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Análise das atividades econômicas de produção mecânicas de Ribeirão Preto/ SP

( 1870 a 1930) 

Leandro Maia Marques

Resumo: Analisaremos  as  atividades  econômicas  de  produção  mecânica  de

Ribeirão Preto, de 1870 a 1930, e a ideia de atividades se referem aos sujeitos históricos

que agiram e efetivaram essas atividades, caso dos trabalhadores e dos empresários das

empresas mecânicas, as noções de produção e mecânica, referem-se à transformação

completa  de  uma  matéria-prima  e  de  um  insumo  ou  transformação  parcial

( física,mecânica e química ),  e formada por empresas de  bens de capital  ,  bens de

consumo  simples  para  consumidores,  ambos  para  atender  às  necessidades  humanas

básicas, como alimentação, bebida, vestuário e calçados, moradia e construção civil em

geral, e caracterizada por uma peculiaridade -  a justaposição entre o setor econômico

rural e o urbano, mesmo em uma atividade econômica supostamente apenas urbana. 

Palavras-Chave: atividades  econômicas  de  produção  mecânica,  operários,

empresários, justaposição urbano/rural, bens de consumo básicos

Summary : We will analyze the economic activities of mechanical production of

Ribeirão Preto , 1870-1930 , and the idea of  activities refer to historical subjects who

acted and they conducted such activities , case workers and entrepreneurs of mechanical

companies , production concepts and mechanical , refer to the complete transformation

of  raw  materials  and  inputs,  or  partial  transformation  (physical,  mechanical  and

chemical ) , and formed by companies of capital goods , simple consumer goods to

consumers  ,  both  to  meet  human  needs  basic  such  as  food,  drink,  clothing  and

footwear , housing and construction in general, and characterized by a peculiarity - the

juxtaposition  between  the  rural  economic  sector  and  urban  ,  even  in  an  economic

activity supposedly only urban .

Keywords  : economic  activities  of  mechanical  production  ,  workers,

entrepreneurs , urban / rural juxtaposition , basic consumer goods
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Introdução 

O nosso objetivo geral  será entender  a  peculiaridade do desenvolvimento do

setor econômico secundário no município de  Ribeirão Preto, em um contexto de 1870 a

1930, com predomínio das  pequenas indústrias. 

A escrita e narrativa do nosso trabalho historiográfico,  parte  de questões do

presente ( 2016) e de um passado recente, e está condicionado por duas questões prévias

à nossa escrita: a instalação do Distrito Empresarial de Ribeirão Preto, em 2006, e não

Distrito  Industrial;  a  inauguração  primeiro  da  FIPASE  (  Fundação  Instituto  Polo

Avançado  de  Saúde)   em  2005  e  ,depois,  em  2014,  com  a  efetivação  do  Parque

Tecnológico de Ribeirão Preto através da instalação do Supera Parque de Inovação e

Tecnologia, na área da saúde e biotecnologia, dentro do campus da USP de Ribeirão

Preto, e como essas efetivações de projetos econômicos do setor secundário na cidade ,

trazem novas  possibilidades de podermos pensar  e refletir  sobre esse setor  em uma

perspectiva histórica.  

No quadro do desenvolvimento econômico paulista a partir do canto de cisne do

Império  e  início  da  República  Velha,  verificamos  o  desenvolvimento  de  atividades

econômicas  secundárias  em alguns  municípios  do interior  paulista,  e  em um desses

municípios que mais se desenvolviam, especialmente por causa do café, chegamos até o

estudo do município de Ribeirão Preto, por este ser um dos municípios mais populosos

do  estado,  conforme  o  censo  de  1900  e  com  um  dos  maiores  desenvolvimentos

econômicos em geral, capitaneado pelo café.

Aqui, verificamos o tema de estudo sobre a cafeicultura com muita literatura,  e

colocamos uma pergunta:  existiam outras  atividades  econômicas no município entre

1870 e 1930? Com efeito, verificamos a ocorrência de outras atividades - comércio,

imóveis , prestação de serviços, indústrias e atividades mecânicas ( em especial),  ao

construirmos a  nossa metodologia de pesquisa, tanto-  com a  análise de documentos,

pesquisados nos  arquivos  ribeirão-pretanos  e  de outras  cidades,  dos  quais  retiramos

dados, depois tabulados e colocados em quadros de ramos mecânicos , que  não  tratam

da totalidade das empresas mecânicas de Ribeirão Preto neste período, mas sim de uma

amostragem, pois não conseguimos dados referentes a alguns anos (1874  a 1882, 1885,
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1887,  1889 ,  1897,  1898,  1901),  que  acreditamos  substancial,  pois  várias  fontes  se

perderam e outras não conseguimos ter acesso ( caso de alguns Cartórios) – como de

dados e questões bibliográficas, ambas descritas em Fontes Documentais e Referências

Bibliográficas, nas páginas 24 a 26. As fontes dos quadros dos nove ramos mecânicos,

formados por 551 empresas, estão descritas em Fontes Documentais, na página 24.  

Uma situação aparentemente contraditória : existência de dados e informações

sobre empresas mecânicas médias, ou segundo esses autores indústrias, que poderiam

de alguma forma terem se efetivado em pesquisas e análises científicas , que não se

confirmaram,   pois  foram colocadas  de  forma  esparsa  e  sem um maior  tratamento

científico  e  metodológico,  a  partir  daí  criou-se  um vácuo e  uma lacuna analítica  e

temática as quais foram  um dos fatores que justificam a realização desse trabalho o

qual  se  movimentou  em  torno  dessas  ausências  de  análises  científicas  somadas  às

existências, em especial, das fontes bibliográficas, sobre as empresas mecânicas médias.

Por isso, buscaremos contribuir para o saber historiográfico sobre a cidade de

Ribeirão Preto e,  também, para a abordagem do setor econômico secundário de um

município do interior paulista nos séculos XIX e primeira metade do século XX.

Referenciais Teóricos 

No domínio do nosso trabalho espacialmente local e municipal referente a um

município específico ( Ribeirão Preto), dialogaremos com algumas ideias e conceitos,

algumas colocadas nesse tópico, outras no corpo do trabalho, referentes especificamente

à Ribeirão Preto e à história econômica regional, “ do antigo caminho dos Goiases, parte

do Nordeste Paulista e Zona da Mogiana” ( Bacellar; Brioschi, 1999, p.17) .

E  da  história  regional  de  algumas  cidades  médias  paulistas,  em especial  de

Franca e  de São Carlos,  não apenas pela  proximidade geográfica entre  ambos,  mas

devido às estruturas econômicas atinentes ao setor econômico secundário em ambos

municípios , caracterizadas, entre outros fatores, pela limitação de crescimento geral da

produção mecânica e industrial, devido à função econômica hegemônica da produção

agrícola comercial e de exportação, e “Desenvolveram-se alguns núcleos urbanos nos

quais  a  cultura  do  café  tinha  anteriormente  deitado  suas  raízes,  formando-se  o  que

depois se convencionou denominar “cidades médias paulistas” ( Truzzi, 2007, p. 145)  ,

por  isso,  assim como usamos obras  sobre outras   realidades  municipais  ,  essa obra

poderá  ser  usada,  na  medida  das  ressalvas  teóricas  e  contextuais  necessárias  ,  para
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análises dos séculos XIX e primeira metade de século XX sobre o setor secundário de

outros municípios do interior paulista.

