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RESUMO 

 

Este trabalho de pesquisa consiste numa análise histórica do objeto de estudos 

Frigorífico Vacariense S/A, o qual era uma empresa de grande porte, cujo ramo era o abate 

de gado bovino em grande escala, corte e refrigeração para a comercialização, instalado 

nos Campos de Cima da Serra, em Vacaria, no Rio Grande do Sul, em 1966, sob a égide da 

“economia desenvolvimentista”, caracterizada pelo regime de ditadura militar no Brasil 

dos anos 1964 a 1985. O trabalho é realizado através da utilização da história oral, história 

empresarial e história e imagem, com o objetivo de averiguar a origem do objeto de estudo 

e desvelar as relações existentes entre os sujeitos da história e este vetor de relações entre 

os atores e suas instituições num cenário ermo, desprovido de emprego, de indivíduos com 

especialização. A pesquisa revela aspectos do que acontece na prática quando um modelo 

econômico intervencionista é aplicado através de leis que garantem o financiamento de 

abertura de novos empregos e distribuição de alimentos com intervenção do Estado. 

Procura-se elucidar os pontos positivos e negativos à sociedade pela aplicação deste 

modelo pautado na proteção do mercado e intervenção na economia, levantando as 

conseqüências da sua utilização. 

Aborda aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais, que envolveram a 

criação do Friva e o mantiveram por três décadas como organismo social, empreendedor e 

fornecedor de empregos à sociedade regional.  Preservou-se visualmente sua memória 

material documentando fotograficamente o acervo. Evidenciando sua importância como 

símbolo de uma época em que a pecuária era a atividade econômica principal na região, na 

qual se tornou um ícone de ascensão.    

      

Palavras-chave: frigorífico, desenvolvimentismo, intervencionismo, história regional.  
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ABSTRACT 

 

 

    This research project is about a historical analysis of the “Vacariense Frigorific 

S/A study, which was a big company, whose area was the slaughter of cattle ox in a big 

scale, cattle cutting and refrigeration to the commercialization, that was built in Campos de 

Cima Da Serra, in Vacaria city, Rio Grande Do Sul, in 1966 under the protection of the 

developed economy, characterized by the military dictatorship regime in Brazil, from 1964 

to 1985. 

    The work is done through the utilization of the verbal and business history, the 

history itself and image. Which has the objective of analizing the origin of its study and  

the existing relations between the history subjects and this vetor of  the relations among the 

actors and its institutions in a scenery without any kind of work of individuals with 

specialization. The research shows some aspects from what happens in practic, when an 

economical interventionism model is administrated through the laws that guarantee the 

financial of the opening of new jobs and the distribution of food with the State 

intervention. Intending to explain the positive and negative points to the society by the 

aplication of this written model in the market protection and the intervention in the 

economy, having the consequences of its utilization. 

Dealing with politic, economic, social and cultural aspects,  which involved the 

existence of friva and it was upheld for three decades as a social system, enterprising and 

stockist of jobs to the regional society. 

    Preserving its visually material memory by a big amount of pictures. 

    Showing its importance as a symbol of one time that the creation of cattle was 

the mainly economic activity in the region in which it became an icon in rise. 

 

Key-words: frigorific, development, interventionism, regional history. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

O objetivo deste trabalho é analisar vários aspectos que envolveram a instalação de 

uma indústria produtora de cortes de carne refrigerados na cidade de Vacaria, Rio Grande 

do Sul, perante as políticas públicas do modelo econômico vigente no período de 1964 a 

1985, pois esta empresa representa um produto da “gênese dos desdobramentos da 

industrialização no Brasil”.  

O período a que se refere o estudo está delimitado entre 1986 e 1997, 

caracterizando a história recente do tema que envolve a globalização e suas radicais 

mudanças no meio econômico e empresarial. Procuramos observar o que ocorre com o 

objeto de estudo nessa nova fase, em que 1997 marca o último abate do frigorífico. 

Todavia, nosso trabalho dá mais ênfase ao período político-econômico caracterizado pela 

intervenção estatal, que é quando surge nosso objeto de estudo e prospera sob os auspícios 

de uma economia regida pela intervenção estatal.      

O Frigorífico Vacariense S/A (Friva) foi instalado em 1966 na cidade de Vacaria, 

situada nos Campos de Cima da Serra, no estado do Rio Grande do Sul. O município teve 

como característica marcante a criação de gado desde os primórdios de sua história, fato 

que carrega de simbologia o próprio nome “Vacaria”, que deriva de “baqueria”, termo 

espanhol designativo das grandes estâncias nas quais os jesuítas criavam gado para 

abastecimento de carne aos índios reduzidos. Daí a tradição da atividade econômica 

pecuária, como podemos constatar pelo nome do município.  

Os jesuítas utilizavam as terras dos Campos de Cima da Serra para nelas depositar 

animais, principalmente bovinos, por ser um lugar isolado e de difícil acesso, porém de 

excelentes pastagens para o gado. Sujeitos aos assaltos constantes na Vacaria Del Mar, por 

bandeirantes e toda sorte de aventureiros existentes naquela época, os religiosos 

transferiram o gado para a nova “vacaria”, a Vacaria dos Campos de Cima da Serra.   
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Fidélis Dalcin Barbosa descreve a região onde se localiza Vacaria: “Uma vasta 

região privilegiada, fortemente cercada por fronteiras naturais: ao levante, a gigantesca 

muralha dos Aparados; ao Norte, o caudaloso rio Pelotas; ao Sul, o profundo rio das Antas; 

e, ao Poente, a imensa floresta mais tarde denominada Mato Português e Mato Castelhano, 

Região de incomparáveis belezas, de verdes campos ondulados, com abundantes matas e 

capões, quase sempre dominados pelo altivo pinheiro-araucária”. 1 

 
 

 

   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: VIGO, Alair. Pioneiro, 29 e 30 de Jul. 2000.  

Figura 1 – Campos de Cima da Serra 

 

 

Fonte: TORRES, João Carlos Brum. Atlas sócio - econômico do estado do Rio Grande do Sul – Pró-
Guaíba. Porto Alegre; Edelbra; Governo do Estado do RS – Secretaria da Coordenação e Planejamento, 
1992.   
 Figura 2 – Mapa do Rio Grande do Sul com a localização de Vacaria 
                                                 
1 BARBOSA, Fidélis Dalcin. Vacaria dos Pinhais Caxias do Sul: Universidade de Caxias do Sul, 1978, p. 7.   
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O presente texto relata um estudo histórico acerca de uma empresa, a qual 

definimos como sendo um microorganismo social responsável por atividades industriais e 

comerciais com o objetivo de lucro, por estar inserida num contexto capitalista. 

Escolhemos esta empresa como objeto de estudos pela convicção de que por meio da 

história empresarial torna-se possível trazer à luz alguns fatos que contribuirão para o 

entendimento do momento econômico brasileiro no período de 1964 a 1985, da economia 

desenvolvimentista, e 1986 a 1997, já numa nova fase, da globalização.  

Celso Furtado afirma que, no Brasil, a primeira metade do século XX foi marcada 

pela progressiva emergência de um sistema cujo principal centro dinâmico foi o mercado 

interno.2 Essa afirmativa, juntamente com as de outros autores, como a de Guido Mantega, 

por exemplo, prova que o Brasil adotou esse modelo e que persistiu com ele até meados da 

década de 1980, quando a nova ordem mundial se insurgiu, iniciando com a abertura do 

mercado e promovendo a liberação das fronteiras de exportação/importação, privatizações 

e, portanto, com a “desintervenção” do Estado na economia. Retornou-se, assim, aos 

valores clássicos, pelos quais o mercado era regido pela lei da oferta e da procura, 

livremente, sem intervenções. 3 

 

 

O desenvolvimentismo foi a ideologia que mais diretamente 
influenciou a economia política brasileira e também, de um modo geral, 
todo o pensamento econômico latino-americano. Herdeiro direto da 
corrente keynesiana que se opunha ao liberalismo neo-clássico, esse 
ideário empolgou boa parte da intelectualidade latino-americana nos anos 
40 e 50, e se constituiu na bandeira de luta de um conjunto heterogêneo 
de forças sociais favoráveis à industrialização e a consolidação do 
desenvolvimento capitalista nos países de ponta desse continente.   4  

 

 

O estudo busca desvendar e revelar as relações existentes entre a empresa em 

questão e o governo intervencionista da época, analisando e trazendo à luz as 

conseqüências desse modelo para a sociedade, sejam positivas, sejam negativas. 

Pretendemos observar através de um estudo concreto, consistente, farto de provas, o que 

um modelo intervencionista traz de positivo e negativo à sociedade.  

                                                 
2 FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil. p. 233. Lembra-se que Celso Furtado participou da Escola Cepalina e era 
profundamente influenciado pelo keynesianismo.  

3 MANTEGA, Guido. A economia política brasileira.  8ª ed. Petrópolis, Vozes, 1985.  
4 Ibidem., p. 23.  
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O trabalho é pertinente por propor buscar o entendimento de uma política 

intervencionista cujo objetivo era a industrialização com o fim do desenvolvimento, sob o 

lema positivista “Ordem e Progresso”, e também porque focamos a reflexão sobre a gênese 

da industrialização e seus desdobramentos sob o viés da Revolução Industrial, que afetou o 

mundo todo em tempos diferentes, e também o Brasil, e desembocou no que chamamos 

hoje de fenômeno da globalização.  

Estudar um objeto que nasceu sob a égide de um modelo econômico protecionista 

e intervencionista e que teve sua decadência justamente quando o modelo econômico foi 

modificado, saindo do protecionismo e intervencionismo para a liberação sem fronteiras do 

livre comércio, indo da proteção exacerbada do mercado interno para o extremo da 

liberação do mercado externo, o que modificou radicalmente os procedimentos em relação 

ao comércio e à indústria no país num tempo bastante curto, com certeza, trará 

entendimentos sobre as conseqüências de uma mudança tão drástica de sistema econômico.    

Com esse intuito, analisamos como funcionava anteriormente a economia no país 

por meio do nosso objeto de estudo. Para isso é necessário um trabalho interdisciplinar, 

envolvendo uma inter-relação entre alguns domínios da história e, contextualizando-os 

entre si. Assim, com a utilização teórica da nova historia econômica do Brasil, a história 

empresarial, a história e a imagem e a história oral, pretendemos buscar o entendimento 

sobre conjunturas e estruturas econômicas, refletindo sobre questões herdadas da década de 

1950 e incorporadas aos impasses do desenvolvimento capitalista surgidos com a década 

de 1960, cuja tradução maior foi o golpe de Estado de 1964. Isso nos conduz para o foco 

de reflexão: “a gênese da industrialização e seus desdobramentos”. 5    

Segundo esse viés, justifica-se a revisão de trabalhos de economistas-

historiadores, os quais incentivam a especialização da história econômica brasileira e dão 

uma importante contribuição à reflexão da história econômica do Brasil. Utilizando a 

micro-história empresarial e a história econômica, é possível, pela vertebralização do saber 

histórico proposto pelas novas vertentes, que a new economic history brasileira incorpore 

ganhos na perspectiva de uma história totalizante, “não apenas como fim, mas como ponto 

de partida”. 6 

Quanto à utilização da história oral, justifica-se porque trabalhos relevantes têm 

                                                 
5 FLORENTINO, Manolo; FRAGOSO, João. História econômica. In: CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo (Org.) 

Domínios da história.: ensaios de teoria e metodologia. 12 ed. Rio de Janeiro: Campus, p. 41. 
6 Ibidem, p. 41.  
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sido realizados com a técnica de entrevista pessoal, como o trabalho de Steven Spielberg. 

O filme A lista de Schindler é um exemplo da utilização de história oral no tempo presente, 

no qual a cena da "liquidação" no gueto de Cracóvia era apenas uma página no script 

original, porém o cineasta transformou-a numa cena de vinte páginas e 20 min de filme 

baseando-se em depoimentos dos sobreviventes dos arquivos da Shoah Foundation. 7  

Nossa problemática surge muito antes de desenvolvermos essa pesquisa, pois os 

questionamentos acerca da instalação do Friva na região de Vacaria começaram a permear 

nosso pensamento por ocasião da sua falência, em 1995. Como nossa primeira formação 

era administração de empresas, é natural que nos perguntássemos sobre o porquê de uma 

organização tão “forte” falir. O acompanhamento do processo de falência desta indústria 

instigou-nos a pensar sobre o tema, pois dizia-se que a produção de gado na cidade, que era 

a matéria-prima principal, era insuficiente para o porte da empresa. Assim, começamos a 

nos indagar por que a empresa se instalara na cidade.  

Como já mencionamos, o Frigorífico Vacariense S/A foi fundado no ano de 1966, 

aos 8 dias do mês de março, na cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, de 

acordo com o Diário Oficial de 19 de março de 1966. Contudo, a unidade industrial foi 

instalada na cidade de Vacaria, região Nordeste do Rio Grande do Sul, localizando-se na 

capital somente um escritório para transações comerciais. Tratava-se de uma empresa de 

grande porte, cujo ramo de atividade era o abate de gado bovino em grande escala, corte e 

frigorificação para comercialização, inicialmente para o mercado interno brasileiro e, 

posteriormente, para exportação, chegando a exportar para o Mercado Comum Europeu na 

década de 1980 e início da de 1990.  

O Friva teve um papel relevante para a economia local, proporcionando inúmeros 

empregos diretos e indiretos, bem como trazendo divisas importantes para o Rio Grande do 

Sul e o Brasil em razão das exportações internas e externas. Arrecadou um número elevado 

de impostos e pode ter sido um dos fatores de ascensão da atividade pecuária em Vacaria, 

assim como sua falência foi um dos fatores da derrocada dessa atividade nesse local. 

Todavia, o que intriga é a origem de tão importante empresa num local desprovido de 

infra-estrutura, em tese, e de mão-de-obra qualificada, pois a atividade no campo não dá 

qualificação para abate e cortes para congelamento e tipo exportação, visto que é 

                                                 
7 The Schindler’s List. Direção: Steven Spielberg. Produção: Branko Lusting, Gerald R. Molen e Steven Spielberg. EUA, 1993. 1 
videocassete. Shoah Foundation: Organização que gravou e arquiva os depoimentos de sobreviventes e testemunhas do 
Holocausto. 
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rudimentar se consideradas as exigências de um mercado industrial. 

 Ao nos depararmos com dados estatísticos sobre a capacidade para abate versus 

produção de gado em Vacaria, constatamos que a produção da cidade era insuficiente para 

a manutenção de uma indústria tão grande e aparelhada como tal. Porém, observamos que 

estava localizada num local com privilegiada logística, permitindo a vinda de 40% da 

matéria-prima para abate da região Sul do Rio Grande do Sul, o que derruba a tese de que 

não haveria infra-estrutura para suportar as atividades da empresa. Isso nos remete à 

procura de sua origem em arquivos, em questionamentos a pessoas, inicialmente como 

sondagem e, após, em entrevistas mais formais.  Procurando elucidar essa questão, 

localizamos uma importante documentação acerca do relacionamento do Friva com um 

cliente em especial: o governo.   

O Friva tinha como cliente principal a Companhia Brasileira de Alimentos (Cobal), 

que era uma empresa pública com o objetivo de distribuir alimentos à população por um 

preço considerado justo. Esta empresa fazia parte de um esquema de abastecimento e 

manutenção dos preços dos alimentos essenciais à população, como a carne, por exemplo, 

sendo responsável pela manutenção dos estoques de carne no país. Havia todo um sistema 

de frigoríficos e cooperativas que regulavam o mercado de alimentos no Brasil na época da 

ditadura militar, e o Friva fazia parte deste. Podemos constatar pela documentação 

localizada, como cartas comerciais, contratos e demonstrativos, que o Friva abastecia os 

mercados do Rio de Janeiro e São Paulo, por meio da Cobal, na década de 1970.  

Nosso trabalho compõe-se de dois momentos:  

1) O primeiro trata de observar o relacionamento do objeto de estudo (Friva) com a 

política econômica intervencionista do governo militar brasileiro no período de 1964 a 

1985. Estabelecendo correlações entre as políticas públicas e a origem da empresa, 

procuramos nesta etapa analisar o comportamento do objeto de estudo perante essas 

políticas, no intuito de entender o que ocorria na prática com a aplicação deste modelo de 

política econômica num país como o Brasil? Quem saía ganhando: a sociedade, o governo 

ou a empresa? Ou todos ganhavam? Alguém saiu perdendo com esse modelo econômico? 

