate mato-grossense, em 

termos de valor e quantidade e em relação à exportação brasileira, vê-se: 

No ano de 1901, o Brasil exportou a quantidade de 39.887.000 kilos 
de erva-mate, no valor de 19.733:000$, enquanto Mato Grosso no 
mesmo ano, exportou 4.649,099 kilos, no valor de 3.919:280$. No ano 
de 1930, o Brasil exportou a quantidade de 84.846.000 kilos, no valor 
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de 95.352:000$ enquanto Mato Grosso no mesmo ano exportou 
14.319,515 kilos, ao valor de 17.183:417$(Borges, 2001, p. 61). 
 

Entre os exercícios de 1878 a 1879, verifica-se que as exportações de gado vacum, 

carne seca, chifres e crinas atingiram um valor de 95.976$320, correspondente a mais da 

metade do total de exportações realizadas por Mato Grosso. No ano de 1920 o Rio Grande do 

Sul era o maior criador de gado do Brasil e produziu 31.986.681 cabeças, enquanto Mato 

Grosso era o quarto colocado, com 2.690.454 cabeças (Borges, 2001).   

A criação de gado e a lavoura tornaram Livramento, Santo Antônio do Rio Abaixo e 

Chapada dos Guimarães, os grandes celeiros da capital. Mas, com o fim da escravidão, estas 

localidades entraram em verdadeiro colapso (Portal Mato Grosso, 2008). Assim, via hidrovia, 

saiam produtos primários e chegavam novos processos produtivos e novidades. Os países 

europeus, carentes de alimentos e matérias primas consideravam Mato Grosso como um 

robusto mercado para suas máquinas e equipamentos, uma vez que poderiam criar aqui novos 

processos produtivos e formar riquezas (MARTA, 2015, p. 256). 

Com relação ao cenário das importações, Siqueira (2009, p. 33) apud BRANDÃO 

(1991) citam que, 

As mercadorias importadas pelas casas comerciais mato-grossenses 
vinham da Europa e eram diversificadas: tecidos, adornos pessoais 
(chapéus, luvas. Leques, meias, sapatos), adornos de casa (abajures, 
lustres, espelhos, baixelas), mobiliários, instrumentos musicais 
(principalmente pianos), alimentos (bacalhau, azeitona), bebidas 
especialmente vinho português e espanhol, cerveja, licores, 
champagne, (biscoitos, chocolate, trigo, temperos secos, chás), 
maquina à vapor, ferramentas, remédios e outros produtos. Os 
importadores diretos eram as Casas Comerciais, situadas no Cone Sul, 
principalmente argentinos, sendo que, em Mato Grosso, uma dela de 
menor porte, era revendedora de variados produtos. 
 

Sobre os produtos que eram exportados, os mesmos mencionam somente matérias 

primas em estado bruto tais como: “couros secos, sebos, crinas, penas de aves, cascos de 

animais, látex manufaturado (bolas de mexelim), erva-mate apenas seca e triturada e poaia 

ensacada”. e apenas a erva-mate, sob o controle empresarial da Companhia Mate Laranjeira, 

mantinha estreita relação com as industrias argentinas, para o beneficiamento da produção. 

o comércio nessa região consistia na importação, em grande escala, de 
mercadorias europeias. Os principais produtos vinham das praças de 
Londres, Hamburgo e Paris, como “tecidos, louças, objetos de uso 
doméstico, perfumarias, artigos de luxo e bebidas diversas” Os artigos 
de uso e de consumo mais freqüentes vinham dos países do Prata e das 
praças nacionais do Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, 
podendo citar – “calçados, chapéus, drogas medicinais, tintas, óleos, 
ferro esmaltado, banha, papel, mobília, instrumentos agrários 

http://www.mteseusmunicipios.com.br/index.php?sid=175
http://www.mteseusmunicipios.com.br/index.php?sid=224
http://www.mteseusmunicipios.com.br/index.php?sid=136
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industriais, conservas, cerveja e outros”. Mato Grosso exportava, 
naquela época, grande quantidade de ipecacunhanha, erva-mate, penas 
de garça, charque, peles, madeiras, cereais e outros. No entanto, a 
exportação mais avultada era da borracha e do couro vacum. Toda a 
movimentação de importação e exportação de Mato Grosso fazia-se 
através do porto de Corumbá (Brandão, 1991, p. 63) 
 

Desse modo, a abertura da navegação pelo rio Paraguai estimulou a entrada de capital 

internacional e investimentos dos habitantes da província, assim como a entrada de muitos 

imigrantes, que ali constituíram suas famílias e investiram na região. Escolheram morar nas 

cidades portuárias Corumbá, Cáceres e Cuiabá, onde montavam seus estabelecimentos 

comerciais com intuito de facilitar as negociações. Em 1887 esteve na Província o viajante 

alemão Karl Von DenSteinen, que registrou impressões sobre Mato Grosso, sendo citado por 

Borges. 