Para analisarmos um processo de desenvolvimento econômico peculiar de um

município paulista, usaremos a abordagem de Agnaldo Barbosa, sobre outro município

Franca, mas devido às semelhanças regionais, sua abordagem é pertinente à uma análise

sobre Ribeirão Preto pois, segundo ele: 

[...] acreditamos que fatores tais como a formação histórico-
econômica do município e as especificidades do tipo de indústria em
questão,  somados  à  observação  rigorosa  das  variações  locais  de
desempenho  da  cafeicultura,  devam  ser  considerados  e  também
admitidos como determinantes na tarefa de compreender a emergência
da atividade fabril. Em nosso esforço de pesquisa, percebemos que o
desvendamento das origens do empresariado do calçado em Franca
exigia permear caminhos que ultrapassavam as fronteiras do capital
cafeeiro,  elemento  que  isolado  seria  insuficiente  para  explicar  o
surgimento  de  uma  indústria  periférica,  de  baixíssimo  nível
tecnológico  e  com  fortes  vínculos  com  o  artesanato  do  couro,  e
capitaneada  por  homens  de  parcos  capitais.[...]  e  [...]  procurar
compreender  as  especificidades  de um processo de industrialização
[de construção de empresas mecânicas] que contou igualmente com
traços  singulares,  muitas  vezes  bastante  distintos  dos  apresentados
pelas generalizações sobre o tema. ( Barbosa, 2006, p. 35-36)

Como em obras  de  análise  de  outros  âmbitos,  tanto  do  “complexo  cafeeiro

capitalista  em  São  Paulo”  (Cano,  1977,  p.  42),  referente  especificamente  à

industrialização paulistana hegemônica como de outros processos de industrialização

em outros estados brasileiras, caso de Oliveira Vianna, do qual usaremos os três tipos de

classes de indústrias  conforme o número de operários: artesanal, de  0 a 4 operários;

pequena de 5 a 19 operários e  média de 20 a 100 operário. ( Vianna, 1987, p. 10)

Dialogaremos com as noções de “ indústria de bens de consumo corrente”( Mello, 1982,

p.  10)  para  nos  referirmos  à  categoria  conceitual  das  empresas  mecânicas que

produziam bens de consumo. E com a ideia de que “O custo dos transportes, a carência

de  capitais  e  a  diversidade  de  hábitos  em  várias  regiões  fomentavam,  também,  a

implantação de pequenas indústrias para mercados restritos”. ( Simonsen, 1973, p. 18).

E usaremos essa ideia “ o desenvolvimento de relações capitalistas de produção

da atividade cafeeira ajuda a desenvolver o complexo capitalista cafeeiro de São Paulo,

a formação de mercado interno, de mercado de trabalho , com o pagamento de salários



5

para parte ser usado para o consumo de bens produzidos pelas indústrias”  e  nosso

objeto de estudo será um dos elementos do complexo cafeeiro- “ a atividade industrial,

em especial, as  pequenas indústrias, e  principalmente o  segmento um , representado

pela produção de equipamentos de beneficiamento de café “(Cano, 1977, p. 15-21)  às

quais se aplicam às Empresas de Máquinas e  Equipamentos para  Empresas. 

E recortamos algumas ideias de Dean, pois ele analisa um contexto de origem da

indústria paulistana comum, de 1880 até 1930 ( que podem ser operacionalizadas para a

análise certos aspectos das empresas mecânicas  de Ribeirão Preto), caso de: ausência

de ideologia do industrialista ( ou empresário mecânico) , da falta de aceitação e de

consumo  pelo  produto  manufaturado  nacional,  geralmente  simples  e  de  qualidade

inferior  ao  importado  e,  isso,  como  um  fator  para  a  limitação  e  crescimento  da

produção.  ( Dean, 1971, p. 17). 

A nossa periodização será de 1870 a 1930; a origem em 1870 deve-se à primeira

fonte disponível sobre o início das atividades econômicas de produção mecânicas, o

Recenseamento Geral do Império de 1872 e da província de São Paulo, antes mesmo da

consolidação da produção cafeeira,  ocorrida a partir  da posterior década de 1880. E

término no ano de 1930 por neste ter havido o início de um processo de industrialização,

voltado para as grandes agroindústrias e indústrias de bens de consumo não duráveis no

município. 

No entanto, a referência de indústria será reconfigurada, pois no nosso trabalho,

analisaremos não as cinco grandes indústrias de Ribeirão Preto, poucas e isoladas, 1 mas

sim uma amostragem de 551 pequenas indústrias às quais foram a maioria das empresas

do setor secundário em Ribeirão Preto e tinham essas características: “ Para abastecer as

populações dispersas ao longo do território havia as atividades manufatureiras que não

atingiam maior vulto pela escassez de recursos e a correspondente falta de necessidades

de  um  povo  pobre”.  (  Iglesias,  1959,  p.  78).  A  seguir,  analisaremos  as  atividades

econômicas de produção mecânicas: sua conceituação e características.

1 Em Ribeirão Preto até 1930 foram construídas cinco indústrias, acima de 100 operários, ênfase em 
produção em máquinas mecânicas e elétricas, planta imóvel acima de 5000 m2, atende mercado 
consumidor local , regional e até mesmo estadual : Companhia Cervejaria Antarctica Paulista, Cervejaria 
Paulista, Empresa de Força e Luz, Oficinas da Companhia Mogiana de Estrada de Ferro  Navegação, a 
siderúrgica Companhia Eletro Metalúrgica Brasileira. 
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Atividades  Econômicas  de  Produção  Mecânicas:  Conceituação  e

Características 

O desenvolvimento econômico geral de Ribeirão Preto, que de 1820 a 1880 foi

realizado através da pecuária comercial e de subsistência, através do “ ciclo pastoril

mineiro” ( Lages, 2010) e da produção de produtos agrícolas de subsistência: algodão,

feijão, arroz, milho e mandioca, se intensifica na década de 1880, com a origem de uma

nova estrutura econômica,  formada principalmente pelo trinômio : produção cafeeira

comercial de exportação, a construção do ramal da ferrovia Mogiana  em 1883, e com o

fim do predomínio do trabalho de escravos negros e com o estímulo social , econômico

e ideológico para a imigração europeia, sistematizada com a criação do Núcleo Colonial

Antônio Prado em 1887. 

Um dos desdobramentos desse desenvolvimento econômico, foi o crescimento

das  atividades  econômicas  de  produção  mecânica,  em  especial,  de  551  pequenas

indústrias,  que  para  melhor  compreensão  divididas,  dividimos  em  nove  ramos

mecânicos, ( os números colocados a seguir se referem a quantidade de empresas por

ramo): Madeiras/ Móveis, 113, Calçados/ Vestuário/ Têxtil/Alfaiate/ Couro  113, Ramo

Mecânico Alimentíceo  e tabacos 83 , Bebidas   53,  Construção Civil e  Minerais Não

Metálicos   46, Metal e Mecânico 42 , Produtos Químicos e Farmacêuticos de Uso

Comercial e Doméstico  37,   Gráficas e Tipografias 26 e Transportes  e Carroças  23. E,

devido à grande heterogeneidade de empresas mecânicas levantadas, mesmo na esfera

específica de cada um dos 09 ramos mecânicos, fizemos uma sub-divisão,  em 26 novos

sub-ramos mecânicos. A seguir, reproduziremos uma parte do quadro de dois sub-ramos

mecânicos:

Quadro 1 -  Empresas de Processamento de Couro e Curtumes

 Empresa Produto Duração Endereço Proprietário Operários

Stefani & 
Carvalho

Couros/Solas
1906 a 
1916

 Jerônimo 
Gonçalves 

 Arturo Stefani e 
Albano José de 
Carvalho) 25 

Fontes: Almanak Administrativo, Mercantil e Industrial do Rio de Janeiro e Indicador para 1906. 
Annuário Administrativo, Agricola, Profissional, Mercantil e Industrial da República dos Estados Unidos 
do Brasil para 1916.