Quais as conseqüências da aplicação desse modelo, em particular, sobre o Frigorífico 

Vacariense S/A?  

2) O segundo momento ocupa-se em observar as conseqüências que um 

empreendimento dessas proporções gera na localidade onde se instala, visto que as 
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comunidades se organizam em torno de seu trabalho para prover a subsistência, com suas 

interações sociais e culturais, por vezes ligadas àquele. Essas relações se desenvolvem num 

espaço físico organizado para tal, sob a premissa de que as pessoas se organizam em torno 

de suas atividades laborais. Todavia, este segundo momento não se encontra descolado do 

primeiro, e, sim, vem corroborar para o seu entendimento, na perspectiva de que, ao 

analisarmos a influência do objeto de estudo sobre a sua área de atuação, neste caso 

específico, tomamos consciência dos resultados de um modelo econômico pautado na 

intervenção, por meio de leis e decretos que visavam a fomentar o mercado e buscar o 

desenvolvimento.   

Isso posto questionamos: Quais foram os aspectos políticos, econômicos e sociais 

que envolveram a criação do Friva e sua instalação nos Campos de Cima da Serra? Onde 

este objeto de estudo se insere no contexto da gênese da industrialização no Brasil e seus 

desdobramentos?  

   Inicialmente, levantamos as seguintes hipóteses:  

1. O Friva foi instalado em Vacaria em razão do estoque de matéria-prima, pois  

o gado era abundante e a cidade possuía toda a infra-estrutura necessária a 

essa atividade, tais como manancial de água próximo à indústria, linha 

férrea no terreno do frigorífico, mão-de-obra abundante, embora não 

especializada e, por isso, barata.  

2.  O Friva pode ter surgido em virtude de uma forte inclinação do governo da 

época em promover a industrialização por meio de políticas públicas que 

garantiam vantagens aos empreendedores e, ainda, promoviam, por meio 

do BNDE, linhas de crédito que facilitavam a abertura de novas 

empresas.  

3.  O Friva surgiu num contexto em que o modelo econômico 

desenvolvimentista tinha como foco proteger o mercado interno e 

promover a industrialização brasileira.   

Para analisar o objeto de estudo e verificar as hipóteses formuladas, bem como 

responder aos questionamentos feitos, realizamos um trabalho interdisciplinar utilizando 

ferramentas da micro-história, quais sejam, a história empresarial, a história oral e a 

história e imagem, as quais, num trabalho de complementação, identificam elementos 
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estruturais que nos permitem, num corte temporal, na ótica da nova história, visualizar com 

um olhar expandido o objeto de estudo e identificar os vários aspectos relacionados a ele.  

Quanto aos aspectos metodológicos, poderíamos escrever em múltiplas páginas, 

tendo em vista a extensa revisão bibliográfica que fizemos para nos instrumentalizar, 

conforme a bibliografia citada relativa a essas questões. Temos, contudo, plena consciência 

de que este breve estudo não dará conta da complexidade do objeto de pesquisa, o qual 

poderia ser estudado de variadas formas e analisado sobre diversos aspectos, à vista de 

múltiplos olhares, dado o volume de informações que há no grande acervo documental e 

material disponível.   

Quando decidimos transformar a empresa Friva em objeto de estudo, a primeira 

dúvida que nos surgiu foi se teríamos acesso à massa falida do frigorífico. Por meio de 

contatos telefônicos conseguimos a autorização do síndico da massa falida, Luis Valter 

Caeron e do maior acionista, Armito Pereira dos Santos, que indicou Ivane Costa como 

contato, o qual nos permitiu acesso a toda a documentação.8 

Fizemos a primeira visita ao objeto de estudos em abril de 2005. Ao nos 

depararmos com o volume de documentos, prédios, mobiliários, instalações diversas, 

equipamentos industriais e administrativos e, mesmo, com a extensão de terras que envolve 

um empreendimento desses, tomamos consciência da responsabilidade que assumíamos e 

da complexidade do tema. Foi essa uma empresa – hoje praticamente um fantasma – de 

uma política protecionista que existiu e que manteve o país em plena atividade, dentre 

outras que faliram de meados da década de 1980 ao fim da de 1990.  

Quando retornamos ao local objeto de estudo, procuramos pelo livro de atas e o 

primeiro documento de que extraímos cópia foi a “Ata de Fundação da Empresa”, 

divulgada pelo Diário Oficial de 11 de março de 1966. Nele identificamos a origem de 

cada sócio, já que se tratava de uma sociedade anônima, e começamos a questionar sobre 

os dados constantes no documento: a empresa fora fundada em Porto Alegre, mas a 

indústria não estava localizada em Vacaria? Após vários questionamentos sobre o 

documento a Ivane Costa, começamos a nos inteirar sobre a origem do Friva, a doação das 

terras feita pela Prefeitura de Vacaria e o fato de os sócios não serem naturais do 

                                                 
8 Ivane Costa, 52 anos, téc. Contábil, funcionário antigo do Friva (12/1984), encarregado do setor financeiro desde aquela época, 
encontra-se há dez anos no escritório, onde trabalha sozinho, para providenciar os documentos necessários ao processo de 
falência do empreendimento e fazer a manutenção dos prédios; Luiz Valter Caeron, contador, síndico da massa falida 
Frigorífico Vacariense S/A;  Armito Pereira dos Santos, 73 anos, pecuarista, maior acionista do Friva. 
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município, com exceção de Wenceslau Ferreira Filho. 9 

Na visita seguinte, procuramos o livro diário nº. 01 da empresa, o qual conteria as 

informações sobre a integralização de capital, o primeiro abate e outras que julgávamos 

importantes sobre a fundação do Friva. Na busca deste documento, deparamo-nos com 

pastas e caixas de arquivo, com nomes, títulos e datas. Numa dessas caixas localizamos 

várias correspondências de um órgão do governo endereçadas ao Friva e vice-versa. 

Considerando interessante o volume de cópias passamos a ler algumas, constatando que 

havia um amplo relacionamento entre o órgão do governo Cobal e o Friva. Junto com as 

correspondências encontramos também contratos e controles de negociações. Sobre isso, o 

senhor Ivane Costa comentou que o Friva não só vendia a carne para a Cobal como 

também a estocava, tarefa pela qual o estabelecimento recebia recursos. Essa descoberta 

despertou nossa curiosidade, pois a princípio somente pretendíamos investigar a fundação 

do Friva e documentar o patrimônio histórico.  

A questão da Cobal, entretanto, não ficou esquecida; por isso, procuramos a 

Prefeitura de Vacaria para pesquisar sobre essa instituição, a qual sabíamos que havia tido 

uma unidade no município. Comparando os dados da Prefeitura Municipal com os dos 

documentos encontrados no Friva, descobrimos que o relacionamento da empresa não se 

dava com a Cobal, a qual não passava de uma cooperativa de alimentos, funcionando tal 

qual um supermercado que vendia, a preços módicos, para a população local. O 

relacionamento do Friva dava-se com a Cobal de Porto Alegre, por meio da qual o 

Frigorífico abastecia os mercados do Rio de Janeiro e São Paulo na entressafra com carne 

congelada a preços inferiores aos do mercado, com a finalidade de regular o mercado 

interno, numa política de intervenção do Estado na economia do país.  

Com base nesta descoberta, pesquisamos sobre a Cobal e sobre as leis vigentes na 

época sobre alimentos. Assim, encontramos no site do governo federal a legislação da 

década de 1970, sob o regime militar, caracterizado por uma política de intervenção do 

Estado na economia com a finalidade de regular o fornecimento de alimentos à população. 

Após várias leituras das leis vigentes na época, tivemos a certeza de que o Friva fazia parte 

                                                 
9 Iniciamos esta pesquisa como aluna especial do mestrado em História da Unisinos. A primeira orientação que recebemos da 
professora Heloísa Jochmins Reichel, da Unisinos (São Leopoldo – RS), onde estávamos elaborando o projeto inicial da 
pesquisa, foi : “Não se deixe engolir pela documentação”. Essa orientação foi levada tão a sério que repercutiu por toda a 
pesquisa, embora tenhamos trocado de programa de pós-graduação e continuado na Universidade de Passo Fundo, onde a 
orientação foi para que revisássemos a bibliografia sobre a política desenvolvimentista dos anos 50 e refletíssemos sobre o 
objeto de estudo em questão. Quanto à orientação da professora Heloísa, decidimos fazer um recorte nesta documentação, 
pois certamente não conseguiríamos examiná-la na sua totalidade. Heloísa Jochims Reichel, Professora da Unisinos – 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Dra. em História - USP. 
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de um esquema de abastecimento ao mercado de alimentos à população. Então, ao lermos 

sobre esses dois temas, aprofundamos nossos conhecimentos sobre a questão das políticas 

públicas de intervenção do Estado na economia para a proteção do mercado interno.    

Começando a nos questionar quanto ao objeto de estudo perante todo esse contexto, 

refletimos sobre a economia de uma época, a qual delimitamos como o período militar no 

Brasil, de 1964 a 1985. Assim, analisamos a influência que este objeto de estudo teve em 

sua região, o que representava nela, o que de positivo produziu e quais os efeitos negativos. 

É, pois, uma pesquisa complexa, a qual nos exigiu pensar sobre as ferramentas mais 

adequadas a utilizar.  

Após uma revisão bibliográfica bastante extensa sobre a história oral, a leitura de 

diversos capítulos de Domínios da história, de Ciro Flamarion Cardoso e Ronaldo Vainfas, 

incluindo os textos sobre história empresarial, história econômica, história e imagem e 

história documental, decidimo-nos por um estudo interdisciplinar envolvendo essas áreas e 

utilizando a história oral, por considerarmos de inestimável valor a memória das pessoas 

sobreviventes à história do Friva, visto que muitas que foram sócias ou funcionárias já 

faleceram.10  

Desde a primeira visita, consideramos imprescindível poder documentar por 

fotografia e filmagem as instalações do Friva, por sabermos do perigo iminente de perda 

total, ou mesmo parcial, desta memória material. Sobre história e imagem, Ivan Gaskell, 

afirma que a imagem permite um “visualismo” e um “olhar expandido” sobre o objeto de 

estudo. 11 Corrobora com o pensamento de Gaskell Eulália L. Lobo dizendo que “as fontes 

fotográficas e de plantas das empresas também são de utilidade, permitindo reconstruir a 

expansão da empresa, a tecnologia, o processo de trabalho usado e a administração 

interna”. 12      

Para as entrevistas preparamos roteiros de perguntas de acordo com o público a ser 

entrevistado, o qual foi dividido em grupos: acionistas, operários, funcionários 

administrativos, o prefeito da época. Para cada grupo, um conjunto de perguntas foi 

adequado às atividades ou relacionamentos dos entrevistados na e com a empresa. A 

primeira entrevista foi realizada com Armito Pereira dos Santos, o único sócio-acionista a 

                                                 
10 CARDOSO, Ciro F. VAINFAS, Ronaldo. Domínios da história: ensaios de teoria e metodologia. 12. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1997.    
11 GASKELL, Ivan. História das Imagens. In: BURKE, Peter. A escrita da história. São Paulo: Unesp, 1992, p. 237 a 271.   
12 LOBO, Eulália L.. A formação da história empresarial. In: CARDOSO, Ciro F.; VAINFAS, Ronaldo. Domínios da História: 

ensaios de teoria e metodologia.. 12. ed., Rio de Janeiro: Campus, 1997.  
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que tivemos acesso e, especialmente, o sócio-fundador do Friva, e presidente da empresa. 

A entrevista durou 3 horas, foi filmada e gravada, sendo rica em detalhes, pormenorizados 

pelo empreendedor que viveu o “milagre brasileiro” e soube, como poucos, aproveitar as 

oportunidades que o governo oferecia.   

Para filmar e fotografar as instalações do objeto de estudos foi necessário uma 

pesquisa bibliográfica sobre os métodos fotográficos e de filmagem e tipos de 

equipamentos utilizados. Optamos pela tecnologia analógica13 para fotografia e filmagem, 

em filme preto-e-branco, com revelação tradicional, feita por Clodomiro Boeira Martins. 

As fotos foram feitas com uma câmera fotográfica Pentax – K1000 e a filmagem por 

Clodomiro Boeira Martins. 14 

Consideramos ser importante filmar e fotografar todas as instalações do Friva para 

posterior análise e conservação da memória, já que, surpreendentemente, as instalações 

continuam praticamente intactas desde seu fechamento em 1997. A empresa, totalmente 

montada, com todo o seu aparelhamento industrial, comercial e administrativo, 

documentos e arquivos, forma uma imensa massa histórica, que guarda em seu seio as 

relações entre empresa, empregados, governo, clientes, fornecedores, financiadores, 

importadores e exportadores. Certamente, não daremos conta de narrar todos os detalhes 

históricos do objeto de estudo, mas conseguimos registrar em vídeos e fotografias um 

pouco daquela atmosfera histórica que envolveu o período de 1966 a 1985. Sabemos, nesse 

sentido, que nada contará com mais detalhes do que essas fotografias e imagens capturadas 

no dia 30 de janeiro de 2006.  

Procuramos relacionar a análise documental e das entrevistas com a bibliografia, 

fazendo interagir as técnicas de pesquisa por meio de correlações, buscando entender como 

o objeto de estudo originou-se e elucidar uma série de questões intrínsecas aos 

questionamentos amplos que apresentamos inicialmente no trabalho. Assim, nosso trabalho 

foi estruturado em quatro capítulos.  

O primeiro e segundo capítulos referem-se ao contexto da política econômica no 

Brasil e Rio Grande do Sul, respectivamente. Estes dois capítulos tratam de embasar 

teoricamente os outros dois, que se referem especificamente à pesquisa empírica e têm por 

                                                 
13 O negativo do filme analógico dura em torno de cem anos, ao passo que as câmeras digitais correm o risco de verem mudadas 
as tecnologias de leitura de CDS, por exemplo, logo é mais aconselhável para a pesquisa histórica, como documento histórico, 
o filme analógico, em preto e branco. 

14 Clodomiro Boeira Martins, 45 anos, há 16 anos profissional de filmagem. 
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objetivo demonstrar as conseqüências dos dois modelos econômicos: o primeiro, no 

período de 1964 a 1985, que se pauta pela intervenção estatal, e o segundo, no período de 

1986 a 1997, caracterizado pela desintervenção, ou seja, globalização.   

O primeiro capítulo, intitulado “Dinâmica econômica brasileira e o papel do Estado 

pós década de 1950”, trata do contexto político e econômico no qual o objeto de estudo se 

encontra inserido, não aleatoriamente, mas como produto do sistema de relações políticas e 

econômicas inerentes ao sistema capitalista que vigorou no Brasil dentro de uma dinâmica 

desenvolvimentista, que visava implantar o capitalismo industrial no país.  

O Friva surgiu nos Campos de Cima da Serra em 1966, assim como, 

concomitantemente, em outras regiões do país, a partir da década de 1940, foram criadas 

outras indústrias. Provavelmente, essas emergiram por conta de uma política nacionalista, 

porém grande parte foi fruto da política intervencionista econômica, que foi adotada com 

propósitos bem definidos, como parte de um projeto ideológico que era o 

desenvolvimentismo, implantado no Brasil por intermédio da escola cepalina na opinião de 

Celso Furtado e Guido Mantega. Entretanto, segundo Amado Luiz Cervo, muito antes de a 

Cepal estar estruturada já houvera um movimento original promovido pelos “homens de 

Estado”. 15 

Neste primeiro capítulo, refletindo na ótica de Eric J. Hobsbawm e procurando 

observar suas idéias sobre a Revolução Industrial na Inglaterra, buscamos demonstrar pelo 

menos duas das suas características solo brasileiro: a intervenção estatal como promotora 

de desenvolvimento industrial e a criação de instituições necessárias à industrialização 

paulatina no Brasil, ou seja, a participação concreta do governo nesse processo de 

substituição do modelo econômico agroexportador para o do capitalismo industrial. 