Com toda a certeza, o lugar mais abençoado da terra, alheio a qualquer 
progresso, força produtiva e meio de comunicação, só poderia ser o 
próprio paraiso que, com sua beleza e os seus tesouros, fica a milhares 
de anos atrás. Mas o homem habituou-se tanto à condenação que em 
parte alguma estaria tão descontente quanto no paraiso! Não desejo, 
entretanto, exagerar os privilégios de Mato Grosso e dizer que é o 
jardim da criação. Aliás, as condições de produção, a extensão da 
Província e o papel que a mesma representa no próprio país, são 
muitíssimo precárias, sem mencionar as relações com o resto do 
mundo que são nulas (Borges, 2001, p. 45). 

 

Correa Filho (1939, p. 210) e Ayala e Simon (1914, p. 114), citam a movimentação 

financeira referente à Importação e à exportação em Mato Grosso, entre os anos de 1872-

1911, “no ano de 1872 o total de importação foi de 1.028:000$000 e o de exportação foi de 

154:900$000. No ano de 1911, o valor total das importações foi de 12.907:465$000 e de 

exportações foi de 19.313:661$000”. Trata-se aqui de valores nominais em Mil Réis e “na 

última década do século XIX, esta moeda passa por grande desvalorização em relação à libra, 

portanto pouco significado tem os valores absolutos de importações e exportações” (Borges, 

2001, p. 44).  

Também com relação às embarcações o monopólio era mantido, pois as mesmas casas 

comerciais que extraiam, exportavam e transportavam as matérias primas. 

 

 

2.4 - Almeida & Cia: Embarcações, Vapor e Seguradora.  
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No Porto de Cuiabá, vapores, lanchas e paquetes de variados calados atracavam 

trazendo mercadorias vindas de São Paulo e da Europa como tecidos, azeites, cristais, pianos, 

materiais de construção e outros, principalmente para as famílias com maiores 

posseseconômicas. Não eram apenas mercadorias que aportavam, mas também ideias, ciência, 

modas e modismos transformando a paisagem e a economia local. Uma nova elite, constituída 

por estrangeiros e brasileiros dedicavam tanto à exportação, como a importação de 

“maquinários, louças, artigos de luxo, perfumaria, tecidos, azeites, além do transporte de 

passageiros e dinheiro” Assim, transformavam não apenas a paisagem, mas o modo de vida 

dos citadinos e suas práticas sociais (Siqueira, 2009). 

O barateamento das mercadorias, viabilizado pela redução dos custos de transportes, 

fixou em definitivo a nova rota fluvial do comércio, tendo sido relegado ao abandono a antiga 

rota terrestre por Goiás, usada até meados de 1850 (borges, 2001). A partir da segunda metade 

do século XIX, a comunicação entre Mato Grosso, São Paulo e Rio de Janeiro passou a ser 

feita através do “caminho das águas”, partindo do porto de Cuiabá até ao porto de Corumbá e 

deste para Assunção, Buenos Aires, Montevidéu, Santos, Rio de Janeiro e Europa. Os rios de 

Mato Grosso trazem e levam mercadorias, homens, mulheres e crianças, hábitos e costumes 

de diferentes regiões e nacionalidades (Gomes, 2009).  

Grande parte das embarcações que saiam de Mato Grosso, foram construídas nos 

estaleiros da usina Itaicy e quando estas necessitavam de pequenos reparos e manutenção, 

eram as pequenas propriedades rurais situadas ao longo dos rios Cuiabá e Paraguai que os 

auxiliavam (Reynaldo, 2007). Estasembarcações tinham suas acomodações divididas em 

primeira, segunda e terceira classe, onde transportavam cargas e passageiros. 

Possuíam acomodações de 1ª, 2ª e 3ª classe. Dependendo do porte e da 
capacidade das embarcações, as acomodações de 1ª classe variavam 
de 18 a 100 passageiros. Edil Pedroso, ao estudar o cotidiano dos 
viajantes nos caminhos fluviais de Mato Grosso, no século XIX, diz 
que as empresas de navegação, nesta época, proporcionavam o bem-
estar aos seus passageiros, de acordo com as condições financeiras de 
seus usuários, e algumas embarcações eram assim divididas: no 
primeiro piso encontravam-se os camarotes com suítes, o setor de 
lazer e a sala de refeições; no segundo estavam os camarotes sem 
suítes; e no terceiro havia apenas redes e colchões espalhados pelo 
chão, não se dispondo de camas (Gomes, 2009, p. 142, Apud SILVA, 
2004). 
 

Abaixo a lista das embarcações brasileiras, argentinas e de outras nacionalidades, 

queatracaram nos portos de Corumbá, Cáceres e de Cuiabá, entre os anos de 1856 e 1870.   