Quadro 2- Empresas de Produtos para vestir e de Roupas

Empresa Produto Duração Endereço Proprietário Operários
Anselmo da Cruz Alfaiate 1888 Não Encontrado Anselmo da 05
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Mendes Cruz Mendes
Fontes:  Almanach da província de São Paulo: administrativo, commercial e  industrial para 1888

O uso da categoria atividades econômicas de produção mecânica, ao invés dos

correlatos termos: indústria, manufatura, artesanato, artes e ofícios e oficinas mecânicas,

é  uma forma de  melhor  especificar  as  peculiaridades  do  desenvolvimento  do  setor

econômico  secundário  em  Ribeirão  Preto,  de  1870  a  1930,  em  especial  em  uma

atividade econômica não hegemônica – se comparada com  a cultura cafeeira comercial

de  exportação  e  com  o  comércio  varejista  –   mas  importante  do  ponto  de  vista

econômico e social, pois as atividades foram realizadas pelas ações de variados grupos

sociais, em especial, de operários e empresários os quais colaboraram para a efetivação

peculiar dessas atividades , e estão explicitados nas colunas Proprietário e Operários, e

serão melhor analisados nas páginas 18 a 22. 

As  noções  de  produção  e  mecânica,  presentes  na  expressão  atividades

econômicas de produção mecânica, referem-se à  transformação de uma matéria-prima e

de um insumo em um produto novo,  geralmente realizado em um sistema de produção

simples, na maioria das empresas mecânicas em Ribeirão Preto.

No entanto, levantamos produtos mecânicos que não se tratam da criação de um

produto novo, mas que referem-se à transformação parcial ( física,mecânica e química )

de produtos já prontos pela natureza os quais podem criar uma confusão entre produto

mecânico  e  agricultura,  pecuária  e  extrativismo  mineral;  e  explicaremos  melhor,  a

seguir, essas características. 

 Os novos hábitos urbanos trouxeram mudanças nos usos de certos produtos

primários  e  agrícolas  voltados  para  a  alimentação  e  de  novas  formas  de  tratar  um

alimento  para  comida  posterior,  por  exemplo:  a  casca  do  arroz,  de  cor  parda   e

amarelada, era considerada como suja, pois se acreditava que a casca trazia impurezas e

sujeiras e era considerada anti-higiênica, por isso, deveria sofrer tratamento, e este traz

uma transformação, uma modificação de parte da estrutura física do produto , mecânica,

através do uso do brunidor, um equipamento mecânico. 

E, como forma de melhor compreensão, as empresas mecânicas serão a seguir

divididas e explicadas em quatro elementos:  a existência de empresas de bens de capital

e de empresas de bens de consumo,  a divisão das empresas conforme o número de

operários: empresa individual / pequena ( com até 20 operários) e empresa mecânica

média  (  entre  20  e  100  operários);  empresas  mecânicas  de  origem rural  mas  com



8

adaptações urbanas  e empresas mecânicas de origem urbana , e, por último, empresas

mecânicas de  duração curta: ( de até  20 anos de duração) e empresa de duração longa

(acima de 20 anos de duração ). 

As empresas mecânicas que produziam bens de produção e bens de capital, em

minoria ,  resolviam parte da demanda de empresas mercantis do município, e tanto,

servia “à atividade cafeicultora, como torrefações, máquinas de beneficiar, moinhos e

fábricas de peneiras” ( Lopes, 2011, p.100) como para atender demandas de empresas

dos  setores  comerciais  ,  de  prestação  de  serviços  e  algumas  empresas  do  ramo de

construção civil.

Essas empresas se concentravam nos Ramos Mecânicos Metal / Mecânico(caso

de fundições, produção de máquinas agrícolas, produção de engenho para cana e roda

para água pela empresa metalúrgica, ferramentas, peneira de arame para ser usada na

separação do café e parafuso e bucha de carro); parte do Ramo Mecânico de Madeira/

Móveis e parte do Setor Mecânico de Transporte/Carroça, em seu uso de transporte de

mercadorias, tanto de empresas que produziam toda a carroça e carroceria  como de

empresas que produziam partes e peças para essas carroças, em especial , arreios e selas

para os cavalos que moviam as carroças; a produção pelos curtumes de couro, sola,

vaqueta e pelica, e de tintas para sapateiro pela empresa, ambas para atender empresas

mecânicas de calçados, a produção de verniz ,isolante e tinta tipográfica para atender

parte das gráficas da cidade.

E, segundo: empresas mecânicas que produziam bens de consumo, a maioria,

voltadas para atender demandas de pessoas físicas e consumidores individuais finais,

com predomínio de bens de consumo não duráveis ou de  “bens de consumo imediato” (

Braudel, 1995, p. 10), voltados ao atendimento de necessidades de consumo básicas:

produtos para comer e alimentos, fubá, produtos para beber, gasosa, produtos para se

vestir, colete; produtos acessórios de uso geral não voltados para o corpo mas próximos

a ideia de vestuário, chapéu, produtos químicos para limpeza e higiene corporal, sabão,

produtos para moradia e casa – tanto  produtos móveis - faca , como de produtos fixos e

imóveis, caso de janela.

E produtos para diversão e lazer: bebidas alcoólicas- aguardente, licor, vinho de

frutas  e cerveja  ;  e  produtos para fumar,   cigarro e  charutos;   e  para informação e

formação cultural e educacional- impressos comerciais e de informação geral, jornal,

revista e livro produzidos pelas gráficas e tipografias, anzol , usado nas pescarias dos



9

córregos  e  rios  do  município,  ainda  piscosos  à  época,  fogos,  para  comemorações

religiosas, familiares e civis.

Pela quantidade de operários havia dois tipos de empresas mecânicas, primeiro:

empresas mecânicas pequenas: ( de 01 a 20 operários) , esta subdividida em empresa

formada por apenas um empresário-operário , com nenhuma divisão e especialização de

tarefas, pois apenas o empresário realizava todas as tarefas e etapas da produção de um

produto; e em empresas mecânicas pequenas: ( de 02 a 20 operários) , nestas havia um

processo de divisão e de separação  das tarefas a serem feitas pelos operários e pelos

empresários,  conforme  ,  principalmente,  a  quantidade  de  operários  disponíveis  na

empresa mecânica ( que nestas empresas variavam muito, tendo empresas com 02 a

empresas com  20 operários).

 Nessas pequenas empresas , “o proprietário se ocupava diretamente das tarefas

de produção junto com os filhos” ( Barbosa,  2006, p. 107) com  pequena divisão e

especialização de tarefas, pois havia poucos operários ( às vezes nenhum)  o qual  fazia

várias  tarefas  produtivas  na empresa,  com pouca  divisão dessas  tarefas.  O processo

técnico de produção dessas empresas pequenas ( exceto as médias) era caracterizado,

segundo  Rangel,  na  economia  natural,  mas  podendo  ser  extendido  logicamente  à

produção mecânica, pequena, mas mercantil ( visando lucro e acumulação de sobras em

dinheiro e produto esse para depois ser trocado por dinheiro) por: 

[...]  absoluta predominância do  trabalho não especializado,
que  se  ocupa  de  uma  infinidade  de  tarefas.  Isso  significa  que  o
trabalho  nunca  adquire  eficiência  porque  sua  prática  produtiva  é
fragmentada e implica, ademais, grande perda de tempo na passagem
de uma tarefa para outra.  ( apud Bielschowsky, 2012, p. 219) 

E,segundo, as empresas mecânicas médias( de 20 operários a 100 operários),

caso de 11 empresas , com operários  especializados e nas quais o empresário, em geral,

não trabalhava na oficina mas sim geria a empresa em um espaço próprio dentro dessa

empresa, ou escritório). 