Abordamos aspectos sobre a criação das instituições financeiras, como a fundação do 

Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDE) e a ampliação da infra-estrutura dos 

transportes e das indústrias de base, como itens importantes para a promoção do 

industrialismo no Brasil.   

Correlacionando as análises de Amado Luiz Cervo, Celso Furtado, Edson Nunes e 

Guido Mantega, fazemos uma abordagem sob o viés da história comparada e análise 

                                                 
15 CERVO, Amado Luiz. Política exterior e relações internacionais do Brasil: enfoque paradigmático. In: Revista Brasileira de Política 

Internacional; ano 46, n. 2, 2003, p.11. Para este tema ver, também: MANTEGA, Guido. Economia política brasileira. 8. ed. 
Petrópolis:Vozes, 1995. 
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estrutural do modelo desenvolvimentista no Brasil. Identificamos seus propósitos e o 

desencadeamento desse processo de transferência intermodelos (agroexportador versus 

capitalismo industrial), o qual desembocou na “gênese dos desdobramentos da 

industrialização no Brasil”, tais como o surgimento de indústrias como unidades de 

produção, geração de empregos e renda, não de forma aleatória, mas como parte de um 

sistema devidamente concatenado, planejado, tal qual uma orquestra. 

No segundo capítulo, “Os desdobramentos do processo de industrialização na 

região de Vacaria – surgimento do Friva”, descrevemos o contexto histórico brasileiro em 

que surgiu a empresa e abordamos os aspectos políticos e econômicos. Passeamos pela 

história da pecuária no Rio Grande do Sul, atividade que proporcionou matéria-prima, fator 

determinante para o tipo de atividade escolhida pelo empreendedor: o abate de bovinos. 

Continuando descrevemos rapidamente a matriz produtiva de Vacaria, observando o 

contexto regional e local onde se insere tal empreendimento. Observamos também a 

questão das políticas públicas, as quais são uma tradição freqüente no Rio Grande do Sul 

para o caso da pecuária. Por meio do favorecimento de empréstimos ao setor, o Estado 

incentivou a atividade pioneira do sul, caracterizando uma política de intervenção estatal 

pautada pelo uso das instituições financeiras e decretos-lei.  

No terceiro capítulo, “História, patrimônio e dinâmica econômica do Friva”, o qual 

dividimos em quatro itens “O projeto Friva”, “A fundação do frigorífico”, “o Friva no auge 

de suas atividades” e “A mentalidade da época em relação ao trabalho e o Friva”, 

descrevemos a história, o patrimônio e a dinâmica econômica do Friva, observando o seu 

relacionamento com as políticas públicas federais, estaduais e municipais, bem como sua 

influência na origem e manutenção da empresa. Esta empresa, que é produto de um sistema 

de fomento ao capitalismo brasileiro, surgiu numa economia pautada pelo 

intervencionismo estatal, sob a forma de um microorganismo, sendo utilizada para o 

aparelhamento de um modelo que visava tornar o Brasil independente das agroexportações.  

Também foi nosso objetivo observar o relacionamento dos sujeitos da história com 

o objeto de estudos, o qual se transformou num mito para o município de Vacaria. 

Observamos como o espírito empreendedor funcionou como mola propulsora do 

progresso, buscando, assim, documentar a memória oral e material desse empreendimento, 

que foi um marco da atividade econômica pecuária da região onde se instalou, tanto pela 

sua ascensão como pelo seu declínio.  
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No quarto capítulo – “O Friva no cenário de uma economia globalizada – da 

ascensão à crise (1986 – 1997)” descrevemos resumidamente a fase da plena exportação e 

o declínio, que veio a culminar num longo período de falência, desgastando todos os 

envolvidos no processo, como juízes e promotores, que mudaram muitas vezes durante o 

processo; reclamantes trabalhistas (antigos funcionários); credores em geral, como 

fornecedores de gado e de outras mercadorias necessárias ao processo produtivo do Friva, 

retratando o fim penoso para a economia local e os sujeitos da história.   
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1º CAPÍTULO 

DINÂMICA ECONÔMICA BRASILEIRA E O PAPEL DO ESTADO  

PÓS-DÉCADA DE 1950   
 

 

A ciência nos ensina como curar e como matar; reduz a varejo o 
coeficiente da mortalidade e depois mata por atacado na guerra; mas só a 
sabedoria, desejos coordenados à luz de toda a existência, pode dizer-nos 
quando se deve curar ou matar. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
16 DURANT, Will. História da filosofia. 2. ed., SP: Companhia Ed. Nacional, p. 19.  
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Neste capítulo procuramos expor a dinâmica econômica brasileira direcionada à 

industrialização no Brasil após a década de 1950, com o objetivo de observar como se 

sucedeu o processo pró-industrialização no país e como surgiu no bojo desse processo o 

nosso objeto de estudo. Buscamos embasar em Eric J. Hobsbawm, que argumenta sobre a 

importância do papel do governo na promoção da industrialização na Inglaterra, fenômeno 

que se repetiria no Brasil.  

Procuramos identificar o papel do governo na promoção do desenvolvimento 

industrial e observar as conseqüências disso para a sociedade. Por meio das ações 

governamentais criaram-se oportunidades de investimento para os indivíduos 

empreendedores, patrocinando-se toda a infra-estrutura necessária. Desse modo, criou-se 

um vínculo muito forte entre esses e o governo, o que podemos observar no diálogo 

promovido entre os vários autores do desenvolvimentismo e a história de envolvimento do 

frigorífico com o Estado.  

 

 

1.1. Alguns preceitos de Eric J. Hobsbawm  

 

   

Refletindo segundo a ótica de Eric J. Hobsbawm e procurando observar suas idéias 

sobre a Revolução Industrial na Inglaterra, podemos observar, pelo menos, duas das suas 

características em solo brasileiro, ou seja, a intervenção estatal como promotora de 

desenvolvimento industrial e a criação de instituições necessárias à industrialização 

paulatina no Brasil.  

Outros aspectos característicos da industrialização da Inglaterra evidenciados no 

Brasil são o desenvolvimento das instituições financeiras e o desenvolvimento dos 

transportes e das indústrias de base. O projeto desenvolvimentista promoveu, em primeiro 

lugar, a criação de instituições financeiras e investiu maciçamente em transportes e 

indústrias de base, como veremos nos próximos itens. Para Eric J. Hobsbawm, “a 

Revolução Industrial assinala a mais radical transformação da vida humana já registrada 

em documentos escritos”. Durante um breve período, ela coincidiu com a história de um 

único país, a Grã-Bretanha. O autor observa que toda uma economia mundial foi edificada 

com base na Grã-Bretanha ou em torno deste país. Hobsbawm descreve que, ao se 
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industrializarem os demais países, o monopólio findou automaticamente, muito embora o 

mecanismo das transferências econômicas mundiais construído pelos britânicos e, em 

termos, pela Grã-Bretanha tenha permanecido indispensável ao resto do mundo durante 

algum tempo mais.17 

Segundo Eric J. Hobsbawm, a Revolução Industrial não pode ser explicada em 

termos puramente britânicos, visto que a Inglaterra fazia parte de uma economia mais 

ampla, a “economia européia” ou “economia mundial dos Estados marítimos europeus”. A 

Grã-Bretanha era parte de uma ampla rede de relacionamentos econômicos, integrada por 

várias áreas, as quais poderíamos classificar em “adiantadas” – algumas das quais eram 

consideradas áreas de industrialização potencial – , “economia dependente” e margens de 

economia estrangeiras ainda não envolvidas substancialmente com a Europa.18 

Para entender a industrialização no Brasil, compartilhamos com a idéia de Eric J. 

Hobsbawm em relação à sua análise a respeito da Revolução Industrial na Inglaterra, de 

que não podemos entendê-la descolada da economia mundial, sobretudo européia, norte-

americana ou latino-americana. Assim, podemos fundamentar nossa análise no trabalho 

deste autor. Ainda, pelo viés da história comparada, podemos comparar alguns parâmetros 

da Revolução Industrial na Inglaterra com os adotados para esse fim no Brasil, sob os 

auspícios do desenvolvimentismo.   

Hobsbawm descarta os fatores exógenos, como clima, geografia, mudança 

biológica na população e outros como explicativos para o evento, argumentando que 

fatores climáticos, geografia e distribuição de recursos naturais não atuam por si sós, mas 

apenas dentro de um dado quadro econômico, social e institucional, embora os fatores 

exógenos não devam ser totalmente desprezados.19  

Para o autor, também não explicam esse fenômeno os acidentes históricos, 

descobrimentos ultramarinos, Reforma Protestante e fatores puramente políticos.20E 

questiona: 

Como surgiram na Grã-Bretanha do séc. XVIII as condições que 
levaram os homens de negócios a revolucionarem a produção? De que maneira 
os empresários viram diante de si a modesta, ainda que sólida, expansão da 
procura que poderia ser atendida pelo modo tradicional ou por uma pequena 
expansão e aperfeiçoamento dos métodos costumeiros, e sim a rápida e ilimitada 
expansão que exigia uma revolução?21 

                                                 
17  HOBSBAWM, Eric J. .Da Revolução Industrial Inglesa ao Imperialismo. 5. ed., Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003, p. 13. 
18 Idem, Ibidem, p. 34. 
19 Idem, Ibidem, p. 35. 
20 Idem, Ibidem, p. 36. 
21 Idem, Ibidem, p. 36. 
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 Na concepção de Hobsbawm há duas correntes de opinião com relação a este 

ponto: “A primeira salienta principalmente o mercado interno, que era claramente, e de 

longe, o maior escoadouro para os produtos do país; a segunda realça o mercado externo 

ou de exportação, que era, também claramente, muito mais dinâmico e seguro”. Salienta 

ainda que “a resposta correta provavelmente será que ambos eram essenciais cada um a seu 

modo, como também essencial era um terceiro fator, freqüentemente desprezado, o 

governo”.22 

Portanto, não podemos, tal qual Eric J. Hobsbawm, levar em conta tão – somente 

fatores exógenos, como acidentes históricos, descobrimentos ultramarinos, reformas 

religiosas, nem fatores puramente políticos para explicar o evento da industrialização no 

Brasil. Podemos e devemos levar em consideração o mercado interno brasileiro, que é tão 

grande ou maior que o da Grã-Bretanha, descartando, contudo, as diferenças; também 

podemos levar em consideração o mercado externo. Basta observar os debates expostos no 

item posterior, o qual discorre sobre o desenvolvimentismo no Brasil nas falas de Amado 

Luiz Cervo, Celso Furtado, Guido Mantega e outros. 23 

Não podemos, entretanto, deixar de fora o terceiro item abordado por Eric J. 

Hobsbawm em sua análise com referência à Revolução Industrial na Inglaterra, o qual trata 

do governo. O autor discorre em seu texto sobre a participação do governo no 

empreendimento de industrialização da Grã-Bretanha, demonstrando a importância de 

atitudes positivas do Estado em relação à economia de seu país. 24 

Em relação ao Brasil, observando as falas de autores como Amado Luiz cervo, 

Celso Furtado, Guido Mantega, Paul Singer, Edson Nunes, podemos considerar que o 

papel do governo foi crucial para a industrialização brasileira. Por meio dessas leituras 

observamos que existia um projeto nacional para a industrialização brasileira, intitulado 

“desenvolvimentismo”, o qual foi sendo concretizado governo a governo até meados da 

década de 1980. Após, iniciou-se outro debate, visto que vários segmentos da sociedade 

brasileira consideraram o projeto ultrapassado, entendendo ser necessário seguir por outras 

vias. Uma dessas seria o neoliberalismo, pois a sociedade passara a entender que a 

                                                 
22 HOBSBAWM,  Da Revolução Industrial inglesa ao imperialismo . p. 40. 
23 BUENO, Clodoaldo; CERVO, Amado Luiz. História da política exterior do Brasil. 2. ed., Brasília; Ed. Universidade de Brasília; 
CERVO, Amado Luiz. Política exterior e relações internacionais do Brasil: enfoque paradigmático. In: Revista Brasileira de 
Política Internacional. ano 46, n. 2, 2003; FURTADO, Celso. A fantasia organizada. 4. ed., Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985; 
FURTADO, Celso.Análise do modelo brasileiro. 5. ed., Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1975; MANTEGA, Guido. A 
economia política brasileira. 8. ed., Petrópolis: Vozes, 1995. 

24HOBSBAWM, op. cit., p. 46. 
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intervenção estatal era prejudicial ao crescimento econômico. Nosso estudo está focado no 

momento em que acontece o desenvolvimentismo, pois em seu bojo nasceu uma instituição 

privada, como tantas outras, governamentais ou não, que surgiram para fomentar a 

industrialização no Brasil ou para praticá-la.  

Podemos analisar a Industrialização no Brasil segundo dois aspectos em especial, 

dentre tantos outros: a participação do governo nesse processo e a participação das 

instituições, privadas ou estatais.  É nesses aspectos que se concentra nosso trabalho, 

analisando nosso objeto empírico e promovendo um diálogo, entre o empírico e a teoria, o 

que corroboram para o entendimento dos fatos.  

É de conhecimento público que o Ocidente vivia um tempo de grande prosperidade 

no início da década de 1970, em pleno período da Guerra Fria, a ponto de o historiador 

Eric J. Hobsbawm chamá-lo de “Era de Ouro” (1950 – 1973). O capitalismo achava-se 

ainda em sua fase monopolista (desde mais ou menos 1850), mas com forte intervenção 

estatal (após 1930): de um lado, nos ricos países do Norte, a euforia do Estado do bem-

estar social, com farta distribuição de renda e propagação da social-democracia; do outro, 

nos países do Sul, concentração de renda e autoritarismo político, os quais caracterizaram o 

chamado “milagre brasileiro”.  

 

 

1.2. O desenvolvimentismo e a industrialização no Brasil – (1950 – 1980) 

 

 

Este item discorre sobre a economia desenvolvimentista e a industrialização no 

Brasil, procurando enfocar os fatores que levaram a uma política de desenvolvimento 

pautada na intervenção estatal, a qual promoveu a criação de várias instituições com o 

objetivo de industrializar o país.  

Procuramos dar enfoque ao papel das instituições por meio de uma interpretação, na 

perspectiva da história comparada, em especial do surgimento da Comissão Econômica 

para a América Latina e Caribe (Cepal), do seu papel nesse contexto e, principalmente, do 

papel do governo no processo de promoção do desenvolvimento. Esses procedimentos têm 

a finalidade específica de demonstrar que a empresa Friva nasceu no bojo desse processo e 

instalou-se na região dos Campos de Cima da Serra não somente por fatores puramente 



 

 

29 
 
exógenos, como clima, região, produção local, posição estratégica, mas, sim, sobretudo, 

por haver uma política que favorecia esse desenvolvimento, promovendo, inclusive, o 

financiamento de instituições privadas, como o frigorífico em questão.  

Tudo parte do espírito latino-americano, imbuído da vontade de sair da obscuridade 

e de participar do cenário internacional, o qual já existia no Brasil desde o Império, quando 

se procurou, precariamente industrializar o país, prosseguindo na República. No relato de 

Amado Cervo:  

 

 

Houve, contudo, homens de estado e mentes esclarecidas que, desde a 
época da Independência, protestavam contra o modelo de inserção internacional 
que mantinha o país à margem do progresso capitalista. Nícia Vilela Luz retratou 
a luta pela industrialização. Foi intermitente e inglória essa luta, desde o projeto 
de D. João VI em 1808, a reação do Parlamento, de 1827, contra os tratados 
desiguais, o livrinho de Nicolau de Araújo Vergueiro sobre a fábrica de ferro de 
Ipanema, escrito em 1828, a irrupção do pensamento industrialista nos anos 
1840, o debate entre industrialistas e liberais radicais por ocasião da votação da 
lei aduaneira, enfim, a revolta de intelectuais, tenentistas, modernistas e outros 
na década de 1920. 25 

 

 

O desenvolvimentismo como ideologia, concretamente construído e classificado 

como tal, somente nasceria no bojo da Cepal, posto que foi fruto de debate intelectual 

concreto e normatizado através de objetivos bem claros, os quais foram concretizados na 

forma de projeto.   

Para Amado Luiz Cervo, os parâmetros do paradigma desenvolvimentista, embora 

tenham sido lançados e definidos com bastante clareza durante a depressão capitalista e a 

Segunda Guerra Mundial, teriam sido depurados e aperfeiçoados nas décadas seguintes, 

integrando o modelo de inserção internacional para o país por um período de sessenta anos. 