Em Corumbá (1870) - Embarcações brasileiras: 5 navios a motor – 5 9 
rebocadores – 13 chatas – 1 cutter – 5 palhotes. Embarcações 
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argentinas: 20 vapores – 9 escunas – 5 patalhas – 3 palhotes;  – 2 
chatas – 1 lancha – 3 goletas. Outras nacionalidades: 5 vapores 
orientais – 4 goletas orientais – 1 palhote oriental – 1 chata oriental – 
8 vapores paraguaios – 3 vapores bolivianos – 1 vapor sueco – 1 vapor 
inglês – 1 vapor norte-americano – 1 patacho italiano – 1 escuna 
italiana. 
Em Cuiabá (1856-1865) – 8 canoas – 3 lanchas – 2 igarapés – 10 
vapores – 2 escunas argentinas – 1 escuna oriental. Em 1870: 27 
vapores – 3 rebocadores – 2 lanchas – 2 chatas – 16 embarcações sem 
especificação. 

Em Cáceres e Descalvados (1870) – 11 vapores – 1 palhote – 
4 chatas (Siqueira, 2009, p. 33) 

 
          A Almeida & Cia era proprietária do vapor “Antonietta”, de fabricação inglesa 

(Liverpool), juntamente com outras embarcações de menor porte e formou uma 

frotaconsiderável, empregada no transporte da produção açucareira da Usina Itaicy e no 

transporte da borracha (látex) até o norte do estado. Em Mato Grosso, foi a primeira empresa 

a traspor as trinta e duas cachoeiras no curso entre Cuiabá e Rosário Oeste com o vapor 

“Pirabibe” (peixe que voa) e a possuir lanchas com motor de explosão denominadas “Aracy” 

e “Lucy” (Reynaldo, 2007).  

Por volta de 1930 os interesses econômicos se voltaram e para sul do estado, pela sua 

proximidade com os portos de São Paulo, agora um grande centro comercial do país e a 

navegação perdeu a importância em Mato Grosso. A fundação do Arraial de Santo Antonio de 

Campo Grande em 1872, sua elevação à cidade em 1918, a chegada da Ferrovia até ela em 

1905 e o projeto de integração nacional pelos militares, contribuíram para a desarticulação do 

modal de transporte fluvial no norte do estado e novos investimentos em aberturas de estradas 

(Trubiliano, 2008; Martins JR, 2008).    

O nacionalismo dos militares insistiu na conclusão da Estrada de ferro 
Noroeste do Brasil, para forçar a convergência da maior parte da 
economia mato-grossense para São Paulo e assim desviá-la das 
vinculações com a região platina, o que poderia ameaçar a integridade 
do território nacional, duramente conquistada na guerra contra o 
Paraguai (Reynaldo, 2007, p. 22).  
 

 Nesse período, ocorreu uma resistência dos comerciantes de Corumbá, que viam na 

construção da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil um obstáculo para seus interesses 

econômicos, visto que haviam investido em embarcações para transportar o que 

comercializavam e tinham acesso aos portos da Bacia Platina. Estes apostavam na vitória da 

navegação, notadamente para o transporte de mercadorias.  

A estrada de ferro de Santos a Corumbá poderá transportar–nos com 
uma economia de tempo e de dinheiro esmagadora para a aviação 
fluvial, mas nunca poderá conduzir uma tonelada de qualquer 
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mercadoria entre esses dois portos por 70.000 réis (...), ao passo que, 
por intermédio do caluniado e fastidioso Paraguai semelhante 
transporte entre Corumbá e os portos da Prata poderá ser feito pela 
décima parte, talvez!Reynaldo (2007, p. 22) apud CORRÊA (1980).  
 

 O meio de transporte mais econômico era a navegação, porém a conservação dos 

portos, da frota e da segurança exigiam muitos recursos do governo imperial “Se fosse 

possível fazer a soma de todo o cabedal despedido nesse fatal rio da Prata, achar-se-ia por 

certo algarismos superiores a 900 mil contos de réis” (Reynaldo, 2007, p. 11).  

Sobre a Seguradora que atuava junto às empresas de navegação, os passageiros eram 

praticamente obrigados a contratar seus serviços, inclusive para despachar mercadorias. 

Vale ressaltar que os descasos das autoridades, obrigava o passageiro 
a pagar um seguro individual e muitos proprietários das empresas de 
navegação (Feliciano Simons de Corumbá; Almeida e Cia de Cuiabá; 
Carlos M. Schmitz de Porto Murtinho), eram agentes representantes 
de Companhias de seguros como a Companhia Nacional Aliança da 
Bahia, Seguros Marítimos e Terrestres (1870), única com agências em 
vários portos nacionais e uruguaios. Tinha o seguinte anuncio 
apelativo: “Segura quaisquer mercadorias, em viagens marítima e 
fluvial – segura cascos de embarcações contra perda total ou parcial” 
(Reynaldo, 2007, p. 11). 
 

 Assim, as empresas de navegação eram as proprietárias dos vapores onde as pessoas e 

mercadorias viajavam, assim como da seguradora que poderia indenizar possíveis perdas. 