Em Ribeirão Preto até 1930, as atividades econômicas de produção mecânica,

uma  atividade  supostamente  urbana,  sofreram  uma  influência  rural  marcante,

ocasionando, com isso, uma característica de marcante peculiaridade à essas atividades,

pois: “Na sociedade ribeirãopretana do final do século XIX havia um vínculo entre as
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práticas socioculturais rurais  e urbanas .  Os hábitos dos moradores da vila eram, na

maioria, os mesmos dos moradores das fazendas[...]” ( Silva, 2011, p. 20-29).

Por  isso,  abordamos  a  relação  entre  rural  e  urbano,  presente  nas  atividades

econômicas  de  produção  mecânica,  de  forma  justaposta,  como  uma  “sociabilidade

híbrida, de forte aparência moderna e tênue essência rural, [...] um embricamento, uma

interpenetração e influências recíprocas” ( Souza, 2009, p. 100), e não como oposição

direta  e  nem da ideia  de hierarquia e  de superioridade do urbano/industrial  sobre o

rural/agrícola nem da ideia de total independência da cidade e do município de Ribeirão

Preto sobre o rural ( a despeito de já ser antes de 1930 um importante centro urbano

médio de São Paulo e do Brasil).

 E, como forma de melhor compreensão dessa peculiaridade urbano-rural das

atividades  mecânicas  em Ribeirão  Preto,  fizemos  uma  divisão  em duas  categorias:

primeiro, gêneros mecânicos originalmente urbanos: tais como: produtos feitos a partir

da matéria-prima trigo ( introduzidos pelos imigrantes europeus urbanos), produtos de

pastifício ( massas e macarrão) ;  bebidas consumidas por imigrantes europeus urbanos,

vinhos de uva e  de outras  frutas  ,  vinagre,  cervejas  ,  licores  e  gasosas  ;  gráficas  e

tipografias,  que  produziam  jornais,  revistas,  livros  e  impressos,  para  atender  às

demandas da cultura escrita urbana, estrita à minoria dos alfabetizados e à cultura oficial

e  governamental,  adepta  do  suporte  papel  e  da  escrita,  e  produtos  para  atender  as

gráficas da cidade: verniz ,isolante e tinta tipográfica.

Calçados, pois  no meio rural só se andava descalço e tintas para sapateiro; arroz

beneficiado ( no meio rural era consumido integral com a casca de arroz pois esta só

começou a ser retirada com o uso de máquinas instaladas na cidade);  doces de origem

européia:  bala,  bombom,  chocolate,  caramelo,  praliné,  confeito  e  torrão;   sorvete  ,

frigorífico e gelo  ( ambos só possível de serem produzidos a partir da introdução de

técnicas mecânicas e elétricas de refrigeração e de conservação de produtos in natura e

congelados);  açúcar refinado branco, obtido através de processo químico ( no meio

rural era consumido ele mascavo com a cor natural amarelada) e charutos ( de influência

europeia)  ,  pasta  (objeto usado geralmente para transporte  de papéis)  e  produtos de

vestuário de demanda urbana (carteira, polaina , colete e  valise).

A confecção dos produtos sola ,vaqueta e pelica separadamente é uma demanda

urbana e  deve-se à  especialização econômica  causada  pela  urbanização de  Ribeirão

Preto, pois antes, nas poucas vezes em que se fazia calçado na roça, se fazia todo o

produto, inclusive a sola; móveis e cama de ferro ( pois os móveis e as camas do meio
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rural eram feitos de madeira e de fibras, como o jirau ou usavam redes para dormir),

lavatório de ferro e sanitário de cerâmica (antes o banho era feito nos rios e córregos e

as necessidades fisiológicas, fezes e urina, eram feitas em buracos feitos na terra em

locais , abertos ou cobertos, afastados da casa).

Produtos de ferro feitos em fundição , ferraria, serralheria, para entrada e saída

das casas ( grades, portas onduladas , portas e portões) pois no meio rural eram feitas de

madeira, e produtos de ferro feitos a partir de demandas surgidas com o crescimento

populacional urbana e com a diversificação da oferta e demanda por novos produtos

(ferramentas, parafuso, bucha para carro ) ; produtos farmacêuticos , uso da medicina

formal  ,  antes se usavam as drogas do sertão e  remédios de ervas naturais,  xarope,

produtos químicos diversificados em relação ao anterior predomínio do uso do sabão em

pedra ,  produtos  de higiene,  entre  eles  o  sabonete com aromas como separação em

relação ao sabão de pedra bruto com cheiro de banha, antes  usado também para todas

atividades de limpeza da casa e do corpo, inclusive no ato de tomar banho.

Macadame ou paralelepípedo, apesar de ser um material natural, uma pedra, que

estava disponível na natureza, o seu pequeno polimento só começou a ser realizado no

meio urbano , em especial para o asfaltamento , primeiro das ruas do Centro de Ribeirão

Preto;  ladrilho e mosaico feitos com material de cerâmicas obtidos através da queima e

transformação do barro que foram usados como pisos de casas e empresas e para as

calçadas  da  cidade;  as  marmorarias  que  transformavam a  pedra  bruta  mármore  em

materiais com novos usos , todos eles urbanos: parte de moradia, soleira, piso, pia e para

lápides e túmulos para o Cemitério da Saudade. 

E, segundo, gêneros mecânicos de uso originalmente rurais, mas com adaptações

urbanas, essa ideia se relaciona com a ideia de :

 Quando a economia foi monetarizada, muitos dos ofícios e
funções antes contidos entre as porteiras dos latifúndios transferiram-
se para  as  cidades.  Em relação às  cidades  interioranas,  sempre tão
ressentidas  da  ditadura  dos domínios  rurais,  essa  talvez  tenha sido
uma das transformações mais notáveis. [...] a grande fazenda de café
[ deixou] de se fechar em si mesma, possibilitando o aprofundamento
da divisão social  do trabalho e a  transferência  de algumas funções
industriais [ mecânicas] para a cidade. ( Truzzi , 2007, p. 132 e 140) . 
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E, são esses os produtos: peneira de arame para separar e descartar os frutos do

café impróprios para consumo, sabão ( já fabricado no meio rural através de sebo de

boi) ; produtos de madeira, a função principal de uma serraria, retirar a madeira da mata

bruta , cortá-la e deixá-la reta e pronta para o posterior uso dela para a produção final de

objetos móveis e imóveis, já era feita no meio rural, de forma mais rudimentar, sem o

uso de máquinas e equipamentos eletro-mecânicos, através do uso de força manual e

humana  conjugado  ao  uso  de  equipamentos  mecânicos  simples  (  sem  uso  da

eletricidade); móveis e objetos imóveis de madeira para casas; produtos de olarias e

cerâmicas ( telha, tijolo , obtidas através do barro) e produtos para calçar o chão feitos a

partir da quebra e pequeno polimento de algumas pedras brutas ( sem cerâmica) .