Segundo o autor, o bloco mental do paradigma desenvolvimentista compõe-se de uma 

variável ideológica e outra política. Irrompeu, por certo, na América Latina e, com maior 

força, no Brasil, penetrando a opinião pública, a vida política e os estudos 

socioeconômicos, entre as décadas de 1950 e 1980. Cervo menciona que os homens de 

Estado mais influenciados por essa ideologia foram Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek 

e Ernesto Geisel, e, entre os intelectuais construtores do desenvolvimentismo, Raúl 
                                                 
25 CERVO, Amado Luiz. Política exterior e relações internacionais do Brasil: enfoque paradigmático. In: Revista Brasileira de Política 

Internacional; ano 46, n. 2, 2003, p.11.  
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Prebisch, Celso Furtado, Aldo Ferrer, Theotonio dos Santos, Ruy Mauro Marini, Roberto 

Lavagna, Mario Rapoport, Raul Bernal Meza e Osvaldo Sunkel. Admite que a vertente 

desenvolvimentista desse pensamento latino evoluiu desde as formulações do grupo da 

Cepal, que elaborou na década de 1950 uma teoria originalmente inspirada na prática 

política de Vargas, entre 1930 e 1945.26  

Por sua vez, Guido Mantega afirma que, “no campo teórico, a Cepal inaugurou uma 

interpretação original das relações entre os países capitalistas avançados e os da chamada 

periferia latino-americana”. Segue dizendo que, “no campo da política econômica e do 

planejamento, inspirou a atuação de vários governos periféricos, fornecendo os principais 

ingredientes da ideologia desenvolvimentista dos anos 50”.27 

A propósito, a Comissão Econômica para América Latina e o Caribe (Cepal) trata-

se de uma das cinco comissões regionais das Nações Unidas encarregadas de promover o 

desenvolvimento econômico e social de suas respectivas regiões mundiais. Criada em 1948 

e estabelecida pela resolução 106 (VI) do Conselho Econômico e Social, de 25 de fevereiro 

daquele ano, a Cepal incluiu o Caribe somente em 27 de julho de 1984, em sua resolução 

1984/67. 28 

Atualmente são membros da Cepal 33 países da América e do Caribe, além de 

algumas nações da América do Norte, Europa e Ásia. Estes mantêm vínculos históricos, 

econômicos e culturais com a região, totalizando 43 Estados-membros e oito membros 

associados, numa condição jurídica acordada para alguns territórios independentes do 

Caribe. Dentre os países que figuram desde 1948 no quadro da Cepal estão Argentina, 

Bolívia, Brasil, Canadá, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Chile, Equador, El Salvador, Estados 

Unidos da América, França, Granada e Guatemala.   29   

Não podemos deixar de observar a presença dos Estados norte-americanos – 

Canadá e Estados Unidos da América – como também a presença do país europeu França, 

desde 1948. Lembramos a influência do pensamento ocidental europeu e norte-americano 

sobre os países latino-americanos.  

A Cepal funciona na região como um centro de estudos que colabora com os 

                                                 
26 CERVO, Política exterior e relações internacionais do Brasil: enfoque paradigmático. In: Revista Brasileira de Política Internacional, 
ano 46, n. 2, 2003, p. 12 - 13. 

27 MANTEGA, A economia política brasileira”, p. 25. 
28 Direcciones de laCepal/ Nações Unidas, 2000 / Términos e Condiciones / Comentários   
29 Idem.  
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Estados-membros, por meio de diversas instituições locais, nacionais e internacionais, nas 

análises dos processos de desenvolvimento, através do processo de formação, seguimento e 

evolução das políticas públicas. Além de suas tarefas de análises e investigações, presta 

serviços de assistência técnica, capacitação e informação.30  

Celso Furtado narra a fundação da Cepal da seguinte forma: “Em fins de fevereiro 

chegou a Santiago Raúl Prebisch, criador e por vários anos dirigente do Banco Central da 

Argentina, cuja performance na política de estabilização, após a crise de 1938, recebera 

elogios dos mais variados círculos internacionais”. O autor afirma que, na época, Prebisch 

era o único economista latino-americano de renome internacional. Ele aceitara um convite 

para preparar como consultor um estudo sobre a situação econômica da América Latina, o 

que fazia prever que sua permanência seria curta entre eles.31Celso Furtado prossegue 

relatando sobre Prebisch:  

 

Passado um mês fez circular um primeiro texto, que deve ter sido preparado 
aproveitando material que trouxera consigo. Era uma exposição de suas idéias 
sobre os desequilíbrios dos balanços de pagamento, que analisava a partir dos 
fluxos de ouro,ou seja, da acumulação e desacumulação de reservas na economia 
dominante, que chamava de “centro principal”. Daí derivava os princípios de 
uma política anticíclica para os países “periféricos”, como denominava os latino-
americanos. Em conexão com o problema do desequilíbrio externo, expunha o 
que denominava de “limites da industrialização”, introduzindo considerações 
sobre a inflação e as políticas de controle de câmbios.32 

 

 

Dentre as várias considerações de Celso Furtado com referência a esse primeiro 

texto de Prebrisch está a de que o economista reconhecia a importância da industrialização, 

mas assinalava os seus limites. Ele afirmava que para levá-la adiante requeriam-se 

poupança e divisas, pois sem essas as pressões inflacionárias seriam incontíveis. Assim, 

introduzia nesse contexto uma nova distinção entre o controle de câmbios originário de um 

desequilíbrio imposto de fora e outro engendrado pela própria inflação: o primeiro somente 

poderia ser eliminado se modificasse a conjuntura internacional, ao passo que o segundo 

desapareceria naturalmente, corrigindo-se as políticas geradoras de inflação.  33  

Segundo Celso Furtado, o primeiro texto de Raúl Prebisch continha idéias de 

                                                 
30CEPAL.Direcciones de la Cepal / Nações Unidas, 2000 / Términos e Condiciones / Comentários. 
31 FURTADO. A fantasia organizada, p. 58.   
32 Idem, Ibidem, p. 59.   
33 Idem, Ibidem, p. 60.  
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grande interesse, mas a posição assumida era defensiva; por isso, foi recolhido antes de 

uma análise mais aprofundada. O segundo, porém, tratava-se de um texto mais longo, 

contendo quadros e gráficos, no qual o tom mudava, sendo a linguagem semelhante à de 

um manifesto que conclamava os países latino-americanos a se engajarem na 

industrialização. O ponto de partida era um grito de guerra: “A realidade está destruindo na 

América Latina aquele velho sistema de divisão internacional do trabalho /.../que seguia 

prevalecendo doutrinariamente até há bem pouco tempo”. 34 

Furtado interpretava que o ataque à ordem internacional existente e dos seus 

ideólogos era evidente no manifesto, enfatizando que o documento de Prebisch era claro 

nesse sentido: “não cabia a industrialização dos países novos”. Ainda, reconhecia que nós, 

latino-americanos, estávamos longe de ter uma “correta interpretação teórica” da realidade, 

mas já sabíamos que para obtê-la necessitaríamos abandonar a “ótica dos centros 

mundiais”, e considerava que havia uma carência de economistas “capazes de penetrar 

com critério original os fenômenos concretos latino-americanos”.  35 

Entretanto, para Celso Furtado, o primeiro texto de Prebisch continha as 

contribuições teóricas mais importantes referentes à dinâmica do sistema centro-periferia e 

aos desequilíbrios estruturais engendrados nas economias periféricas pelo novo centro 

principal (Estados Unidos), o qual combinava elevada produtividade e protecionismo 

seletivo. O que Celso Furtado considera como importante neste segundo documento era 

seu tom de denúncia de uma situação intolerável a que eram submetidos países 

exportadores de produtos primários. Segundo ele, graças à mudança de enfoque, o debate 

parecia mais próximo da realidade e o espaço de manobra deixado aos países latino-

americanos era maior. Enfatizava que o comércio exterior era bom, não porque permitia 

maximizar vantagens comparativas, mas porque nos fornecia meios de pagamento para 

importar equipamentos, diversificar as estruturas produtivas e assimilar técnicas modernas.  

Afirmava ainda que o sistema tradicional de divisão internacional do trabalho operava 

implacavelmente no sentido de criar servidões para os países da periferia. 36  

Por tudo isso, Celso Furtado não tem dúvida de que aquele documento poderia vir a 

ser, em suas palavras, um tournant37 no pensamento político-econômico na América 

Latina. O autor, então, procurou Prebisch e pediu-lhe autorização para traduzi-lo em 

                                                 
34 FURTADO. A fantasia organizada,.p. 60. 
35 Idem, Ibidem, p. 60.  
36 Idem, Ibidem, p. 62 e 63.   
37 Tournant: (francês) girante, remoinho. 
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português e publicá-lo na Revista Brasileira de Economia. Essa foi a razão pela qual o 

manifesto fundador da escola Cepalina teve sua primeira ampla difusão na versão 

portuguesa. 38  

Conforme Celso Furtado, foi no Brasil, juntamente com o Chile, que germinaram as 

idéias da Cepal nessa primeira fase. A industrialização brasileira, surgida do colapso da 

economia primário-exportadora e reforçada pelas exigências do período de guerra sentia-se 

ameaçada pela mudança do contexto internacional. Segundo o autor para combater as 

pressões inflacionárias praticara-se uma política de sobrevalorização do cruzeiro e, 

enquanto permitiram as reservas acumuladas durante o conflito bélico, facilitaram-se as 

importações indiscriminadamente. Prossegue afirmando que “persistir nesse caminho 

significava instalar-se na recessão e /ou acumular atrasados comerciais, condenando-se à 

bancarrota”. Ainda para Celso Furtado, ia-se atenuando a situação por meio de um 

controle rígido das importações, ao qual era essencial uma política de industrialização 

“substitutiva de importações”. 39 

Naquele período a que Celso Furtado se refere, no que diz respeito à influência no 

plano diplomático, eram quatro os países que poderiam ter iniciativa e capacidade para tal: 

Argentina, Brasil, México e Chile. Segundo o economista, a Argentina era o país mais rico, 

menos dependente dos Estados Unidos e com maior tradição de iniciativa diplomática na 

região. Todavia, em virtude de sua crise interna, da visão estreita e paternalista de Perón 

com referência aos problemas econômicos e às peculiaridades argentinas, bem como às 

regionais, da forte pressão a que era submetida, principalmente de Washington, e ainda 

carente de uma política de industrialização, a Argentina não se interessou pelas atividades 

da Cepal. 40  

O México, segundo Furtado, fora o único dos quatro países que haviam se 

beneficiado com o boom da economia norte-americana no período de guerra. Com a 

diversificação de sua economia, tanto no setor agrícola como no industrial, ou no turístico, 

onde já aportavam divisas e mais empregos do que o conjunto das exportações, não 

poderia, sobremaneira, interessar-se pelas discussões em torno do dinamismo do setor 

exportador, vinculando-se cada vez mais à economia dos Estados Unidos. 41     

                                                 
38FURTADO. A fantasia organizada, p. 63. 
39 Idem, Ibidem, p. 103.  
40 Idem, Ibidem, p. 104. 
41 Idem, Ibidem, p. 104.  
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Assim, a sobrevivência da Cepal dependeria, inexoravelmente, do apoio do Chile e 

do Brasil.  Foi o Chile o pioneiro na aplicação de uma política de industrialização 

abrangente, tendo sofrido mais do que qualquer outro país em decorrência da grande 

depressão da década de 1930. Por ter criado, antes da guerra, uma Corporação de Fomento 

da Produção, Banco de Desenvolvimento, serviu de modelo a outros países da região, 

como o Brasil, por exemplo, com a criação do BNDE em 1950. 42 

 Analisando a bibliografia referente ao tema, observamos a presença da intervenção 

estatal e a criação de instituições para a promoção da industrialização no Brasil.  Com isso 

procuramos construir um pensamento em torno de nosso objeto de estudo, o qual foi fruto 

deste projeto de industrialização no Brasil. Assim, desembocamos num intenso debate que 

“fermentava no Brasil ao longo das décadas de 1950 e 1960”, nas palavras de Guido 

Mantega. Nele estava empenhada boa parte dos teóricos, como Caio Prado Jr., Ignácio 

Rangel, Nelson Werneck Sodré, Maria da Conceição Tavares, Francisco de Oliveira, Paul 

Singer, Fernando Henrique Cardoso, Roberto Campos, Mário Henrique Simonsen e muitos 

outros responsáveis pela economia política brasileira.   

Luiz Felipe de Seixas Corrêa, secretário-geral do Ministério das Relações 

Exteriores, afirma no prefácio do livro Relações Internacionais da América Latina – 

velhos e novos paradigmas, de Amado Luiz Cervo, que o argumento central em sua 

interpretação orgânica da história é a existência de um destino comum aos países latino-

americanos desde os anos da depressão capitalista e que, uma vez configurados os espaços 

nacionais, os governos da região orientaram suas ações internas e externas para a meta do 

desenvolvimento. Segue dizendo que o paradigma desenvolvimentista seria uma invenção 

política latino-americana esboçada e posta em marcha pelos homens de Estado antes de ter 

sido teorizado pelos economistas da Cepal. Nas palavras de Corrêa, em sua gênese, tal 

paradigma expressou as aspirações desses povos, inconformados com a condição de 

“infância social” na qual eram mantidos desde o início do século XIX.    43 

Por sua vez, Guido Mantega, enfatiza o papel da Cepal na teorização do 

desenvolvimentismo, dando ênfase à sua direta participação na política brasileira, 

contribuindo para a elaboração dos planos de governo, os quais seriam praticados na 

                                                 
42 FURTADO, A fantasia organizada, p. 104, 105.  
43 CORRÊA, Luiz Felipe de Seixas. Um continente em desenvolvimento. In: CERVO, Amado Luiz. Relações Internacionais da 

América Latina – velhos e novos paradigmas. Brasília: IBRI, 2001. p. 9.  
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segunda metade da década de 1950.44 Do ponto de vista do autor, o que ocorreu foi um 

imenso debate no qual se materializou uma “controvérsia sobre o desenvolvimento 

econômico”. Havia dois pólos: uma corrente defendia o “liberalismo econômico”, 

preocupando-se em garantir a “vocação agrária” do Brasil; a outra, “desenvolvimentista”, 

pregava a intervenção do Estado na economia para incrementar a industrialização no país. 