Após a inauguração da estrada de ferro no sul de Mato Grosso em 1905, a atuação da Almeida 

& Cia com suas embarcações foi reduzida até encerrar as atividades.  

 

 

2.5 - Empresa Urbana de Bondes 

 

A Almeida & Cia investiu também na locomoção das pessoas e mercadorias, dentro do 

espaço urbano de Cuiabá. Em 1890, foi criada pelo industrial Manoel da Silva Monteiro, a 

Cia Progresso Cuyabano de Bondes, inaugurada em 1891, usando tração animal e os bondes 

corriam sob os trilhos. Eram seus sócios, Joaquim Francisco de Matos e outros, dentre eles o 

Sr. João Baptista de Almeida Filho (proprietário da Almeida & Cia.). Após a inauguração, 

este último sócio assumiu a empresa (Lucidio, 2008). 

A linha de bondes ligava os dois distritos da capital Porto-Centro, a estação foi 

construída na esquina da rua 13 de junho com a travessa Dom Bosco. Em cada veículo havia 
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um cocheiro e um cobrador condutor que vendia as passagens a 20 centavos velhos. Abaixo 

seu itinerário diário,  

O bondinho percorria, na época, os bairros mais populosos. A linha 
ligava dois extremos do Largo da Mandioca, atualmente Praça Conde 
de Azambuja, e rua Tenente Joaquim de Albuquerque, Travessa da 
Marinha, Rua 15 de Novembro, Rua Couto de Magalhães, hoje 
Avenida Dom Aquino até a esquina da Praça Couto Magalhães. 
Seguindo pela rua 13 de Junho, passando pela Generoso Ponce, Rua 
da Esperança, Praça 13 de Maio, hoje General Gaitano, Rua Galdino 
Pimentel, Rua 7 de Setembro, Rua dos Bandeirantes, Rua Governador 
Rondon até a Praça Conde de Azambuja. Na volta ele regressava pela 
Rua Pedro Celestino, Praça Alencastro, Praça da República e rua 13 
de Junho até a estação (Lucidio, 2008, p. 41). 
 

A estação terminal do Bonde ficava no Porto, próximo ao estacionamento da barca 

pêndulo, das embarcações e da Cervejaria Cuyabana, pois a linha fora prolongada até ela, para 

dar conforto aos clientes (Freitas, 2014). 

Como era grande a distância entre o centro da cidade até onde os 
bondinhos sobre trilhos puxados por burros chegavam no Porto, pela 
Rua 13 de Junho, a Almeida & Cia. comprou a empresa que explorava 
esse serviço. Estendeu a linha dos bondinhos até a cervejaria, 
inclusive construindo com recursos próprios uma ponte de 37 metros 
sobre um riacho que desembocava no Rio Cuiabá para facilitar o 
deslocamento dos fregueses até a indústria(Lucídio, 2008, p. 41). 
 

 Percebe-se aqui o estabelecimento das rotas de acordo a necessidade de prevalecer os 

interesses econômicos da Almeida &Cia., sem questionamentos sobre a demanda da 

população. 

 

 

2.6 - A Cervejaria Cuyabana e o Porto Almeida 

 

Em1896 foi instalada a primeira cervejaria cuiabana, constituindo o grande lugar de 

lazer da capital na época. “Pertencia ao maior grupo empresarial de Cuiabá, Almeida & Cia” 

que congregava diversos empreendimentos, dentre eles o embarcadouro denominado Porto 

Almeida, localizado ao lado da cervejaria. 

A Cervejaria Cuiabana funcionava no bairro do Porto, localizada às 
margens do rio Cuiabá. Possuía um embarcadouro dotado de cais com 
guindaste e depósitos, onde embarcações de outros armadores podiam 
utilizá-lo. Chamava-se Porto Almeida. Esta firma mantinha transações 
comerciais com o exterior e representava em Cuiabá o Banco do 
Brasil e o River Plate Bank (Barros, 2014; Tenuta, 2015, p. 229). 
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O Porto Almeida e a Cervejaria influenciavam diretamente na economia local e do 

estado, trazendo desenvolvimento socioeconômico e lazer para Cuiabá.  

A Almeida & Cia. produzia e engarrafava a cerveja Rosa, que 
abastecia a capital e a região e cujo preço da garrafa, na capital, era de 
1$200 (mil e duzentos réis). A Cervejaria Cuyabana era muito 
moderna para o seu tempo e a indústria gerava a própria energia 
elétrica, que lhe permitia produzir e engarrafar automaticamente mil 
litros de cerveja, além de chope e gelo, por dia, muito antes de esse 
serviço chegar a Cuiabá (Tenuta, 2015, p. 229).  
 

 Tendo em vista a sua enorme demanda, a empresa construiu às margens do rio Cuiabá, 

ao lado da atual Ponte Nova, um notável emborcadouro denominado Porto Almeida. Este foi 

equipado com cais, guindastes, armazéns e uma excelente estrutura logística para vender 

serviço aos armadores da região (Tenuta, 2015). 