Bebidas já consumidas na roça desde os primeiros habitantes de Ribeirão Preto:

os entrantes mineiros ( pinga, aguardente ,  engenho de cana e alambique para essas

bebidas), carroças  ( puxado e movimentado por força animal, pelo cavalo, já na roça),

acessórios para carroças feitos de couro ( arreio e sela) , fubá ( uso original do pilão,

com a força manual humana, para moê-lo e depois com uso de máquinas elétricas e

mecânicas) ,  doce e geleia ( feito a partir do leite da vaca e com partes da vaca e do

boi , como o mocotó) , café ( já consumido em Ribeirão Preto desde a década de 1860,

pois era produzido pelas famílias em sua roça e quintal para consumo próprio , antes

mesmo da produção em grande escala e para exportação feito em fazendas a partir da

década de 1880), óleos ( já produzido por meio de pilão) , charque ( produzido desde os

entrantes mineiros,  pois o salgamento da carne ajudava a  manter  a carne por muito

tempo  sem  estragar  e  sem  a  necessidade  de  métodos  e  técnicas  modernas  de

refrigeração e congelamento).

Cigarro, pois já se pitava na roça e plantava-se fumo no quintal da roça de casa e

usava a palha de milho para enrolar o fumo , roupas diversas, masculinas e femininas( já

produzidas pelas mulheres da família com o algodão colhido no quintal da roça de casa,

chapéu ( feito de palha de milho e de lã de carneiro na roça ) , bolsa ( feita de couro),

cinto ( feito com uso de tripa de porco ou com fibras naturais como taboa e palha de

milho), faca ( era feita com metal e cabo de ossos ou de couro).

Além das quatro categorias descritas acima, levantamos algumas características

das  atividades  econômicas  de  produção  mecânica,  pois  além  das  empresas

essencialmente mecânicas, haviam empresas de relação destacada com o comércio, pois

há  certos  produtos  mecânicos  que  ora  são  classificados  como  comércio,  caso  de
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algumas  gráficas  (Almanaque  de  Ribeirão  Preto  de  1916)  porque  ficava  no  Centro  e

vendia, também, produtos gráficos produzidos nessa mesma gráfica.

E  encontramos  uma  situação  recorrente:  poucas  foram  as  empresas  que

encontramos dois registros de dois anos diferentes ( Ver as Colunas de Duração dos

Quadros), por  isso, constatamos que,  a maioria das empresas (288 ) tiveram curta

duração  de menos de 20 anos, tempo de uma geração ( a passagem da administração de

uma empresa do pai para o filho, referência temporal pertinente em um universo grande

de empresas familiares), por isso, concluímos que a  maioria das empresas mecânicas

( considerando um subtotal de 308 empresas, pois 122 empresas só levantamos dados de

um ano apenas e não conseguimos construir uma duração pois precisaríamos de pelo

menos dados de dois anos)  tiveram  duração curta: ( de até  20 anos de duração), um

pequeno número, 25 empresas ( de um total de 551 empresas)  tiveram duração longa

(acima de 20 anos de duração ). 

Silva  aborda  a  importância  das  atividades  mecânicas,  não  em  si,  mas  no

conjunto  com  o  comércio,  através  da  expressão  “comércio  prestador  de  serviços”,

( Silva, 2011, p. 10) e esta ideia pode ser aplicada à algumas empresas mecânicas como

Casa Beschizza,  Banco Construtor/  Diederichsen, que - apesar de possuírem  ramos

econômicos  mecânicos,  produção  de  peneira,  de  espelho,  de  uma  serraria  de  uma

fundição, a qual, separadamente, consideramos como empresa de produção mecânica -

tinham seu foco no comércio, pois a maioria do lucro dessas empresas advinham da

venda de mercadorias, ou seja,  do comércio e a parte da produção mecânica dessas

empresas estavam localizadas nos fundos do comércio e este na frente destacada da

empresa, tanto arquitetônica como produtivamente, pois a produção mecânica era como

uma opção a mais aos clientes, pois se tratavam de produtos de difícil e/ou de caro

compras  em  outras  cidades,  como  Campinas  ,  São  Paulo  e  Rio  de  Janeiro,  e  sua

produção pela empresa,  predominantemente comercial,  era vantajosa pelos custos de

produção  menores  e  por  haver  uma  demanda  de  consumo  já   formada  por  esses

produtos.  Por  isso,  usamos  somente  a  parte  de produção mecânica dessas  empresas

nesse trabalho.  

O  desenvolvimento  da  produção  mecânica  exigiu  a  criação,  ou  mesmo

reconfiguração, em relação aos seus usos iniciais pela produção cafeeira de exportação,

de alguns fatores econômicos complementares, que devido às suas limitações (às quais

descrevermos melhor a seguir) nos ajudam a compreender a especificidade e a limitação
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dessas atividades, são eles: competência técnica e tecnologia, matéria-prima, energia,

transportes; e, somados, aos fatores econômicos e sociais elementares para a efetiva-

ação dessas atividades, caso das três categorias: mercado consumidor, quantidade de

operários por empresa e  empresários mecânicos, nos ajudará na compreensão definitiva

sobre as atividades econômicas de produção mecânicas.

Para a criação e  posterior manutenção de uma empresa de produção mecânica é

necessário  certas  competências  técnicas  prévias  para  a  realização  do  objeto-fim  da

empresa ,  no  caso  um  produto  de  acabamento  e  a  realização  de  um  processo  de

produção mecânico, aos quais os profissionais da empresa ( empresário e/ou operários)

necessitavam dominar, em especial em um meio econômico, caso de Ribeirão Preto até

1930, em que havia o uso conjugado de ferramentas, algumas máquinas e a habilidade e

forças  manuais,  pois  essas  empresas  mecânicas:  “se pautaram na  predominância  do

trabalho artesanal auxiliado por algum tipo de máquina”. ( Brandão, 2009, p. 204). A

grande importância e predomínio da competência técnica individual   ,  advinha,  em

geral: 

 do “ saber” e da “ habilidade” como fatores importantes no
universo da produção [...] o trabalho manual não apenas se manteve
como fator determinante na estrutura produtiva, como até mesmo foi
[...]  o  elemento  de  ligação  na  gênese  de  inúmeras  trajetórias
empresariais.  Nesse sentido,  entendemos que o ofício,  a  habilidade
manual, possa ser interpretado como uma porta de acesso ao “ mundo
empresarial”  e  que  a  capacidade  criativa  constitua  um  aspecto
relevante a explicar o êxito de empresários do setor , já que essa é uma
indústria na qual a magnitude do capital não parece ser componente
decisivo para o início do empreendimento.  ( Barbosa 2006, p. 105)

E essa competência era  obtida,  já  desde a  Europa,  entre  “os  imigrantes com

alguma experiência adquirida no país de origem, optavam por se estabelecerem como

[...] pequenos industriais, ou ainda, como empregados” (Geraldo, 1990, p. 35-36) ou era

obtida através da aprendizagem de um ofício realizada durante as poucas horas de folga

do  trabalho,  através  de  um  ensino  direto  de  um  profissional  com  competência  ou

habilidade  técnica,  ou  através  de  uma  aprendizagem indireta,  através  da  audição  e

observação desse modo de fazer técnico. 