Essas eram as duas linhas ideológicas mestras em torno das quais se polarizavam os 

intelectuais brasileiros durante a década de 1950.   45 

Celso Furtado afirma que o sistema econômico interatua numa dupla fronteira: a 

externa, formada por outras economias, e a interna, constituída por variáveis sociais, 

políticas e ecológicas. Para o autor,  

 

 

[...] nenhum sistema industrial capitalista pode existir sem mecanismos 
de coordenação, centros de decisão, capazes de prever e ter em conta 
interferências originadas na dupla fronteira referida. Mas, independentemente 
dessa necessidade de coordenação, destinada principalmente a corrigir a 
tendência à instabilidade, esse tipo de sistema econômico possui automatismos 
internos que lhe asseguram o funcionamento e a expansão.46 

 

 

Para Furtado, o anel de feedback47 – expansão da produção – expansão dos custos 

de produção – expansão da massa salarial – expansão da renda disponível para consumo – 

expansão da demanda de bens finais – expansão da produção – constitui característica 

fundamental da economia capitalista industrial desenvolvida. O autor refere-se ao fluxo 

básico, que é a articulação entre os pagamentos ao fator trabalho e a demanda de bens 

finais de consumo, e considera que na economia industrial subdesenvolvida, em que 

prevalece o excedente estrutural de mão-de-obra que condiciona a taxa de salário no setor 

moderno, o fluxo de salários gerado pelo sistema tende a ser insuficiente para que se forme 

esse anel. 48 

O modelo brasileiro, segundo Furtado, consiste, essencialmente, numa tentativa de 

restabelecer o anel mediante a ação do Estado, a quem cabe assegurar que a demanda de 

bens duráveis de consumo se expanda adequadamente e promover a criação de um fluxo 

                                                 
44 MANTEGA, A economia política brasileira, p. 11. 
45 Idem, Ibidem, p. 11. 
46  FURTADO, Celso.Análise do modelo brasileiro. 5. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1975, p. 60. 
47 Feedback: retorno em inglês, diz respeito a uma das partes de um sistema, neste caso ao sistema capitalista industrial.   
48 FURTADO,op. cit., p. 60 - 61.  
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mínimo de novos empregos. Furtado refere-se à economia da época em Análise do modelo 

brasileiro, cuja data da quinta edição é 1975, caracterizando uma política intervencionista. 
49  

Guido Mantega define o desenvolvimentismo como a ideologia que mais 

diretamente influenciou a economia política brasileira e também, de um modo geral, todo o 

pensamento econômico latino-americano. Classifica-o como herdeiro direto da corrente 

keynesiana que se opunha ao liberalismo neoclássico, afirmando que esse ideário 

empolgou boa parte da intelectualidade latino-americana das décadas de 1940 e 1950, 

constituindo-se na bandeira de luta de um conjunto heterogêneo de forças sociais 

favoráveis à industrialização e à consolidação do desenvolvimento capitalista nos países de 

ponta do continente.50  

Essa doutrina defendia que para transformar os países periféricos, em grande 

medida ainda agroexportadores, era preciso incrementar a participação do Estado na 

economia, por meio do planejamento global, de modo a facilitar o advento da 

industrialização nacional. Guido Mantega afirma que o desenvolvimentismo não se limitou 

às fronteiras da produção teórica acadêmica, pois enveredou para o campo da política 

econômica e do planejamento governamental, inspirando a formulação de “planos de 

desenvolvimento” e ressaltando a importância da análise econômica e das receitas de 

desenvolvimento elaboradas pela Cepal. Esses, segundo o autor, constituíram-se na 

espinha dorsal do desenvolvimentismo.   51 

 

 

1.3. As instituições e o processo de industrialização no Brasil 

 

 

Neste ponto lembramos a importância da criação das instituições, as quais, para 

Edson Nunes, “desempenharam um papel crucial na formação de relações de classe e de 

padrões de acumulação de capital, no processo de implantação de uma moderna ordem 

econômica industrial no Brasil”. Segundo o autor, o Brasil teve de criar várias  instituições 

num curto período de tempo, porém, dentre essas, nem todas foram penetradas pela lógica 

                                                 
49  FURTADO, Análise do modelo brasileiro., p. 61. 
50  MANTEGA, A economia política brasileira, p. 25.  
51  Idem, ibidem, p. 25, 1995.  
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impessoal das modernas relações de mercado.52 

Dentre essas instituições encontram-se as de cunho financeiro (BNDE – 1952- 

Vargas), de pesquisa (Iseb -1955 - período de transição entre Vargas e JK), de 

desenvolvimento (Sudene – 1960 - JK), comercial (Cobal - 1962 - João Goulart) e 

industrial (indústrias de base – CSN – 1941 - Vargas). Todas essas tiveram um papel 

importante para a industrialização no Brasil. Considerando as datas de sua criação, 

observamos que há um processo que parte de Vargas, em 1941, que segue até João 

Goulart, em 1962. O desenvolvimento era crescente à medida que eram criadas instituições 

de apoio, iniciando-se com a construção de indústrias de base, pesquisa, financiamento, 

promoção de desenvolvimento e distribuição (logística).   

Amado Luiz Cervo descreve o apogeu do Estado desenvolvimentista como sendo o 

final da década de 1970, tendo sido esboçado no período de 1930 a 1945. Em sua opinião, 

“a América Latina sustentou uma fase de modernização generalizada, responsável pelos 

avanços econômicos que tornaram alguns países proeminentes no mundo de então”. 

Afirma ainda que “a expansão do setor de transformação da indústria latino-americana, 

embora originalmente concebida como responsabilidade de empresas locais autônomas, foi 

confiada ao empreendimento estrangeiro”. Segundo o autor, “os setores estratégicos – 

cimento, siderurgia, comunicação, petróleo e petroquímica, energia elétrica, nuclear, 

indústria aeronáutica, espacial e naval – foram impulsionados por empreendimentos 

estatais, não por requisição original do modelo, mas porque neles a iniciativa privada se 

recusava a penetrar”.  53 

Aqui evidenciamos de que forma o governo brasileiro corroborou com o 

desenvolvimento industrial no país, ponto central do nosso trabalho, no qual procuramos 

observar a industrialização brasileira na ótica de Eric J. Hobsbawm.    

Sabemos que, desde a década de 1930, a partir do governo Vargas, o Brasil assumiu 

um modelo econômico pró-industrialização. Para isso, várias medidas foram tomadas, 

como a criação da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos para o Desenvolvimento 

Econômico. Formada no âmbito do Ministério da Fazenda e integrada por técnicos 

brasileiros e norte-americanos, esta comissão foi resultado das negociações entre Brasil e 

                                                 
52  NUNES, Edson. Gramática do Brasil – Clientelismo e insulamento burocrático. 2. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999, p. 17.  
53 CERVO; BUENO, Relações internacionais da América Latina – velhos e novos paradigmas; p. 97.  
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Estados Unidos iniciadas em 1950, durante o governo Dutra, com a finalidade de financiar 

um programa de reaparelhamento dos setores de infra-estrutura da economia brasileira. 54 

A Comissão Mista Brasil-Estados Unidos foi criada oficialmente em 19 de julho de 

1951 e encerrou seus trabalhos em 31 de julho de 1953. “A Comissão Mista Brasil - 

Estados Unidos terminará a 30 de junho do corrente ano, até quando também estarão 

terminados os projetos ainda em elaboração.Assim sendo, os entendimentos posteriores e 

necessários junto aos bancos financiadores poderão e deverão ser mantidos pelo Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e pela Embaixada do Brasil em Washington.” 55 

Ainda Maria Celina D’Araújo relata:  

 

[...] era parte do plano norte-americano de assistência técnica para a 
América Latina conhecido como Ponto IV, tornado público em 1949, quando se 
formou no Brasil uma comissão composta por Eugênio Gudin, Otávio Gouveia 
de Bulhões e Valder Lima Sarmanho encarregada de estudar as prioridades para 
um programa de desenvolvimento do país. Essa comissão acabou estabelecendo 
como prioridades os setores de agricultura, energia e transporte, sem formular, 
contudo, um projeto específico de financiamento. 56 

 

 

Lembremos aqui Eugênio Gudin e Otávio Gouveia de Bulhões, os quais já 

mencionamos como atores presentes ao cenário do governo de 1964, durante o governo 

sob ditadura militar no Brasil. Atuantes em 1949, num momento bastante significativo para 

a economia e política brasileiras, eles continuaram presentes no cenário político pós-golpe 

de 1964.  Otávio Gouveia de Bulhões viria a ser, em 1964, o próprio ministro da Fazenda, 

um dos autores do Plano de Ação Econômica do governo (Paeg), juntamente com Roberto 

Campos, ministro do Planejamento. Na década de 1950, Eugênio Gudin ganhou espaço no 

cenário econômico nacional; participou do I Congresso Brasileiro de Economia e foi o 

delegado brasileiro na Conferência Monetária Internacional, em Bretton Woods (EUA), 

onde teve como assessor o jovem economista Roberto Campos. Durante essa reunião – que 

se caracterizou pela afirmação dos princípios liberais no regimento do mercado mundial, 

defendidos intensamente pelo brasileiro - foram criados o Fundo Monetário Internacional 

(FMI) e o Banco Internacional para a Reconstrução e para o Desenvolvimento (Bird).  

                                                 
54D’ARAUJO, Maria Celina. Comissão Mista Brasil - Estados Unidos. Disponível em www.cpdoc.fgv.br Acesso em: 05 de junho 
de 2007. 

55D’ARAUJO, Trata-se de trecho extraído do documento digitalizado pelo CPDOC da FGV: “Nota sobre continuidade dos 
empréstimos após o término dos trabalhos da Comissão Mixta Brasil – Estados Unidos, em abril de 1953”, anexo ao texto da 
autora citada. Disponível em: www.cpdoc.fgv.br Acesso em:  05 de junho de 2007.  

56 Idem, Ibidem.  
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Em abril de 1950 surgiu a idéia de criar a Comissão Mista e, em meio ao 

encaminhamento das negociações, no mês de outubro, Getúlio Vargas foi eleito presidente 

da República. Em dezembro, seu futuro ministro das Relações Exteriores, João Neves da 

Fontoura, foi designado para negociar nos Estados Unidos os pontos pendentes para a 

concretização da comissão. Nesse mesmo mês foi selado o acordo para a formação da 

comissão, com base em entendimentos prévios pelos quais o Brasil se dispunha a continuar 

exportando para os Estados Unidos alguns minerais estratégicos, em particular manganês e 

areias monazíticas. Em seu trabalho, a Comissão Mista valeu-se de estudos sobre a 

economia brasileira elaborados anteriormente pelas missões norte-americanas Cooke e 

Abbink, enviadas ao Brasil, respectivamente, em 1942 e 1948. 57 

Os trabalhos da Comissão Mista versaram, basicamente, sobre as exigências técnicas 

e legais para que o Brasil formulasse e implementasse projetos prioritários relativos 

basicamente à energia e aos transportes. No final, a Comissão Mista acabou aprovando 41 

projetos do Plano de Reaparelhamento Econômico elaborado pelo governo, para os quais 

calculava serem necessários cerca de 22 bilhões de cruzeiros; desses, 14 bilhões seriam 

financiados em cruzeiros pelos governos federal e estadual e cerca de 8 bilhões, equivalentes 

a 387 milhões de dólares, pelo Banco Interamericano de Reconstrução e Desenvolvimento 

ou pelo Export-Import Bank (Eximbank). Desse investimento total, 60,6% deveriam ser 

alocados no setor de transportes; 33,1%, no setor de energia elétrica e 6,3%, em projetos 

relativos à indústria, máquinas agrícolas e estocagem de cereais. Para oficializar as sugestões 

da Comissão Mista foi criado em 1951 o Plano Qüinqüenal de Desenvolvimento, e o 

Congresso autorizou a criação do Fundo de Reaparelhamento Econômico. 58 

Podemos observar que as iniciativas para a industrialização no Brasil por parte do 

governo foram bastante significativas, incluindo a criação de uma instituição financeira para 

financiar os projetos necessários a ela.  Maria Celina D’Araújo afirma que “também como 

resultado do trabalho da Comissão Mista ficou estabelecido que seria criado o Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE), instituição encarregada de financiar e 

                                                 
57 D’ARAUJO. Comissão Mista Brasil - Estados Unidos. Trata-se de trecho extraído do documento digitalizado pelo CPDOC da 
FGV: “Nota sobre continuidade dos empréstimos após o término dos trabalhos da Comissão Mixta Brasil – Estados Unidos, 
em abril de 1953”, anexo ao texto da autora citada. Disponível em www.cpdoc.fgv.br. Acesso em: 05 de junho de 2007.   

58 Idem, Ibidem.  
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gerir os recursos para esses projetos captados no Brasil ou no Eximbank e no BIRD, 

responsáveis pelo financiamento em moeda estrangeira”.59 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico foi criado em 20 de junho de 

1952, pela lei nº. 1.628, durante o segundo governo de Getúlio Vargas (1951-1954). 

Inicialmente, ficou sob a jurisdição do Ministério da Fazenda, embora fosse uma entidade 

autárquica, com autonomia administrativa e personalidade jurídica própria.60 

Glycon de Paiva, que foi presidente da entidade no período de Café Filho, durante 

nove meses, e participou como delegado da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos de 

Desenvolvimento Econômico, numa síntese sobre o nascimento e infância do BNDE destaca 

que a missão do banco era “a de bem aplicar, em obras nacionais de infra-estrutura 

(transporte e energia) e indústria de base, recursos que se acumularam em Fundo de 

Reaparelhamento, anteriormente criado, baseados em projetos de investimentos 

adequadamente elaborados, de seqüência prioritária pré-determinada”. Também afirma que 

“esse Fundo de Reaparelhamento alimentava-se de adicional compulsório sobre o Imposto 

de Renda das pessoas físicas e jurídicas”. O fundo foi criado por lei no final de 1951, esta 

preparada no gabinete do Ministério da Fazenda, na época dirigido por Horácio Lafer. 61 

Estiveram presentes na fundação dessa entidade Horácio Lafer, Roberto de Oliveira 

Campos, Cleanto de Paiva Leite, Glycon de Paiva, Guilherme Arinos, Victor da Silva e José 

Soares Maciel. Seu primeiro presidente foi Ari Frederico Torres, professor catedrático da 

Escola Politécnica de São Paulo; os diretores Roberto Campos e Glycon de Paiva, indicado 

pelo ministro da Fazenda, Horácio Lafer, e pelo presidente da República, Getúlio Vargas.  

Segundo Glycon de Paiva, as circunstâncias que levaram à criação do BNDE como 

solução para as necessidades nacionais foram: 

a) início da Grande Guerra em 1939, refletindo-se pesadamente no comércio 

exterior do Brasil e no abastecimento nacional de petróleo, época em que 

se descobria petróleo no Brasil, cujo consumo nacional mal ultrapassava 

                                                 
59 D’ARAUJO. Comissão Mista Brasil - Estados Unidos. Trata-se de trecho extraído do documento digitalizado pelo CPDOC da 
FGV: “Nota sobre continuidade dos empréstimos após o término dos trabalhos da Comissão Mixta Brasil – Estados Unidos, 
em abril de 1953”, anexo ao texto da autora citada. Disponível em www.cpdoc.fgv.br. Acesso em: 05 de junho de 2007.   

60 Esse texto é embasado no texto do verbete Getulio Vargas da obra: Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro pós-1930. 2. ed. ver. 
atual. Rio de Janeiro: Ed. FGV,2001.5v.il e no site www.bndes.gov.br/conhecimento/publicacoes/catalogo/livro50anos.asp, 
Acesso em: 05 jun  2007 

61 PAIVA, Glicon. “Nascimentoe e Infância BNDE”. RJ, 16/02/1982. Disponível em: 
www.bndes.gov.br/conhecimento/publçicações/catalogo/livro50anos.asp. Trata-se de um documento original datilografado, 
digitalizado, pelo CPDOC da FGV.  
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40.000 barris por dia. Criou-se a Missão Cooke com o fim de preparar a 

substituição de certos itens de importação difíceis de obter em época de 

guerra; 

b)   fundação, em 1942, da Companhia Vale do Rio Doce mediante 

empréstimo americano, visando atender às necessidades de hematita para 

refino de aço na Inglaterra, duramente empenhada no esforço de guerra;  

c) obtenção de financiamento americano para construção da Usina 

Siderúrgica de Volta Redonda, inaugurada em 1945, pouco antes de findar 

o governo Vargas;  

d) já sob o governo Dutra, estabelecimento da Comissão Abinck-Bulhões, 

visando ao planejamento e ao financiamento das obras de infra-estrutura 

exigidas pelo desenvolvimento do Brasil;  

e) criação da Comissão Mista Brasil- Estados Unidos para Desenvolvimento 

Econômico, objetivando a execução do referido planejamento e a 

justificação dos montantes em dólares indispensáveis à execução das obras 

projetadas. Esta comissão instalou-se no 12º andar do Ministério da 

Fazenda e preparou estudos técnico-econômicos constantes de 14 volumes 

depois publicados;  

f) criação do BNDE como providência final para suprir despesas em 

cruzeiros e dólares exigidas pelo projeto e acompanhar as obras. Além 

disso, coube-lhe a continuação do trabalho da Comissão Mista, que 

encerrou seus trabalhos em 1953, após a mudança de governo nos Estados 

Unidos de democrata para republicano e a inauguração da administração 

Eisenhower.  62 

Em sua síntese, Glycon de Paiva relata que “os projetos do empréstimo preparados 

pela Comissão Mista passaram a ser entregues ao recém fundado BNDE, autarquia federal, 

para que os pusesse em prática, negociando financiamento deles com os mutuários”. Ainda: 

“O esquema previsto começou a funcionar no projeto de reabilitação da Estrada de Ferro 

                                                 
62 PAIVA, Nascimento e Infância BNDE. Disponível em: 
www.bndes.gov.br/conhecimento/publçicações/catalogo/livro50anos.asp, Acesso em: 05 de junho de 2007. Trata-se de um 
documento original datilografado, digitalizado, pelo CPDOC da FGV. 
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Central do Brasil assim com aproveitamento de Paulo Afonso da Companhia Hidroelétrica 

do São Francisco”. 63 Salienta o autor que  

 

 

as aplicações do banco, com exceções, limitavam-se a financiamentos dos 
projetos estruturais. Todavia, já em 1954 – 1955, quando presidíamos o BNDE, 
foram atendidos empréstimos de super-estrutura, caso da Mecânica Pesada da 
Refinaria de Petróleo de Manaus, da Brown Bovery e do Frigorífico de Andradina.  
64 

 

 

Fica, portanto, claro até aqui o papel do governo na criação de uma instituição 

financeira que visava fomentar o desenvolvimento industrial no Brasil. Os investidores 

ingleses, no limiar de sua Revolução Industrial, tinham condições de bancar seu 

desenvolvimento sem o apoio do Estado, ao passo que no Brasil, tal qual ocorreu ao 

continente europeu, os empreendedores não dispunham desse fator positivo. Logo era, 

necessário apoio do Estado, que buscava capital no exterior e distribuía-o por intermédio do 

BNDE.  