Em 1910, para melhorar seus serviços, a Cervejaria Cuiabana inaugurou um guindaste 

a vapor, com a presença da elite local. 

Ainda, sobre a localização da Cervejaria Cuiabana e o Porto Almeida: 

Antigo estabelecimento comercial e industrial pertencente à empresa 
Almeida & Comp., localizado na margem direita do Rio Cuiabá, 
aproximadamente 2 km acima da ponte Júlio Miiller a Cervejaria 
Cuiabana teve importância na vida social e econômica de Cuiabá, a 
partir do primeiro quartel do século XX. Ali ficava o Porto Almeida e 
o belo prédio da Cervejaria, com produção diária de mil litros de 
cerveja, na qual era empregada como matéria prima principal, a 
cevada do tipo “bohmish” e o lúpulo “saazer”, importados da 
Alemanha (Ferreira, 1997, p. 158) 

 
A cervejaria era dotada de equipamentos para captação de energia elétrica em uma 

época onde poucas cidades tinham energia nas residências, como Cuiabá que teve a primeira 

hidrelétrica construída em 1926, no Rio da Casca, em Chapada dos Guimarães.  

          Não há registros sobre o encerramento das atividades da cervejaria, mas segundo 

Freitas (2014), “Quando os irmãos Fenelon Muller e JulioStrubing Muller, tios de Gabriel 

Muller adquiriram a Granja Santa Rita, às margens do rio Cuiabá em 1930, a cervejaria já 

tinha sido desativada”. Cita que são testemunhas Antonio Gabriel Muller, Analzita Muller, 

herdeiros de Gabriel Muller e Fenelon Muller Neto. 

 

 

3 - Empreendimentos da Almeida & Cia: Promoção de desenvolvimento? 
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Ao longo dos séculos XIX e XX as organizações capitalistas voltaram-se cada vez 

mais para a dimensão econômica, desencadeando problemas socioambientais em muitos 

países. Buscando alternativas para tais problemas, surgiu na década de 1970 o conceito de 

desenvolvimento sustentável, propondo o atendimento das necessidades das gerações atuais 

sem comprometer o atendimento das necessidades das futuras gerações.  

Com o objetivo de analisar os negócios desta empresa Almeida & Cia., sempre 

relacionando História e Desenvolvimento,e suas influências na sustentabilidade na Província, 

as ações desta empresa foram classificadas em dois níveis de complexidade: promoção da 

(in)sustentabilidade e redução da sustentabilidade. 

Entende-se que embora as casas comerciais tenham atuado no estado de Mato Grosso 

entre o final do século XIX e inicio do século XX, com o objetivo de importar, exportar, 

adquirir e administrar terras, seringais e embarcações, assim como representar instituições 

financeiras internacionais, é possível analisar se suas ações atenderam aos princípios do 

Desenvolvimento e da Sustentabilidade. Estas organizações atuaram em diversos segmentos 

empresariais monopolizando o comércio de importação, exportação e navegação, os bancos 

internacionais, a exploração da pecuária, agricultura e extração de minerais. Paralelamente, 

fomentaram o crescimento econômico no estado, como foi o caso da casa comercial Almeida 

& Cia, que funcionou entre os anos de 1870 e 1930.  

Fundada por cinco sócios, que exerciam funções de poder na Província de Mato 

Grosso à época, sendo destes três coronéis e um médico, quem assumiu a direção do negócio 

foi o Cel. João Baptista de Almeida Filho, que era terceiro vice-presidente desta Província. 

Investiram em diversos segmentos de mercado tanto nas áreas rurais como urbanas e dentre 

seus negócios destacaram-se: a Usina Itaicy, o Banco o Brasil e o The London & River Plate 

Bank Limited, exportadora e importadora, embarcações fluviais, Seguradora, empresa urbana 

de Bonde, a Cervejaria Cuyabana e o Porto Almeida (Ayala&Simon, 1914).  

As análises descritiva e historiográfica auxiliaram no direcionamento do diagnóstico 

sobre seus empreendimentos. O primeiro que se analisou foi a Usina Itaicy, onde se buscou 

saber se a empresa, em suas práticas, promovia o desenvolvimento sustentável ou a 

insustentabilidade em relação a produtos, processos e gestão. O fato de ter 5.000 moradores 

enquanto Cuiabá, que era a capital do estado tinha 11 mil residentes, pode demonstrar que 

causou um grande impacto e dependência econômica na sociedade. 