O processo  e  técnica  produtivas  das  empresas  mecânicas  pequenas  pode ser

caracterizados, segundo Rangel, na economia natural, mas reverberado logicamente à

produção mecânica,  assim:  “ predominância do  trabalho não especializado, que se

ocupa  de  uma  infinidade  de  tarefas.  Isso  significa  que  o  trabalho  nunca  adquire
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eficiência porque sua prática produtiva é fragmentada e implica, ademais, grande perda

de tempo na passagem de uma tarefa para outra ( apud Bielschowsky, 2012, p. 219) e isso

foi um dos fatores da curta duração da maioria das empresas mecânicas em Ribeirão

Preto. 

Uma  citação  conclusiva  sobre  o  limitado  desenvolvimento  técnico  do  setor

mecânico  em  Ribeirão  Preto,  com  capacidade  produtiva  limitada  e  onde  há  pouca

possibilidade  de  reinvestir  em  aquisição  de  materiais  mais  tecnologicamente

desenvolvidos, é feito por Furtado, pois segundo ele: 

[...]  as  possibilidades  de  acesso  à  tecnologia  moderna  é
menor , e os setores a que se ligam esses industrias são muitas vezes
os  menos  dinâmicos,  de  perecíveis,  custo  de  transporte  pesados,
produtos  semi-artesanais  destinados  à  baixa  renda  ,  indústria  da
construção  ,  oficinas  e  atividades  ao  lado  do  utilizador  final”.  (
Furtado, 2000, p. 100-103). 

O  mercado  consumidor  dos  produtos  mecânicos  feitos  em Ribeirão  Preto

funcionava com cinco elementos:  através do atendimento pontual a uma demanda pré-

existente  de consumo potencial  por certos produtos, por exemplo, para suprir a falta de

abastecimento  estadual,  nacional  e  internacional  em  determinadas  conjunturas

econômicas  de  crise  de  compras  nesses  mercados,  por  exemplo,  de  produtos  antes

importados (  caso do  macarrão),  e   em substituição  às  indústrias  que  faliram;  uma

demanda  nova,  criada,  por  exemplo  em um contexto  histórico  de  alto  crescimento

demográfico e da consequente necessidade de suprir e abastecer esse nova demanda de

consumo;  venda  no  mercado,  contando  com possível  e  futura  compra  ;  venda  sob

encomenda: só  produz  conforme  pedido  prévio  do  cliente;  e  para  atender,  em  sua

maioria,  aos  consumidores  mais  pobres,  comerciários,  colonos,  agricultores  ,

prestadores de serviços e operários ( das empresas mecânicas e das indústrias),  próximo

da ideia de “bens de consumo para assalariados” ( Mello, 1982, p. 89)  os quais  podiam

pagar preços baixos por produtos de qualidade inferior. 

Além dos condicionantes econômicos para a efetivação do mercado consumidor,

há  algumas  características  sociais,  pois,  a  produção  mecânica  ribeirão-pretana

condiciona  e  é  condicionado  pelos  hábitos  e  costumes  desse  heterogêneo  público

consumidor  local  (formado,  entre  outros,  por  paulistas,  mineiros,  fluminenses  e

imigrantes europeus e asiáticos) pois:
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A vila  no  seu  início  teve  a  influência  dos  costumes  e
hábitos dos habitantes de Minas Gerais , fato que se repetiu pelo
gosto da cozinha, música, roupa e maneira de se comportar do
ribeirãopretano. Posteriormente, em particular com a expansão
da economia cafeeira no final do século XIX, esses costumes se
modificaram pela diversificação social e cultural,  resultado da
atração  que  a  economia  do  café  provocou  ,  com a  vinda  de
pessoas de diversas partes do Brasil e de outros países [...] e a
nova maneira de comportar-se dos imigrantes. ( Silva, 2011, p.15
e 34). 

A maioria dos recursos naturais e insumos eram obtidos dos fornecedores em

escala local e regional, e, em certos casos, nacional e internacional e eram esses:ferro

comprado das siderúrgicas mineiras, de metalúrgicas de São Paulo , Rio de Janeiro e

Campinas ou eram importadas do exterior ( Inglaterra, Estados Unidos e Alemanha)

para fazer: porta, janela, grade, esquadria, portão, anzol , fivela do cinto , parte cortante

da faca, cama, parte do engenho de cana, parafuso, arame da peneira; trigo,  importado

da Argentina e do Uruguai ou comprado na região sul, para fazer macarrão e massas;

madeira: cortada nas ainda existentes matas de cerrado da cidade, para fazer vários tipos

de móveis, cabide, parte das carroças, parte de máquinas , parte do engenho de cana, de

alambique, de ferramentas e instrumentos, esquadria, baú, moldura de quadro, armação

da peneira; barro: retirado dos córregos do município para fazer tijolo e telha ; mármore,

importado  da  Itália  e  granito  nacional;  malte,   cevada  e  lúpulo,  importados,  para

produzir cervejas; pedra para fazer piso, ladrilho, sarjeta e passeio; papel, comprado de

fábricas em São Paulo, Melhoramentos e Klabin.

O café para a torrefação e consumo final dentro do mercado ribeirão-pretano;

produtos de origem bovina, como o couro para os curtumes, para fazer sapatos, cintos,

correias, malas , selas, bainha da faca, botina, o leite para fazer doces, balas, confeitos ,

biscoitos,  parte  de  sorvetes,  a  carne  bovina  para  ser  abatida  nos  matadouros  e

frigoríficos, charque, e mocotó do boi para fazer geleia; algodão para as alfaiatarias,

modistas e confecções; fumo, para fazer cigarros e charuto, arroz, para ser beneficiado,

milho, para fazer fubá e farinha do milho, cana-de açúcar, para fazer pinga, rapadura e

açúcar, óleo e sebo de boi para fazer sabão e sabonete, vime, para cadeira, chocolate

para fazer bombom, uva para fazer vinho e vinagre , frutas variadas para fazer licor

chapéu, a base e a aba feita de pano e de couro, fibras de taboa para encher o colchão,

água, essencial para fazer cerveja, refrigerantes, gasosas e gelo, gás para gasosas. 
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A partir da década de 1870, eram usadas várias de fontes de energia muscular

humana,  pois:  “proprietários  de  oficinas  [...]  que  iniciaram seus  negócios  tendo sua

própria força de trabalho como elemento fundamental do empreendimento”(Barbosa,

2006, p. 55), energia à base da força de animais ( em especial de cavalo), a energia à

vapor  usada  em máquinas  a  vapor  de  beneficiar  arroz,  café  e  outros  vegetais  e  na

serraria Antonio de Salles Barretto.  A energia era hidráulica,  usada nos curtumes.  A

energia  térmica  era  obtida  através  da  queima  de  lenha,  pois  havia  03  estâncias

( depósitos e revenda) de  lenha na cidade em 1916, para fazer carvão, e usada em

curtumes  (  curtume a  vapor  Luparoni  & Estephani),  e  para  abastecer  os  fornos  de

cerâmicas e olarias. 

Apesar  da  associação  quase  automática  energia  e  cidade,  ou  melhor,  com a

expressão  eletri-cidade, o caso de Ribeirão Preto, o uso de energia elétrica é iniciado no

meio rural e agrário, em especial nas fazendas de café, pois” No dia 3 de Maio de 1883

a casa [  grande da Fazenda Monte Alegre]  entra  definitivamente para a História de

Ribeirão  Preto,  como  o  primeiro  local  a  utilizar  iluminação  elétrica,  com  energia

produzida na própria fazenda”. ( Mattos, 1981, s/d). 