A criação do BNDE foi precedida por um longo período de estudos sobre os 

problemas e as perspectivas da economia brasileira, a natureza das transformações estruturais 

que se deveriam introduzir no sistema produtivo e o papel a ser reservado à iniciativa estatal 

e à iniciativa privada (nacional e estrangeira). Da segunda metade da década de 1930 até o 

final da de 1940, promoveu-se no Brasil um longo período de pesquisas sobre os problemas 

e os rumos da economia brasileira, as transformações estruturais que se deveriam introduzir 

no sistema produtivo e sua natureza, bem como o papel a ser cumprido pelo Estado e o 

espaço reservado à iniciativa privada (nacional e internacional), 65 o que corrobora com 

nosso texto do capítulo 1, onde discorremos sobre esses debates. As atividades desenvolvidas 

pela Comissão Mista Brasil-Estados Unidos foram os antecedentes diretos do BNDE.  

                                                 
63  PAIVA, Nascimento e Infância BNDE. Disponível em: 
www.bndes.gov.br/conhecimento/publçicações/catalogo/livro50anos.asp, Acesso em: 05 de junho de 2007. Trata-se de um 
documento original datilografado, digitalizado, pelo CPDOC da FGV. 
64 Idem (grifo nosso).  
65  verbete Getulio Vargas da obra: “Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro pós 1930”. 2. ed. ver. atual. Rio de Janeiro: Ed. 
FGV, 2001.5 vol. e do site www.bndes.gov.br/conhecimento/publicacoes/catalogo/livro50anos.asp, Acesso em 05 de junho de 
2007. 
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Em setembro de 1951, as diretorias do Banco Mundial e do Export-Import Bank 

anunciaram estar dispostas a financiar os projetos de investimento propostos pela Comissão 

Mista Brasil-Estados Unidos. A expectativa das autoridades brasileiras era que os recursos a 

serem liberados por essas duas agências para o programa de investimento da Comissão Mista 

chegariam a quinhentos milhões de dólares. Nos meses seguintes, aprovou-se uma série de 

leis que criavam as bases legais para a constituição de um Fundo de Reaparelhamento 

Econômico, cuja principal fonte era uma taxa adicional sobre o imposto de renda devido por 

pessoa física e jurídica. Para administrar esse fundo e mais os recursos oriundos do 

Ministério da Fazenda (em moeda nacional) e os montantes externos dirigidos ao país (em 

moeda estrangeira), foi proposta a criação de um banco especial, cuja tarefa seria criar 

condições para a superação dos entraves ao fluxo de investimentos - públicos e particulares, 

nacionais e estrangeiros -, necessárias ao desenvolvimento da economia brasileira.  

O BNDE nascia com a dupla incumbência de elaborar análises de projetos e atuar 

como o braço do governo na implementação das políticas consideradas fundamentais para o 

avanço da industrialização. Em síntese, seria o principal formulador e executor da política 

nacional de desenvolvimento econômico. Mesmo após a criação do BNDE, a Comissão 

Mista Brasil-Estados Unidos continuou funcionando, encerrando oficialmente suas 

atividades em 31 de janeiro de 1953. Seu relatório final concluía que as deficiências nas 

áreas de energia e transporte eram os maiores nós do crescimento do país.  

Seguindo as indicações do relatório, o BNDE determinou que os primeiros 

investimentos deveriam voltar-se para o reaparelhamento de portos e ferrovias, o aumento da 

capacidade de armazenamento e a ampliação do potencial elétrico. Nessa fase inicial, o 

banco firmou um acordo de cooperação com a Comissão Econômica para a América Latina e 

o Caribe (Cepal) para formar um grupo misto de estudos, cujo objetivo seria auxiliar o 

BNDE na obtenção e análise de dados macroeconômicos. A instituição também se associou 

ao Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, que passou a lhe fornecer, 

periodicamente, dados sobre a evolução da renda nacional. 66 

Observamos aqui a importância atribuída à infra-estrutura de distribuição dos 

produtos, normalmente denominada de “escoação”, ou seja, meios de transportes, os quais 

incluem estradas de rodagem ou de ferro. É essencial à indústria ter como transportar os 
                                                 
66 Esse texto é adaptado do verbete Getulio Vargas da obra: Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro pós 1930. 2. ed. ver. atual. Rio de 
Janeiro: Ed. FGV,2001.5v.il e do site www.bndes.gov.br/conhecimento/publicacoes/catalogo/livro50anos.asp, Acesso em 05 
de junho de 2007. 
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produtos em toda cadeia produtiva, da matéria-prima ao produto acabado, e foram as 

ferrovias as grandes responsáveis pela entrada da Europa na era industrial, o que também 

ocorreu no Brasil. Para o Friva, esse fator foi crucial para o início de suas atividades, como 

veremos no terceiro capítulo.    

A proposta deste capítulo foi observar a industrialização no Brasil, levando em 

consideração a ótica de Eric J. Hobsbawm sobre a Revolução Industrial Inglesa. Vimos 

que o autor aborda como ponto central em sua análise a participação do governo no 

processo de industrialização na Inglaterra, onde a intervenção estatal e a criação de 

instituições foram promotoras essenciais da industrialização. Fato semelhante ocorreu no 

Brasil, onde a criação da Cepal, a maior instituição regional, especialmente para 

desenvolver econômica e socialmente a América Latina e o Caribe, promoveu eficazmente 

a industrialização no continente e, por conseqüência, no Brasil, através da disseminação do 

“bloco mental” do “paradigma desenvolvimentista”.     

Esse bloco mental, segundo Amado Cervo, é composto de uma variável ideológica 

e outra política. Quanto à variável política, observamos de que forma o governo se torna o 

promotor do desenvolvimento industrial. Eric J. Hobsbawm afirma que “a conquista de 

mercados através da guerra e da colonização exigia não apenas uma economia capaz de 

explorar tais mercados, como também um governo disposto à guerra e à colonização em 

benefício dos manufatureiros britânicos”.   

Observamos no texto, segundo a visão de vários autores, que o governo brasileiro 

foi essencial à promoção do desenvolvimento industrial, pelo fomento à industrialização, 

criação de leis e mecanismos necessários para isso, bem como a criação de instituições 

como o BNDE, o Iseb, a Cobal, a Cibrazen e outras.   

Assim, nos próximos capítulos poderemos constatar várias dessas afirmativas pela 

observação empírica de como se deu a participação do governo no processo de 

industrialização da região dos Campos de Cima da Serra, essencialmente agropastoril até 

meados de 1970, quando se iniciaram as atividades na primeira indústria de Vacaria: o 

Frigorífico Vacariense S/A.      
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2º CAPÍTULO 

OS DESDOBRAMENTOS DO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NA 

REGIÃO DE VACARIA – SURGIMENTO DO FRIVA 

 

 

A técnica empregada por todos os povos, seja rudimentar ou 
elaborada, molda suas civilizações. Tem-se aí um fator básico para a 
explicação da História, talvez o de mais significado, pois ela condiciona 
os modos de produção e esses são o elemento fundamental do processo 
evolutivo. 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
67 IGLÉSIAS, Francisco. A Revolução Industrial. 5. ed., São Paulo: Brasiliense, 1984, p.7. 



 

 

46 
 

Neste capítulo procuramos esboçar a matriz produtiva da região dos Campos de 

Cima da Serra. Em razão da dificuldade de obtenção de bibliografia e da pouca 

divulgação de dados (1966 – 1985) sobre a atividade pecuária, tida como atividade vital 

para a região por um longo período, não somente na de Vacaria (Campos de Cima da 

Serra), mas no próprio estado do Rio Grande do Sul, fazemos um rápido passeio aos 

idos 1600, voltando rapidamente aos 1900, com a intenção de recuperar fatos 

importantes ao entendimento desse processo e do contexto atual.  

Para isso, levantamos dados junto à Inspetoria Veterinária de Vacaria por meio 

de pesquisa ao arquivo do órgão. Pesquisamos também em bancos de dados estatísticos 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Secretaria de Coordenação e 

Planejamento do Rio Grande do Sul e Associação Rural de Vacaria. 

Observamos, ainda, a participação das políticas públicas regionais nesse 

processo de industrialização com o surgimento dos frigoríficos no Rio Grande do Sul,- 

segundo os trabalhos de João Carlos Tedesco e Sirlei F. Souza, apontando algumas 

diferenças entre a região de Passo Fundo e a de Vacaria. Para finalizar procuramos 

demonstrar os reflexos da industrialização do país e na região de Vacaria e o surgimento 

do Friva como fruto do desencadeamento desse processo.  

 

 

2.1. Contexto histórico brasileiro em que surge o Friva 

 

 

Podemos afirmar que o movimento militar de 1964 ocorreu numa época de crise 

econômica, visto que o período de prosperidade que caracterizara o fim da década de 1950 

havia cessado e o governo de João Goulart enfrentava quedas sucessivas na taxa de 

crescimento do PIB, de maneira que a inflação era cada vez maior.  

 

No período de 1961 – 1964 a nação se percebe cada vez mais envolvida 
numa crise global. Esgotam-se as possibilidades de crescimento da economia 
brasileira baseada na expansão da indústria de bens duráveis, que na década 
anterior fora a mola propulsora principal do crescimento econômico. O país entra 
num período de estagnação e recessão. O mercado interno é limitado. A inflação 
se acelera corroendo os salários e diminuindo o poder aquisitivo da população, 
principalmente das camadas assalariadas. 68 

 
                                                 
68 BRUM, Argemiro J. A Crise de 1961 a 1964. In: O desenvolvimento econômico brasileiro. 8. ed. Petrópolis: Vozes, p. 75.  
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Ao se instalarem no poder, a partir de 1964, os militares depararam-se com a 

economia como um item importante da doutrina de segurança nacional, tornando-se, assim, 

o planejamento econômico uma das preocupações essenciais ao governo militar.  

 

 

Com a posse do novo governo em 15 de abril, Octávio Gouvêa de 
Bulhões foi indicado para montar a equipe econômica e escolheu nomes que 
participavam de um grupo que mantinha constantes contatos, através de 
conversas sistemáticas sobre a economia brasileira. [...] A Equipe foi completada 
com a nomeação de Roberto Campos para o Ministério do Planejamento; [...] A 
nova equipe econômica deu prioridade à luta para reverter a tendência de 
contínuo aumento da taxa de inflação que se vinha manifestando desde o início 
da década.69 

 

 

Desde a década de 1930 o planejamento e a intervenção do Estado na economia 

eram tendências muito fortes, porém a partir de 1964 intensificaram-se. Portanto, o regime 

militar adotou um modelo de desenvolvimento econômico, cuja característica básica era 

investir em energia, pois era crucial para incentivar o crescimento industrial, em 

transportes e nas comunicações. 

Em 1964, a economia brasileira era dirigida por Roberto Campos, ministro do 

Planejamento, e Otávio Gouveia de Bulhões, ministro da Fazenda, os quais elaboraram o 

Programa de Ação Econômica do Governo. Uma das principais propostas do programa era 

o combate à inflação mediante o favorecimento do capital estrangeiro, as restrições ao 

crédito e a redução dos salários dos trabalhadores.   

 

 

[...]A primeira medida foi tentar reduzir o déficit público, com o envio 
ao Congresso de um novo orçamento que entraria em vigor imediatamente, 
redefinindo despesas para o ano corrente de 1964. Em agosto foi divulgado o 
principal documento de estratégia econômica do governo Castelo Branco: Plano 
de Ação Econômica do Governo (Paeg).70 

 

 

Luiz Carlos Delorme Prado e Fábio Sá Earp relatam:  

                                                 
69PRADO, Luiz Carlos Delorme; EARP, Fábio Sá. O “Milagre” Brasileiro In: FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucilia de 
Almeida Neves (org.). “O Brasil Republicano – O tempo da ditadura – regime militar e movimentos sociais em fins do século 
XX”, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira , Livro 4, 2003, p. 213. 

70 Idem, Ibidem, p. 213. 
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O Paeg definia como principal objetivo, para o biênio 1965 – 1966, 
acelerar o ritmo de desenvolvimento econômico do país e conter 
progressivamente o processo inflacionário para alcançar um razoável equilíbrio 
de preços em 1966. O objetivo do Paeg de acelerar crescimento e 
simultaneamente reduzir a inflação deve ser entendido no âmbito do diagnóstico 
que os autores do Plano faziam da crise brasileira. 71  

 

 

Para isso, a política adotada pautou-se em leis já existentes, como a lei delegada nº 

4, de 26 de setembro de 1962, que dispôs sobre a intervenção no domínio econômico para 

assegurar a livre distribuição de produtos necessários ao consumo do povo e foi 

modificada em alguns itens pelo decreto-lei nº 422, de 20 de janeiro de 1969, 

caracterizando uma política de intervenção no domínio econômico.  

A lei delegada nº 7, de 26 de setembro de 1962, autorizou a Superintendência 

Nacional de Abastecimento (Sunab) a constituir a Companhia Brasileira de 

Armazenamento (Cibrazen). Num conjunto de leis dessa data encontra-se a constituição da 

Companhia Brasileira de Alimentos (Cobal) e da Companhia de Financiamento da 

Produção (CFP) empresas públicas que atuavam em áreas distintas e complementares, 

como abastecimento, fomento à produção agrícola e armazenagem. Utilizando-se dessa 

estrutura, o governo militar aplicou uma estratégia intervencionista na economia brasileira, 

que vinha enfrentando uma elevação nos níveis de inflação e quedas sucessivas na taxa de 

crescimento do PIB.  

 

 

2.2. Pecuária – matriz produtiva de Vacaria - contexto regional e local  

 

 

De acordo com a classificação internacional das atividades econômicas adotada 

pela Organização das Nações Unidas (ONU), a pecuária compreende a criação de gado 

(ovino, caprino, bovino, eqüino, etc.), aves, coelhos e abelhas.   

 

 

                                                 
71 PRADO; EARP. O “Milagre” Brasileiro In: FERREIRA; DELGADO (Org.). “O Brasil Republicano – O tempo da ditadura – 
regime militar e movimentos sociais em fins do século XX”, p. 213, 214.  
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Fonte: PESAVENTO, Sandra Jatahy. História do Rio Grande do Sul, 8. ed., Porto Alegre; 
Mercado Aberto, 1997, p. 19  

Figura 3 – Mapa do Rio Grande do Sul no período colonial 
 

 

 

Temos notícia da criação de gado no Rio Grande do Sul muito antes dos idos de 

1680, cujo marco em nossa história está representado pela fundação da colônia do 

Sacramento, na margem norte do Prata, pelos portugueses. O gado, inicialmente xucro, era 

criado no local denominado Vacaria del Mar, onde era feita pilhagem do rebanho para a 

extração do couro, exportado para Buenos Aires e, posteriormente, para a Europa. 72 

Em 1616 os jesuítas espanhóis estabeleceram reduções na zona denominada 

”Tape”, estendendo-se pela bacia do Jacuí, limitada, por um lado, pelos contrafortes da 

serras do Mar e Geral e, por outro, pelo rio Uruguai, ocupando a área que se estendia para 

a zona de Ijuí, Piratini, Jacuí, Taquari, Ibicuí, Guaíba, Rio Pardo. Nesta região dedicaram-

se à agricultura e à formação de estâncias para a criação de gado, trazido da província 

                                                 
72 PESAVENTO, Sandra Jatahy. História do Rio Grande do Sul, 8. ed. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1997, p. 19.  
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argentina de Corrientes.  73   

Por volta de 1640, os jesuítas retiraram-se para a outra margem do Uruguai, mas 

deixaram o gado que criavam nas reduções. Esse gado abandonado no pampa reproduziu-

se, formando uma imensa reserva de gado bravio, conhecida, segundo Sandra Jatahy 

Pesavento, como “Vacaria del Mar”. 74 Surgiu, assim, o fundamento econômico básico do 

estado do Rio Grande do Sul: o gado.  