Embora considerada o embrião da industrialização e de um modo de produção 

característico de Mato Grosso da segunda metade do século XIX, a Usina Itaicy não 
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promoveu a sustentabilidade em relação a produtos e processos, uma vez que era dependente 

do mercado externo. Volpato (1993) analisou relatos de viajantes que estiveram em Mato 

Grosso nesse período, como Bartolomé Bossi, Joaquim Ferreira Moutinho e Hércules 

Florence, onde todos, em comum, mencionaram que Mato Grosso era “uma região de imensas 

riquezas naturais que não se desenvolvia, mas que poderia gerar muitas riquezas para o 

Império”. Montada para atender ao mercado externo, a usina oferecia aos seus trabalhadores, 

infraestrutura como: equipamentos importados e modernos, habitações, serralheria para 

melhorarem sua casa, energia elétrica, horta para produzirem alimento, farmácia, médico, 

capela, escola para instrução primária de homens e mulheres, escola, banda de música e 

moeda própria (Marta, 2015; Gomes, 2009).  

Fomentou a economia cuiabana, pois como menciona Borges (2001, p. 43) produzia 

em 24 horas, “20.000 arrobas de açúcar de 1ª; 3.000 de 2ª; 56.897 litros de álcool; 300 

toneladas de cana moídas 1900 hectolitros de caldo”. Essa produção gerou emprego e renda 

também para os moradores locais. 

Contudo, no que toca à gestão, a usina promoveu a (in)sustentabilidade por utilizar 

parâmetros da escravidão. O proprietário era também vice-governador da Província e proibiu 

através de lei, a pesca e a caça na área urbana de Cuiabá, compelindoos homens pobres ao 

trabalho assalariado (Aleixo, 1995). Além disso, mesmo após a abolição da escravatura em 

1889, seus trabalhadores homens e mulheres continuaram sujeitos às leis internas onde eram 

explorados com jornadas diárias de até 18 horas, obrigados a comprar nos armazéns da usina 

através de cadernetas que nunca conseguiam pagar, vigiados e castigados se não aceitassem as 

regras da organização.  

Apesar da exploração de mão-de-obra análogas a escravidão, a usina promoveu a 

inclusão social ao propiciar que crianças pobres, negras, indígenas e filhas dos funcionários da 

usina, estudassem no Liceu de Artes e Ofícios, colégioligado à igreja Paroquial do São 

Gonçalo dos padres salesianos (ainda hoje um dos principais colégios do município de 

Cuiabá). Este fato lhes garantiu a possibilidade de mudança de perspectiva na vida, como foi 

o caso do Sr. Nicolao Tolentino de Almeida e D. Maria Barbosa do Carmo, índios da etnia 

Guató, conhecidos como canoeiros do pantanal, que matricularam seus filhos Félix Lopes de 

Almeida e José Verissimo de Amorim. O primeiro se tornou jornalista em Cuiabá e o segundo 

se formou professor, atuando na sala de aula da própria usina9. Essa inclusão foi importante 

                                                           
9Relato verbal para o livro de ALMEIDA, V. M.C. Um amor infinito: Cem anos da família Almeida, 
2015.   
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também para o desenvolvimento local, uma vez que com o fim da escravidão ocorreu escassez 

de mão de obra e estes novos trabalhadores capacitados tiveram lugar em um mercado em 

expansão. Porém, não se pode perder de vista que o objetivo principal da usina era treinar 

pessoas para serem seus novos trabalhadores.  

Enfim, se por um lado a Usina Itaicy contribuiupara o desenvolvimento urbano local 

através de trabalhadores qualificados, produtos, novos empregos e a fixação de imigrantes 

empreendedores, por outro lado o fez acontecer suas açõesconforme osparâmetros 

capitalistas, explorando a mão-de-obra ao máximo possível e concentrando os recursos de 

forma monopolística.  

Entende-se ainda que o desenvolvimento econômico intersetorial entre Cuiabá e a 

usina não ocorreu de forma equilibrada, com isenção e soberania, uma vez que um dos sócios 

da usina era também o Presidente da Província de Mato Grosso. 

Em relação a produtos, processos e gestão do Banco do Brasil e do Banco London e 

River Plate Bank em Mato Grosso, detecta-se que estes bancos por concederem uma 

representatividade exclusiva monopolista,gerou mais uma falha de mercado do que uma 

promoção de saúde monetária local,pois poderia financiar quem escolhesse, privilegiando 

setores diferentes aos dos investimentos da Almeida & Cia., fazendo com que ocorresse uma 

externalidade negativa,  ocasionando desequilíbrio econômico entre diferentes setores.  

A Almeida & Cia foi um dos maiores exemplos de concentração do capital em Mato 

Grosso, uma vez queera a maior exportadora de borracha e poaia do estado e também quem 

recebia maior afluxo de recursos financeiros, oriundos do banco do mesmo grupo. Estes 

bancos também financiaram empreendimentos para outros grandes proprietários, podendo-se 

mencionar como exemplo, o arrendamento e a compra de grandes extensões de terra para 

criação de gado, extração da poaia, borracha e mate, financiamento de calçamento das ruas, a 

instalação da energia elétrica, água e telefone. Trata-se de uma estrutura de produção, 

distribuição e consumo altamente concentrada: concentração de terras, de renda, de credito e 

de propriedade (Mota, 2001).  