O uso da fonte de energia elétrica, na cidade, inicia-se em 1899 , e um trecho

explica melhor essa cronologia inicial da energia elétrica em Ribeirão Preto: “No dia 26

de  junho  de  1899  acendiam-se  pela  primeira  vez,  em  caráter  experimental,  as  primeiras

lâmpadas elétricas da cidade, e o fornecimento regular foi inaugurado no dia 26 daquele mês” .

(Empresa Força e Luz de Ribeirão Preto, 1982. p. 65-67) . 

A Empresa de Força e Luz foi causa e consequência do desenvolvimento geral

da cidade de Ribeirão Preto,  e não do município,  pois tinha como consumidores os

moradores, as empresas de comércio, as empresas mecânicas, de prestação de serviços,

as indústrias da Cervejaria Antarctica, da cervejaria Paulista e das Oficinas da Mogiana,

do Centro da cidade ( ou de algumas regiões limítrofes), lócus da maioria das empresas

mecânicas.  Sua importância foi assim descrita “A Companhia Força e Luz,  empresa

particular [de] Flávio Uchôa. Esta empresa que vem revolucionar a vida industrial do

município,[...] fornecedora de força elétrica para as [...] inúmeras fábricas industriais

[...]”. ( Guião, 1923, p. 56). 

A instalação da rede de eletricidade permitiu o uso de máquinas e ferramentas

elétricas, ambas usadas com o auxílio da força manual, e ainda em menor quantidade,

porque eram caras e importadas e eram compradas na capital de São Paulo ( com altos
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valores de fretes e transportes) e, em alguns poucos casos, no comércio de Ribeirão

Preto.

A maior  parte  dos  meios  de  transporte  eram  movidos  por  força  animal,  e,

segundo: “ o uso de cavalos, mulas e mesmo bois, que tanto eram usados para transporte

pessoal e de cargas quanto de passageiros” (Souza, 2009. p. 48). 

Isso ajudou a desenvolver um ramo mecânico importante, através da criação de

várias empresas mecânicas de carroças em Ribeirão Preto, pois além da escassez e do

alto preço de veículos automotores, como caminhões e outros veículos automotores de

uso comercial, o transporte pela ferrovia Mogiana ( que chegou a Ribeirão Preto em

1883) devido aos seus custos maiores e devido à restrição do mercado consumidor ao

município e municípios vizinhos, a carroça era o meio de transporte mais usado para

escoar os produtos mecânicos. O frete da estação central da Mogiana até a empresa o

transporte era feito por carroças, tanto que existia um importante ponto de carroças em

frente à essa estação.

O custo de transporte foi um dos motivos para a construção de empresas 

mecânicas em Ribeirão Preto, em especial, os “artigos que a indústria não supria ou nos 

quais o lucro não compensava o alto custo com o transporte, passaram a ser produzidos 

localmente, e prolifera-se a pequena indústria”. ( Silva, 2006. p. 97). 

Trabalhadores das Empresas Mecânicas 

Outros  fatores  -  além das  lacunas  documentais,  pois  todos  os  sindicatos  de

trabalhadores  mecânicos  foram criados  a  partir  da década  de  1930 (  fora do  nosso

contexto de estudo),  somado à ainda não disponibilização do acervo documental,  já

limitado,  pois  parte  dele  foi  destruído  em  1964,  da  UGT  (  União  Geral  dos

Trabalhadores)  foram verificadas por nós, como obstáculos na construção desse tópico:

o caráter não formalizado dos contratos de trabalho dos operários na República Velha,

na qual as relações de trabalho eram muito precarizadas, pois não havia uma política

trabalhista sistematizada, nem carteira de trabalho( criada em 1932), por isso, não foi

possível  levantarmos  documentos  sobre  vários  operários  mecânicos,  pois  em várias

empresas, os mesmos não eram regularizados e registrados.

Havia,  também,  operários  contratados por  serviço  pontual  ou  empreita,  pois,

mesmo  as  empresas  mecânicas  sem  operários  diretos,  por  mais  que  o

empresário/operário seja muito habilidoso , multi-tarefas e que consiga fazer todas as
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etapas de produção na empresa, ele precisa, em um certo momento de algum operário

contratado por tarefa ou serviço específico e terceiriza parte de seu trabalho a outro

profissional, caso do uso de serviço de ferreiro pelas marmorarias.

E tinha as empresas mecânicas sem operários às quais não tinham operários ,

provavelmente,  devido  à  falta  de  dinheiro  do  dono,  desconfiança  com  pessoas

estranhas , auto-suficiência do dono, que era muito habilidoso, uma espécie de faz de

tudo, e que  não precisava de ninguém e de nenhum operário. 

E, por último, existia as empresas mecânicas com operários regulares, das quais

retiramos dados sobre os operários de 74 empresas mecânicas , que, apesar de ser uma

amostragem limitada, ( de um total de 551 empresas) permitiu-nos , inferirmos essas

questões.  A maioria das empresas ( 63 de 74) possuíam menos de 20 operários, e perto

da metade ( 47) possuíam uma quantidade menor ainda, de menos de 10 operários. Para

ficar  mais  claro,  construímos,  a  seguir  três  tabelas,  divididas  por  quantidade  de

operários. 

Tabela 1- Empresas mecânica pequenas com até 09 operários

No de Operários No de Empresas
02 04
03 12
04 07
05 07
06 10
07 02
08 04
09 01
Sub-Total Empresas 47 

Fontes: Estatística industrial do estado de São Paulo de 1928. Estatística industrial do estado de São Paulo

de 1929. Estatística industrial do estado de São Paulo de 1930.

Tabela 2- Empresas mecânicas pequenas com até 19 operários

No de Operários No de Empresas
10 02
11 02
12 04
14 03
15 01
16 01
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18 02
19 01
Sub-Total Empresas 16  

Fontes: Estatística industrial do estado de São Paulo de 1928. Estatística industrial do estado de São Paulo
de 1929. Estatística industrial do estado de São Paulo de 1930.

Tabela 3- Empresas mecânicas médias com mais de 20 operários

No de Operários No de Empresas
20 02
23 01
25 01
30 01
44 01
50 01
59 01
60 01
61 01
79 01
Sub-Total Empresas 11
Total Geral 74

Fontes: Estatística industrial do estado de São Paulo de 1928. Estatística industrial do estado de São Paulo

de 1929. Estatística industrial do estado de São Paulo de 1930. 

Um grande contingente de operários eram imigrantes e: “No início da primeira

década [ do século XX] , somavam-se 163 estabelecimentos industriais na cidade. Dos

642 operários que neles trabalhavam, 82, 71 por cento eram estrangeiros”( Bemporad &

Figlio,  1906,  p.  683-684).  Entre  os  operários  brasileiros  ,  havia  muitos  migrantes

( provavelmente de outras cidades paulistas, mineiras e fluminenses). 

Uma região que concentrou a maioria da população de Ribeirão Preto, a segunda

maior no número de empresas mecânicas , e a maioria dos operários, foi o bairro dos

Campos Elíseos , resultado do desmembramento do Núcleo Colonial Antônio Prado em

dois: o  Barracão de Baixo ( depois Campos Elíseos ) e Barracão de Cima ( Ipiranga),  e

“com a anexação do território do Núcleo Colonial Antônio Prado à cidade, houve um

incremento  do  setor  industrial  da  cidade,  o  que  levou  seus  moradores  a  buscarem

trabalho neste ramo produtivo que a eles se apresentava”. ( Silva, 2002, p. 100).  