Inicialmente, isso ocorreu com a preia do gado xucro para extração de couro, 

caracterizando uma atividade predatória. Num período em que a carne não era considerada 

um bem econômico, consumia-se no local a quantidade necessária à subsistência na 

ocasião do abate, deixando apodrecer o restante. 75A preia de gado alçado movimentou o 

extremo-sul do Brasil, que ficou conhecido pela riqueza pecuária.  

Entretanto, o abate indiscriminado do gado da Vacaria del Mar devastava o 

rebanho. Os padres jesuítas, que haviam retornado ao Rio Grande do Sul, a partir de 1682 

fundaram os denominados “Sete Povos das Missões” e levaram parte do rebanho para o 

Nordeste do estado, formando uma nova reserva de gado, a que deram o nome de “Vacaria 

dos Pinhais” ou “Campos de Vacaria”.    76 

 
 
Tal era a devastação nas vacarias do mar que estava fora de dúvida a 

extinção delas em pouco tempo. Mas, precavidos como soiam ser, os 
missionários compreenderam através dos obstáculos que a cada passo se lhes 
deparavam, ser necessária a fundação imediata de outra “vacaria”, onde cessasse 
a destruição da riqueza pecuária que, então, opulentava os campos sulinos. E 
certos de que, se o não fizessem, em breve se esgotaria essa fonte essencial à 
vida das missões, ocorreu-lhes a feliz idéia de procurarem sítio apropriado a uma 
vacaria da comunidade a que não pudessem os espanhóis alegar direito sobre as 
terras nem sobre o gado.  77 

 

 

A Vacaria dos Pinhais, assim denominada pelos jesuítas em razão dos inúmeros 

pinheiros (araucárias) que nela havia, media sessenta léguas78de extensão; terreno em 

possessão portuguesa que ainda não pertencia a particulares, mas aos antepassados dos 

                                                 
73  PESAVENTO, História do Rio Grande do Sul”.  
74 Idem, Ibidem.  
75 Idem, Ibidem.  
76 Idem, Ibidem.    
77 OLIVEIRA, Rainha do Planalto, p. 14.   
78 Léguas: 1 légua Sesmaria – 6.600 m (www.planetaeventos.com) disponível em 26/04/2007. Medida itinerária antiga, cujo valor 
é variável: em Portugal valia 5Km. (www.calendario.cnt.br )  disponível em 26/04/2007.  
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índios, era uma terra planaltense que, na época, assemelhava-se a uma fortaleza quase 

inexpugnável e de difícil acesso, pois era cercada por todos os lados de serras e de extensos 

e espessos bosques. 79 

A excelência dos campos “pastosos” e das “aguadas” que os regavam, como 

descreve José Fernandes de Oliveira, tornavam o lugar especial para o desenvolvimento da 

pecuária intensiva. Em uma missão sui generis80, os missionários encaminharam oitenta 

mil vacas procedentes das estâncias de São Luís Gonzaga. Abrindo caminho através dos 

matos Castelhano e Português, bosques espessos de quatro e três léguas de extensão, 

respectivamente, conduziram esse gado, a partir de 1697, em três levas: em 1697 – 42.000 

vacas; em 1699 - 20.000 vacas e, numa terceira viagem, mais 18.000 vacas. José Fernandes 

de Oliveira relata que os jesuítas instruíram os índios guananás sobre como deveriam 

cuidar do gado, prevendo que dentro de dez a quinze anos seu total chegaria à cifra de 

quinhentas mil cabeças. Os padres inspecionavam periodicamente a Vacaria dos Pinhais 

para atingir esse objetivo. 81 

Fidélis Dalcin Barbosa narra que “os primeiros caçadores de gado que penetraram 

nos Campos do Planalto limitavam-se a arrebanhar mulas, abatendo o gado vacum para 

exclusivo aproveitamento do couro e do sebo”. Segundo o autor, “com a implantação das 

primeiras fazendas, iniciou-se a criação sistemática de eqüinos e bovinos”, priorizando-se a 

criação de mulas, cujo comércio exportador para as feiras de Sorocaba era um bom 

negócio.  82 Com a decadência do comércio de mulas, na década de 1930, o boi passou a 

ser mais valorizado, obrigando os criadores a apelar para as raças “finas”. Na década de 

1950, havia numerosos fazendeiros proprietários de rebanhos de raças importadas. 83 

Assim, em 1940 Vacaria possuía 250.000 bovinos, 60.000 eqüinos, 30.000 

lanígeros, 20.000 muares, 15.000 suínos e 1.000 caprinos. Em 1955, a população pecuária 

de Vacaria era de 213.000 bovinos, 20.600 eqüinos, 7.600 muares, 21.300 suínos, 50.000 

ovinos e 3.000 caprinos. 84 Observamos, portanto, um grande declínio no período de 1940 

a 1955, o que não ocorreu somente em Vacaria, mas, segundo Paulo R. Schiling, em 

âmbito estadual. Esse declínio estaria relacionado à crise da agropecuária, por falta de 

                                                 
79  OLIVEIRA. Rainha do Planalto., p. 14.       
80 Sui generis – original, peculiar, única. 
81  op. cit., p. 15.  
82  BARBOSA. Vacaria dos Pinhais., p. 80.  
83  Idem, ibidem, p. 81. 
84  Idem, ibidem, p. 81.  
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investimentos na melhoria das pastagens, gerando nutrição inadequada aos animais. 85 

Barbosa narra que, em fins do século XVIII, a população aumentou em conseqüência do 

fluxo migratório, crescendo o mercado de bovinos para a região de Caxias do Sul, São 

Leopoldo, Canoas e Porto Alegre.  As tropas eram conduzidas pela estrada Júlio de 

Castilhos, pela Rio Branco, via Korff, Criúva, ora por Caxias, ora por Canela e Taquara do 

Mundo Novo. Surgiram, assim, os tropeiros, compradores de gado que adquiriam os 

rebanhos na região para vendê-los aos matadouros e charqueadas, destacando-se a de 

Pedras Brancas e de Sapucaia. 86 

João Carlos Tedesco e Sirlei F. Souza relatam que “as primeiras instalações 

frigoríficas do Rio Grande do Sul estiveram relacionadas à queda de mercado do charque e 

à necessidade de os pecuaristas redirecionarem a produção da carne de gado”. Esses 

estabelecimentos inicialmente se alojaram nas regiões onde anteriormente estavam 

localizadas as charqueadas, como Pelotas, Santana do Livramento e Rio Grande. 87 Os 

autores afirmam que o avanço das indústrias frigoríficas no Brasil esteve relacionado à 

mudança ocorrida no tipo de produto exportado pelos frigoríficos, pois durante a Primeira 

Guerra exportaram-se enlatados, os quais eram fabricados com a utilização de carne de 

qualidade inferior se comparada à carne oferecida pela Argentina. Apesar do destaque que 

o Rio Grande do Sul representava no setor de pecuária, São Paulo foi o estado pioneiro na 

instalação desse tipo de indústria. Na análise de Tedesco e Souza, os paulistas foram 

favorecidos “pela maior ligação com o capital estrangeiro, maior acumulação e mais 

eficiente sistema de circulação”, 88a que chamamos de “logística”.  Segundo a mesma 

fonte, em1914 – 1915 houve inúmeros debates sobre as condições que o Rio Grande do Sul 

deteria para a instalação de um frigorífico nacional. 89 

Na República Nova (1930 – 1937) o Rio Grande do Sul manteve um tipo de 

desenvolvimento baseado na agropecuária. A mesma classe continuou no poder e a 

problemática básica do Rio Grande do Sul pós-30 foi encontrar saídas para a crise da 

agropecuária gaúcha.  Apesar de certas divergências com o governo central em torno do 

charque, principal produto sulino de exportação, e do sal de Cádiz, a União deu apoio à 

                                                 
85  SCHILLING, Paulo R. Crise econômica no Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Difusão de Cultura Técnica, 1961, p. 101 a 105.  
86  BARBOSA, Vacaria dos Pinhais , p. 82.  
87  TEDESCO, João Carlos; SOUZA, Sirlei F. Agroindústrias frigoríficos e cooperativismo. Porto Alegre: Est edições, 2005, p. 277.  
88  Idem, Ibidem, p. 277 
89  Idem, Ibidem, p. 277. 
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iniciativa dos criadores gaúchos, que retornaram à idéia de frigorificação das carnes.90 

 A idéia de cunho nacionalista propunha-se a eliminar as manobras baixistas dos 

frigoríficos estrangeiros no estado. O frigorífico nacional era uma indústria natural, pois 

utilizaria matéria-prima local, sendo de bom alvitre ser incentivada. Porém, enquanto havia 

esse movimento de renovação da pecuária, prevalecia no estado a idéia de que a agricultura 

era mais rendosa que essa atividade. No pós-30 houve uma queda de preços tanto para o 

arroz como para os produtos pecuários, estabelecendo-se, então, uma crise na pecuária rio-

grandense.91 

Podemos visualizar na Tabela 1 a situação do rebanho bovino no Rio Grande do Sul 

em comparação com os outros estados produtores, o qual se caracterizou pelo declínio na 

produção em relação no período mencionado, ano a ano.  Após ocupar, por ocasião do 

censo de 1920, o primeiro lugar em número de cabeças, desceu ao segundo no censo de 

1940, passando a liderança para Minas Gerais; em 1958 ocupou o quarto lugar, superado 

por Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso. Em 1920, o rebanho do Rio Grande do Sul 

representava 24,7% (1/4) do nacional, porém, em 1958, não alcançava mais do que 13% do 

total. 92  

 Tabela 1 – Evolução da pecuária no Brasil (1920 – 1958) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE Censos de 1920, 1940, 1950 e estimativas de 1955/58. (unidade do 
quadro acima: p/ 1000). 

                                                 
90  PESAVENTO, História do Rio Grande do Sul, p. 107 - 108.  
91  Idem, Ibidem, p. 107 - 108.  
92  SCHILLING, Crise econômica no Rio Grande do Sul, p. 90 - 91.  

Anos Total RS MG MT SP 

1920 34271 8489 7333 2831 2441 

1940 34457 7465 7772 2137 3180 

1950 47088 9223 10509 3528 5919 

1955 63607 9174 13708 7956 8957 

1956 66695 9303 14499 8444 9363 

1957 69548 9419 15171 8932 9961 

1958 71420 9403 15597 9957 10197 
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João Carlos Tedesco e Sirlei F. Souza destacam que, durante a gestão Getúlio 

Vargas, no estado do Rio Grande do Sul ressurgiu a idéia de frigorificação da carne com 

capitais locais, dirigindo-se, então, não mais para o mercado internacional, mas para o 

mercado interno, em especial para o Rio de Janeiro e outros grandes centros do litoral. 

Assinalam que o “associativismo” marcou o período. 93A corroborar com esse pensamento 

Sandra Jatahy Pesavento afirma: “A classe dos pecuaristas arregimentou-se nas 

associações de classe correspondentes a cada uma das frações – criadores e 

charqueadores.” 94 

Corroborando com essa análise, podemos salientar que em 1934 Vacaria era 

administrada pelo major Sátiro Dornelles de Oliveira Filho, prefeito municipal; o 

interventor federal era o coronel Ernesto Dornelles, ambos nomeados pelo presidente da 

República, Getúlio Dornelles Vargas, num período caracterizado pela intervenção estatal, 

em regime ditatorial. Ambos eram homens de confiança de Vargas, os quais corroboravam 

com os anseios político-econômicos do presidente. Prova disso consta do “Relatório de 

Prestação de Contas ao Govêrno e ao Povo”, editado em fevereiro de 1944 e elaborado 

pelo prefeito municipal de Vacaria, sobre a construção de um “matadouro modelo”. Em 

suas palavras, afirma, que buscava solução para um problema pertinente à saúde pública, 
95como podemos observar a seguir: 

 
 

Um dos grandes problemas para cuja solução volvemos nosso especial cuidado, 
foi da construção de um matadouro modelo.   
Complemento higiênico indispensável à saúde pública, esse matadouro veio 
preencher indubitavelmente uma lacuna até então existente nesse setor. 96     

 
 
O matadouro modelo de Vacaria foi edificado, segundo um contrato mencionado no 

relatório, por José de Lemos e José Reginin, brasileiros, comerciantes, o primeiro residente 

em Vacaria e o segundo, em Caxias do Sul. A obra foi orçada em Cr$ 68.904,51, porém 

investiu-se mais de Cr$ 150.000,00. As datas das plantas são de 26 e 28 de junho e de 4 de 

julho de 1934, segundo o relatório, e a capacidade instalada do matadouro era de quatro a 

                                                 
93  TEDESCO; SOUZA, Agrondústrias frigoríficos e cooperativismo., p. 277. 
94 PESAVENTO, Sandra Jatahy. República nova gaúcha: charqueadas, frigoríficos e criadores, p. 96, Apud TEDESCO, op. cit., p. 
277.   

95 OLIVEIRA FILHO, Sátiro Dornelles de. Prestação de contas ao governo e ao Povo. Porto Alegre: Livraria do Globo, 1944, p. 297, 
acervo Adhemar Pinotti.  

96 Idem, Ibidem, p. 297.  
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oito reses /dia, em conformidade com a planta. 97 De acordo com o depoimento de 

Adhemar Antonio Martins Pinotti, foi o primeiro matadouro de Vacaria (Figura 4) embora 

haja notícia de uma solicitação de licença para a abertura de um matadouro por Jacinto 

Borges Coelho em 1887, por não haver matadouro na vila, como consta dos registros das 

atas da Câmara dos Vereadores de Vacaria. Contudo, não conseguimos saber se isso se 

concretizou.98 

Transparece na atitude do prefeito que, quando há vontade própria do governo, os 

ideais se concretizam. O major Sátiro Dornelles de Oliveira Filho não só construiu o 

matadouro modelo como instituiu um Código de Posturas, cujo capítulo XII versa sobre os 

matadouros e açougues, regulamentando o setor em Vacaria. Impulsionou, assim, a 

frigorificação de carne no município.  

 

 

Capítulo XII 
 Matadouros e Açougues  
Art. - Não se poderá matar ou carnear animal algum, para consumo público, 
senão no matadouro público dentro de um raio de 18 quilômetros, a contar do 
centro desta cidade.  
A carne será conduzida em veículos bem limpos, fechados e cobertos com 
encerados ou toldados apropriados.  
Pena: multa de 100 a 500 cruzeiros.  
Art – A matança e carneação terão lugar com assistência de um fiscal Estadual, 
que não consentia que sejam carneadas ou trazidas para os açougues animais cuja 
matança é vedada pelo art. 97 do dec. lei 7.481 de 14 de setembro de 1938 do 
Governo do estado.  
Pena: multa de 200 cruzeiros. [...] 99 

 

 

Verificamos no fragmento transcrito a proibição de matança fora do matadouro, a 

preocupação com a higiene, a adoção das multas como coibição e a origem da inspeção 

estadual na atividade em Vacaria.  

 

 

 

   

 

                                                 
97 OLIVEIRA FILHO, Sátiro Dornelles de. Prestação de contas ao governo e ao Povo. Porto Alegre: Livraria do Globo, 1944, p. 297 - 
300, acervo Adhemar Pinotti.  

98 PINOTTI, Adhemar Antonio Martins. Entrevista realizada por Isabel Carneiro de Almeida em 30/08/2007, com, 56 anos, 
advogado, seu hobby é estudar a história de Vacaria, analisando documentos e colecionando fotografias antigas.   