A exportação e a importação também foram atividades que influenciaram tanto 

positivamente como negativamente, por meio das ações da Almeida & Cia, no 

(sub)desenvolvimento local. 

Como importadora de produtos, maquinários, tecidos, louças, objetos de uso 

doméstico, perfumarias, artigos de luxo e bebidas diversas de outros países e artigos de 

consumo em geral dos outros estados, influenciaram de forma positiva. Porém, ao exportar 
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somente matéria prima bruta e produtos extrativos como grãos, látex, poaia, mate e produtos 

animais secos, seposicionou de forma negativa reduzindo as possibilidades de 

desenvolvimento da região. É interessante mencionar que essa era a visão propagada na época 

e como destaca Reynaldo (2007, p. 20), o cronista João Severiano da Fonseca chamou a 

atenção das autoridades do Estado sobre a sua possível transformação. “Mato Grosso está 

fadado a grandes destinos (...). É só trabalhar para colhê-los e reduzi-los a dinheiros, a 

indústria, o comércio, o progresso, a civilização, o bem-estar, a grandeza (...) tome o governo 

a iniciativa (...) e para colher o mais breve (...)”.   

 Nesse período, 90% das exportações brasileiras eram constituídas por produtos 

primários e agrícolas e os principais produtos exportados eram a poaia, borracha e erva-mate. 

A poaia e o mate, por exemplo, deixaram de ser exportados porque foram extintos (Borges, 

2001; Mello, 1982). A poaia foi um produto rentável e foi responsável pelo surgimento de 

múltiplos núcleos de povoamento. Entre 1901 e 1930 foi exportada sem interrupção, com um 

aumento em torno de 80% até ser extinta. A exportação da borracha mato-grossense em 

relação à brasileirase manteve na média entre 8% e 10%, mas chegou a ser mais da metade do 

total entre os anos de 1907 e 1916.  

A exportação da poaia tornou-se insustentável porque os poaieirossomente extraíam as 

plantas, não efetuandoseu replantio para garantir a perenidade dos vegetais como era o 

costume indígena, desrespeitando a dimensão da sustentabilidade cultural. Outro fator foi o 

desmatamento, pois a poaia estava acostumada à sombra das matas úmidas e sucumbiu 

perante a queda das árvores derivadas da busca pelo espaço “limpo”(Volpato, 1993). Não 

foram detectadas iniciativas propensas a desenvolver processos sustentáveis, o que equivale à 

dependência do mercado e do capital externo. Dessa forma, ocorreu uma incompatibilidade 

com a dimensãoecológica, uma vez que esta propõe a preservação do capital natural e a 

limitação no uso dos recursos. Também não atende aos parâmetros da dimensão ambiental, 

que busca respeitar os ecossistemas naturais e o equilíbrio entre os ambientes urbanos e rurais 

(Sachs, 2002). 

O transporte fluvial e a propriedade de embarcações, vapores promoveram a 

diminuição das distâncias entre os vilarejos e o acesso de bens à esses. Em relação à gestão, a 

Almeida & Cia instalou em Cuiabá o Porto Almeida, um embarcadouro onde alugava vaga 

para os barcos dos seus concorrentes, que vinham de Cáceres, Corumbá e de outros países da 

América do Sul e da Europa. A Almeida & Cia., era proprietária de uma Seguradora, cuja 

apólice vendia para todos os passageiros e para despacho de encomendas. Também era 
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proprietária do vapor inglês Antonietta e de diversas embarcações menores para transportar o 

açúcar da usina Itaicy e o látex até o porto. Inovou nas suas embarcações ao investir nas 

lanchas Aracy e Lucy, que tinham motor de explosão.  

A Cervejaria Cuyabana foi instalada no Porto Almeida; era um local de lazer e de 

reprodução das relações sociais. Em relação à gestão, observa-se que esta investia em 

equipamentos modernos como a energia elétrica, em uma época que a cidade de Cuiabá ainda 

não usava. Investia também em armazéns, em tecnologia como guindastes e uma excelente 

infraestrutura logística. Em relação ao produto e processo, a empresa produzia a cerveja 

denominada Rosa, utilizando cevada e lúpulo importados da Alemanha, que engarrafava 

automaticamente e gelava com energia gerada na própria cervejaria. Os resíduos, pela 

cervejaria estar às margens do rio Cuiabá, eram destinados ao mesmo. 

O Porto Almeida ao alugar sua estrutura para os demais armadores injetou capital e 

melhorou a infraestrutura da cidade. O paradoxo é que o progresso técnico, a geração de 

resíduos sólidos e o derramamento de óleo nas águas do rio Cuiabá, também impactavam de 

forma negativa.  