Empresários Mecânicos 
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A ação dos empresários mecânicos de Ribeirão Preto teve essas características:

primeiro:  a  origem  e  o  fim  econômico  pobre  do  empresário  mecânico,  patente  na

expressão “burguesia de pés descalços” ( Barbosa, 2006, p. 115), segundo : a origem e o

fim de classe média ou classe média baixa, do empresário mecânico; terceiro: algumas

características  da  ação  e  da  trajetória  desses  empresários;  quarto:o  predomínio  das

relações  informais  de  parentesco  e  seus  variados  elementos  ;  e,  quinto,  uma breve

descrição  dos  empresários  segundo  sua  nacionalidade  (  brasileiros  e  imigrantes

estrangeiros).

A origem  e  o  fim  pouco  enriquecidos  do  empresário  mecânico-  patente  na

expressão de burguesia “ de pés descalços”, sobre as  “particularidades do processo de

formação do empresariado do calçado em Franca [ mas aplicável a Ribeirão Preto] [...]

em especial para o fato de que tal grupo social teve origem nos estratos subalternos da

sociedade local “( Barbosa, 2006, p. 100)  – se desdobrou em duas situações: da maioria

dos empresários  mecânicos  que não conseguiram enriquecer  e  antes  de tornarem-se

industriais  faliram e  da  minoria  de  empresários  mecânicos  que  transpuseram a  sua

condição econômica rumo à uma situação econômica mediana.

A origem e o fim de classe média ou classe média baixa, fica patente através do

empresário mecânico que possuía algum capital,  obtido através  de acumulação e/ou

poupança  anterior  em  outra  atividade  econômica  (  prestação  de  serviço,  profissão

técnica e liberal , pública ou privada, comércio ou na agricultura), caso da serraria Serra,

Miranda e Veiga, a qual tinha dois sócios em 1913 ( Adolfo Serra e José Pedro Veiga

Miranda), este último sócio deveria ser parente, quiçá irmão, de João Pedro Veiga de

Miranda, que “foi engenheiro, escritor, professor [...] Em janeiro de 1908, assumiu o

cargo de prefeito municipal de Ribeirão Preto. Foi ministro da Marinha no governo de

Epitácio  Pessoa[...]  Foi  também  deputado  federal”.  (  Rosa,  2007,  p.  100).   Neste

sentido,  esse  sócio  pertencia  à  uma  família  de  certas  posses  e  capitais,  por  isso,

acreditamos que a empresa recebeu uma quantia substancial de capital, para os padrões

das empresas mecânicas de Ribeirão Preto, e o caso da empresa teve pelo menos um

sócio com alguma quantia de capital, diferente da maioria das empresas mecânicas deste

município.

A gestão e a relação do empresário com os operários ( familiares ou não) de

forma verticalizada e: Residir no mesmo local onde se trabalha [...]excessos de controle
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pessoal e direto e à difícil delegação de autoridade[...]  Cuidar de tudo,[...] uma cerrada

supervisão sob “ os olhares do dono” ( Truzzi, 2007, p. 183). 

 A não separação e divisão de tarefas, patente na frase “Quem quer faz; não

manda” ( Truzzi, 2007, p. 186), através da figura do empresário que faz de tudo, quando

não  há  separação  entre  as  funções  produtivas,  técnicas  e  braçais  com  funções

administrativas  e  de  gestão,  e  o  empresário  mecânico  realiza  todas  as  atividades

possíveis na empresa mecânica, inclusive as mais braçais e de maior esforço físico e de :

“ [...], presença física do empresário imigrante não apenas na empresa, mas, sobretudo,

onde esta é mais palpável e concreta na produção”. ( Truzzi, 2007, p. 184); e a “grande

ênfase na confiança, lealdade, zelo ,dedicação, rotina e tradição  e menos nos méritos

técnicos e na capacidade dos operários.  ( Tuzzi, 2007, p. 183-184). 

Além das relações informais de parentesco,  havia em algumas empresas,  em

menor número, relações mais formais através da sociedade entre sócios não parentes “a

ponto do termo “ sócio”ser utilizado apenas para pessoas exteriores ao círculo familiar,

Geralmente a sociedade, na maioria dos casos das marmorarias de Ribeirão Preto, era

composta de um sócio que possuía melhor tino comercial e outro com boa formação

profissional de marmorista. [...] com o conhecimento de certas habilidades manuais e

técnicas, então raras no Brasil”. ( Borges, 1991, p. 54-55), aqui, eram usados critérios

coerentes e racionais para a montagem de uma empresa, através da combinação de duas

habilidades principais para cada um dos sócios, técnica e comercial. 

  Com efeito,  as  empresas  familiares  foram uma parte  importante  de  várias

empresas  mecânicas  de  Ribeirão  Preto,  tanto  que  havia  empresas  mecânicas  com a

terminologia “ Irmãos” e "Filhos", e eram formadas por uma família com dois ou mais

membros na mesma empresa , caso, por exemplo da sociedade na empresa de charque

dos irmãos Leo e Manfredo Vecchi, e das oficinas Bianchi, pois “Anacleto Bianchi [...]

Filho de Adolfo Bianchi e Marieta Bianchi, foi um dos pioneiros do parque industrial de

Ribeirão  Preto,  com  os  demais  membros  de  sua  família,  fundando  as  “  Oficinas

Bianchi”.Um dos outros parentes era  José Bianchi” . ( Rosa, 2007, p. 100).

Considerações Finais 
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Apesar do desenvolvimento específico e limitado do setor econômico secundário

em Ribeirão Preto de 1870 a 1930 ( com a existência de apenas 05 indústrias grandes e

de uma minoria de 40 empresas mecânicas médias sobre uma maioria de 537 empresas

mecânicas pequenas), constatamos o desenvolvimento substancial de muitas empresas,

não apenas delas em si, mas através da grande quantidade de agentes históricos e sociais

( empresas, famílias e operários) às quais se referem a centenas e milhares de pessoas no

município.

No  início  de  nosso  processo  de  pesquisa  tínhamos  informações  de  apenas

algumas  empresas  mecânicas  médias  (  Delloiagono,  Heitor  Rigon,  Diederichsen)  e

conseguimos  fazer  um  levantamento  de  empresas  pouco  conhecidas  ou  jamais

transformadas  em  dados  de  análise  e  pesquisa  científica,  e  isso  é  importante  para

podermos ajudar a desconstruir a ideia de que “ Ribeirão Preto não teve indústria” e

colocar outra expressão “ Ribeirão Preto teve um desenvolvimento econômico peculiar

no setor secundário” , caracterizado menos pelo desenvolvimento das indústrias e mais

pelo crescimento e desenvolvimento das empresas mecânicas pequenas. 

Esse tema traz a possibilidade de repensarmos novas formas de compreensão dos

estudos históricos sobre o desenvolvimento do setor econômico secundário no interior

paulista, em suas especificidades de desenvolvimento, com a presença do elemento rural

mesmo em uma atividade econômica supostamente apenas urbana, como a indústria.

O desenvolvimento econômico , citadino e demográfico de Ribeirão Preto até

1930 , acima da ampla maioria dos municípios paulistas, tornou-o não apenas agrícola ,

como a maioria desses municípios, mas também, não tão industrial e urbano como a

capital  São Paulo , devido à sua distância, por estar na boca do sertão do rio Mogi

-Guaçu afastado uns 360 quilômetros de São Paulo capital pela ferrovia , por isso , até

1930 , tornou-se um município urbano ( com destaque para o comércio e a prestação de

serviços ), e mais mecânico e menos industrial.
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