Como proprietária da empresa urbana de Bondes, a Almeida & Cia contribuiu para 

inter-relacionar as dimensões social e econômica do desenvolvimento. Se antes dos bondes as 

pessoas transitavam a pé, a cavalo e através de carro de boi, agora através dos bondes puxados 

à tração animal que deslizavam sobostrilhos,a movimentação de pessoas e de mercadorias do 

porto até a Sé, centro de Cuiabá, foi facilitado. Mais uma vez chama atenção o fato desse 

serviço ser também um monopólio, uma vez que até o roteiro do bonde era estabelecido com 

o objetivo de interligar os interesses da empresa. 

Enfim, ao analisar esses fatos ocorridos nos séculos XIX e XX, percebe-se que o 

objetivo da empresa era quase que estritamente econômico. Ainda que houvesse alguma 

relação com a promoção de bem-estar da sociedade, este era feito com a intenção de se obter 

alguma vantagem econômica no futuro. Faz-se necessário aqui também “evitar o anacronismo 

e a pretensão de que os indivíduos do passado possam ser cobrados em razão de categorias tão 

modernas quanto são ecologia, sustentabilidade” as quais são mencionados nesta análise, 

masque se entenda “cada época no seu contexto geográfico, social, tecnológico e cultural” 

(PÁDUA, 2005). Questões desenvolvimentistas já tinham destreza e propriedade em seus 

apontamentos, e, ainda assim, a questão econômica sempre esteve a frente das intenções da 

Almeida & Cia. Mas façamos aqui a ressalva das relações sociais existentes na época e que 
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atualmente ainda são replicadas em Mato Grosso, principalmente se as relacionarmos com as 

atuações das empresas agropecuárias atuais. as relações de um século atrás, se repetem.  

 

 

Considerações Finais 

 

Uma casa comercial formada por mais de nove empreendimentos, onde todos se 

relacionam, pode parecer à primeira vista um excelente negócio para a cidade de Cuiabá e o 

estado de Mato Grosso, no sentido de desenvolvimento socioeconômico e ambiental. Porém, 

a análise dos documentos pode funcionar como uma bússola, o que permite entender como 

ocorreu o fortalecimento de monopólios internacionais e das casas comerciais em Cuiabá e no 

interior do estado. Negócios rentáveis como a navegação pelas águas do rio Cuiabá e da bacia 

do Prata, importação de produtos e bens manufaturados, a exportação de matéria prima bruta 

e  a transferência de capital internacional para o Estado de Mato Grosso, são fundamentais 

para entender a fixação dos imigrantes que investiram em casas comerciais.  

Como visto, alguns fatores fomentaram essa atração, por meio das ações dos 

empreendimentos como da Almeida & Cia, impactando na sociedade mato-grossense. Na 

Usina Itaicy, nos bancos, nas companhias de importação e exportação, na Cia de Bondes 

urbanos, na Cervejaria Cuyabana e no Porto Almeida as intervenções promoveram 

externalidades tanto positivas como negativas e as politicas intervencionistas foram 

implementadas na província de Mato Grosso de cima para baixo, sem atender os interesses da 

sociedade. 

O fato de serem monopólios financiados com capital internacional através do seu 

próprio banco e as explorações para exportação até esgotar recursos como a poia e o mate, 

foram intervenções que desconsideraram as peculiaridades locais. Estes geraram uma nova 

lógica de mercado, que era a de fornecer matéria prima de qualidade com baixo valor 

comercial agregado, causando dependência econômica, em desacordo com o proposto na 

dimensão política nacionalque envolve a democracia, os direitos humanos e a implantação de 

projetos nacionais em parceria com os empreendedores (Sachs, 2002). 

Ainda, reflete-se sobre a necessidade de que é preciso entender cada época no seu 

contexto geográfico, social, tecnológico e cultural. Não se faz nenhuma cobrança sobre a 

ideologia dos empreendedores, para que esses tivessem conceitos sobre Ecologia e ou 

Sustentabilidade, mas o desenvolvimento atual é resultado das ações anteriores. Dessa forma, 
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a construção e a recuperação de conceitos teórico e empírico, que represente as relações nos 

séculos XIX e XX, faz-se necessário para compreendermos o tamanho de um problema que é 

a extinção de uma espécie, por exemplo. Não é possível negar que os impactos gerados pela 

geração passada influenciaram na atual, assim como que os impactos da geração do século 

XXI irão influenciar na geração futura.  

Esse impacto pode ser constatado contemporaneamente, pois os processos e produtos 

desenvolvidos durante os séculos XIX, XX e XXI não apresentam diferenças substantivas, 

uma vez que a economia de Mato Grosso continua pautada na exportação de produtos in 

natura e matéria prima bruta. O desmatamento do território do estado deMato Grosso teve 

40% de aumento entre agosto de 2014 e julho de 2015 (INPI, 2015).Assim, entende-se que 

cabe à sociedade e ao poder público, a responsabilidade pela construção de um 

desenvolvimento diferente do apresentado pelas casas comerciais como a Almeida & Cia. e 

que atenda as necessidades regionais.  
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