99 OLIVEIRA FILHO, Prestação de Contas ao Governo e ao Povo. Porto Alegre, p. 362. Acervo Adhemar Pinotti.   
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Fonte: OLIVEIRA FILHO, Sátiro Dornelles de. Prestação de Contas ao Governo e ao Povo. 
Porto Alegre, p. 301. Acervo Adhemar Pinotti.   
Figura 4 – Planta do primeiro Matadouro de Vacaria 

 

De acordo com o depoimento de Sinval Bartholomeu Rodrigues, consultor 

empresarial, em 1947 havia um matadouro de carne bovina cujo proprietário era Vicente 

Golin e localizava-se atrás do Batalhão, próximo ao Colégio Bernardina Padilha. 

Funcionava de modo rudimentar, pois não havia inspeção, só se exigindo alvará estadual, e 

atuou de 1947 a 1955. Segundo ele, desse período para trás a carneação era feita no campo, 

sem maiores cuidados, sendo denominada “carneação da capoeira”. 100 

Paulo R. Schiling trata da crise agropecuária em seu livro A crise econômica no Rio 

Grande do Sul, analisando dados estatísticos do IBGE e do Instituto Sul-Rio-Grandense de 

Carnes. Afirma que a crise que atingia a pecuária gaúcha refletia em cheio na indústria da 

                                                 
100 RODRIGUES, Sinval Bartholomeu. Entrevista realizada por Isabel Carneiro de Almeida em 31/08/2007, com 74 anos, 
economista, consultor empresarial, funcionário da Inspeção Estadual, atuou no Friva, em conjunto com a Inspeção Federal 
aproximadamente por dez anos.  
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carne estabelecida em nosso estado. A capacidade de abate dos frigoríficos, charqueadas e 

cooperativas era da ordem de 1.647.000 cabeças por safra.101 

Na Tabela 2 constam as capacidades de abate de três frigoríficos, provavelmente do 

mesmo grupo: Swift Armour e Cia. Swift do Brasil S/A apresentam-se duas vezes, 

totalizando uma capacidade de 2500 cabeças; Armour do Rio Grande do Sul S/A, com uma 

capacidade de 1200 cabeças; S/A Frigorífico Anglo, com 1000 cabeças; Instituto Sul Rio-

Grandense de Carnes e o Sul-Rio-Grandense S/A, com 850 cabeças cada. Os outros 

frigoríficos têm capacidade entre 600 e 150 cabeças. 

 Constatamos a fatia maior (3700 cabeças) dividida entre os frigoríficos 

estrangeiros, característica apresentada até a década de 1930, quando a industrialização de 

carne era monopolizada pelas indústrias frigoríficas estrangeiras, de acordo com João 

Carlos Tedesco e Sirlei F. Souza.102 É natural que apresentem, ainda na década de 1960, 

uma estrutura maior que as estruturas dos demais frigoríficos, pois já tinham tradição no 

mercado. Em Vacaria ainda não havia um frigorífico e, sim, poucos matadouros, cuja 

capacidade não se podia comparar à dos frigoríficos estrangeiros. O matadouro modelo de 

Vacaria tinha capacidade para abater de quatro a oito reses diárias, como descrevemos 

acima. O frigorífico Vacariense S/A iniciou seu abate posteriormente, em 1973.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
101  SCHILLING, Crise econômica no Rio Grande do Sul, p. 101.  
101  TEDESCO; SOUZA, Agrondústrias frigoríficos e cooperativismo., p. 277. 
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Tabela 2 – Estado do Rio Grande do Sul - Capacidade de abate nos frigoríficos, 

charqueadas e cooperativas – 1960 

Estabelecimentos  Localização     Capacidade diária de Abate  

       

FRIGORÍFICOS   Bovinos  Suínos Ovinos  

       

Cia. Swift do Brasil S/A Rosário do Sul 1000 500 500 

Cia. Swift do Brasil S/A Rio Grande  1500 1000 2000 

Armour do R. G. Sul S/A Livramento  1200 1000 1600 

S/A Frigorífico Anglo  Pelotas  1000 1200 2400 

Sul Rio-Grandense S/A  Canoas 850 2400 2400 

Inst. Sul Rio Grand. Carnes  Tupanciretã  850 0 0 

Anselmi S/A Rio Grande  130 100 50 

Fazendeiros Reunidos  Rio Grande  130 0 0 

       

CHARQUEADAS       

Rodolfo Moglia Ind. Com. Pec. Bagé  400 0 0 

Ind. Carnes Sto. Antônio Bagé  500 100 1000 

       

COOPERATIVAS       

       

Rural Gabrielense Ltda. São Gabriel 400 0 0 

Pedritense de Carnes Ltda. Dom Pedrito 170 0 330 

Bageense de carnes Ltda.  Bagé  400 0 0 

Castilhense de Car. Der. Ltda. J. Castilhos 200 0 0 

Pastoril de Rio Pardo Rio Pardo  200 0 0 
Santanense de Carnes Der. 
Ltda. Livramento  400 0 1000 

Front. Oeste Car. Der. Ltda.  Uruguaina  600 0 1500 

Carnes Der. Zona Sul Ltda. Jaguarão 200 0 100 

Sdeste de Carnes Ltda.  Pelotas 200 0 0 

Industrial de Car. Der. Ltda.  Bagé  650 0 0 

       

Total    10980 6300 12880 

Fonte: Instituto Sul-Rio-Grandense de Carnes   

 

 

Considerando o período de 150 dias de 8 horas (Tabela 2), teríamos uma 

capacidade anual para abate de bovinos de 1.647.000 animais. Nos mapas de matança 

organizados pelo Instituto de Carnes (Tabela 3) verificamos que nas últimas três safras, 

1958 a 1960, foram abatidos, para charque, frio e conserva, 376.433, 300.578 e 251.345 

animais, respectivamente. Isso significa que a indústria de carnes do Rio Grande do Sul 

trabalhou com somente 22,8, 18,2, e 15,2% da capacidade de matança efetiva, 

evidenciando a crise nessa indústria, pois 85% de sua capacidade no último período 
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encontrava-se ociosa.  103 

Paulo R. Schiling registra também em seus demonstrativos que a matança vem 

decrescendo nos últimos anos, passando de 431.025 reses em 1953 para somente 129.726 

em 1959. O autor afirma que o decréscimo na matança não se deveu à substituição pela 

indústria do frio, mas à não-existência de gado para abater, e atribui a crise à falta de 

nutrição adequada aos animais, pela falta de investimento na melhoria das pastagens.104 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
103 SCHILLING, Crise econômica no Rio Grande do Sul, p. 101 - 105.  
104 Idem, Ibidem, p. 102.  
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Tabela 3 – Estado do Rio Grande do Sul – Mapa de matança para charque, frios 

conservas, etc.(comparativo entre 1958 a 1960) – número de cabeças – 

Fonte:  Instituto Sul-Rio-Grandense de Carnes  

 

  1958 1959 1960   

Estabelecimentos          

   RESES   RESES   RESES    
MATANÇAS PARA CHARQE (Enc. Em 30 de julho)      206.060       129.726       139.375    
Cia. Swift do Brasil S/A               90                   -                   -    
S/A Frigorífico Anglo           3.235           3.734           1.650    
Frigorífico Anselmi S/A          6.000           2.500           2.500    
Rodolfo Moglia Ind. Com. Pec.        15.690         12.930         10.545    
Ind. Carnes Sto. Antônio S/A        10.589           7.484           8.771    
Coop. Rural Gabrielense Ltda.        17.371         10.234         11.243    
Coop. Pedritense Carnes Ltda.        14.479           9.617           9.752    
Coop. Bageense Carnes Ltda.         18.128         11.386         12.614    
Coop.Castilhense Car. Der. Ltda.        25.025         10.341         15.522    
Coop.Santanense Carn. Der.Ltda.        13.961         10.379         13.762    
Coop.Front. Oeste Car. Der. Ltda.         13.231           9.624         12.700    
Coop.Carn. Der. Zona Sul Ltda.        10.587           5.738           6.600    
Coop. Sudeste Carnes Ltda.         10.682           5.556           5.224    
Coop. Indl. de Car. Der. Ltda.         34.265         26.345         24.567    
Coop. Rural Serrana Ltda.         10.675           3.858           3.925    
Cia.Ind.Prod. Agro-Pecuários           2.052                   -                   -    
MATANÇA P/ FRIOS E CONSERVA (Enc. 15 julho)      170.373       170.852       111.970   
Ind. Carnes Sto. Antônio S/A                  -           3.825           3.989    
Frigoríficos Sul Rio-Grandenses S/A        16.511           4.366                   -    
Coop.Castilhense Car. Der. Ltda.                  -           1.222                   -    
Frigorífico Armour do R.G. Sul, S/A        38.369         37.621         31.908    
S/A Frigorífico Anglo         30.114         25.037         25.010    
Cia. Swift do Brasil S/A        27.678         30.487                   -    
Cia. Swift do Brasil S/A        40.905         40.610         32.146    
Frigoríficos Fazendeiros Reunidos S/A *                  -           6.772                   -    
Frigorífico Anselmi S/A                  -           1.900           1.522    
Coop. Rural Gabrielense Ltda.                  -           1.648              437    
Coop. Rural Serrana , Ltda.         16.796         17.364         16.728    
Coop. Ind. De Carnes e Derivados                   -                   -              230    

Total............................................................................      376.433       300.578       251.345    
* - Inclui carne congelada p/ consumo de navios e Cured Beef.      
Fonte:Instituto Sul-Rio-Grandense de Carnes  

      
COMPARATIVO  1958 1959  DIFERENÇA  1960 Diferença 

Charque..................................................................      206.060       129.726        (76.334)      139.375       9.649  

Frios e Conservas.................................................      170.373       170.852              479      111. 970    (58.882) 

TOTAL....................................................................      376.433       300.578        (75.855)      251.345     (49.233) 
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2.3. Políticas públicas regionais 

 

 

A crise pós-30 caracterizou-se pela intervenção estatal em favor da agropecuária do 

Rio Grande do Sul. “Flores da Cunha, interventor federal no estado, concedeu empréstimos 

aos setores da agropecuária atingidos pela crise”. Segundo Sandra Jatahy Pesavento, “o 

governo gaúcho incentivou nesta década tanto o setor pecuário que agrupava-se em 

cooperativas com a finalidade de beneficiar seus próprios rebanhos, eliminando a figura 

dos charqueadores tradicionais, do processo; como um grupo que tinha a idéia de montar 

um frigorífico com recursos locais”.  105 

As próprias oposições políticas –situação e oposição – mostravam-se favoráveis à 

idéia da construção de um frigorífico nacional. O Instituto Sul-Rio-Grandense de Carnes, 

criado em julho de 1934, procurava, entre outras metas, tornar realidade no estado o 

projeto da frigorificação. Sandra Jatahy Pesavento observa que, “além de conceder 

empréstimos para possibilitar a realização desse projeto, o governo estadual construiu um 

matadouro-modelo na Serraria e um entreposto frigorífico no cais do porto da capital”, 

encomendando, também, vapores frigoríficos para resolver o problema do transporte 

adequado para as carnes. Os próprios charqueadores aderiram a essa idéia na época, 

embora não se integrassem ao Instituto da Carne.  106 

Carlos Alves Müller descreve que a Revolução de 30 encontrou o Rio Grande 

mergulhado na crise. Nos quinze anos seguintes, o estado atingiria o apogeu de sua 

economia, baseada na agropecuária.  Segundo o autor, “a crise da pecuária continuava 

agravando-se, não havia condições de promover moratória proposta quase dez anos antes 

por Oswaldo Aranha, embora ele fizesse parte do círculo mais próximo de Getúlio 

Vargas”, havendo uma sensível elevação da inadimplência em relação aos empréstimos 

bancários. No caso deste estado, a solução foi criar, em 1932, a pedido do interventor 

Flores da Cunha, uma linha especial de crédito, com  recursos do Banco do Brasil, garantia 

do Estado e operada pelo banco estatal (Banrisul), fundado em setembro de 1928. Os 

empréstimos foram concedidos pelo prazo de quatro anos e meio, a 8% de juros mais 0,5% 

de comissão anual, com garantia hipotecária do campo ou do gado. O limite do empréstimo 

era equivalente à metade do valor dos bens oferecidos em garantia. Até o final do ano, 651 

                                                 
105 PESAVENTO, História do Rio Grande do Sul, p. 111. 
106 Idem, Ibidem, p. 111.  



 

 

62 
 
fazendeiros apresentaram suas propostas, das quais 307 foram aceitas, envolvendo 

empréstimos no valor de 28,6 mil contos de réis. 107 

Refletindo sobre a economia do Rio Grande do Sul no período de 1930 a 1960, com 

base na revisão bibliográfica, verificamos que o período caracterizou-se por crise no setor 

agropecuário, pois de 1930 a 1945 atingiu o apogeu de seu modelo histórico de 

desenvolvimento, embora mantivesse um vínculo importante com o governo central no 

sentido de fornecer ao mercado interno brasileiro artigos de subsistência. Na afirmação de 

Pesavento: “Dentro deste contexto, o governo da União via o Rio Grande do Sul como 

destinado a complementar a economia central em seu papel de fornecedor de gêneros de 

subsistência para o mercado consumidor nacional”. 108 

O modelo histórico de acumulação de riqueza, de capital e de dominação política do 

Rio Grande do Sul até então, na visão de Geraldo Müller, promovia a integração e o 

crescimento via desdobramento das atividades agropecuárias com as industriais, 

comerciais e outras atividades ligadas à agroindústria. Isso é comprovado pelo fato de a 

frigorificação de carne ser uma indústria considerada “natural”, por derivar da atividade 

pecuária. Lembra-se que o charque foi o principal produto de exportação do Rio Grande do 

Sul por muitas décadas. 109       

De acordo com Yeda Rorato Crusius, “a unificação dos mercados nacionais, 

iniciada nesse período (década de 50) através do crescimento dos transportes e da indústria, 

somente veio a ser completada após 64”. A autora segue afirmando que “somente após a 

promulgação do Decreto-Lei 200 (Reforma Administrativa) e da Lei do mercado de 

Capitais, a reinstitucionalização do país o levou à nacionalização dos mercados e à 

internacionalização da produção interna”. Argumenta que os principais fatores 

responsáveis por isso foram: 110 

 

 

 

 

                                                 
107 MÜLLER, Carlos Alves. A história econômica do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Grande Sul, 1998, p. 91 - 107. 
108 PESAVENTO, História do Rio Grande do Sul.; p. 106. MÜLLER, op. cit.. MÜLLER, Geraldo. A economia política gaúcha dos 
anos 30 aos 60. In: DACANAL, José Hildebrando; GONZAGA, Sergius (org.). RS: Economia e Política. 2. ed., Porto Alegre; 
Mercado Aberto, 1993, p. 358 - 402.  

109 MÜLLER,Geraldo. op. cit., p. 358 - 402. 
110 CRUSIUS, Yeda Rorato. A evolução da economia do Rio Grande do Sul face à economia brasileira. In: MENDES RIBEIRO, 
Carlos Reinaldo (org.) “Autonomia ou Submissão?”, Porto Alegre: Mercado Aberto, 1983, p. 80. 
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(a) a integração e o crescimento dos mercados financeiros, através do 
sistema Financeiro Nacional, que orientou a poupança nacional para os setores 
considerados prioritários, como o Sistema Financeiro da habitação; (b) a 
recriação dos instrumentos de política econômica centralizados nas mãos do 
Governo Federal: impostos, taxas, subsídios, créditos, projetos de investimento 
produtivo estatal, todos orientando a economia para produzir o que era 
considerado positivo para o modelo de desenvolvimento; (c) o estabelecimento 
de um sistema político centralizador, que assegurava a continuidade dos planos 
econômicos e, portanto, desenhava as expectativas empresariais com grande grau 
de certeza – ou seja, pequeno grau de insegurança e (d) a abertura à todas as 
empresas do acesso ao capital financeiro de empréstimo com as repercussões já 
apontadas.111 

 

 

Caracterizou-se, assim, uma política de intervenção estatal pautada pelo uso das 

instituições financeiras e decretos – lei em prol de um projeto já existente de expansão 

industrial.  Assim, nas palavras de Carlos Alves Muller, “o regime militar encontrou a 

economia gaúcha estagnada [...]no final dos anos 60 voltou a crescer, mas a década de 80 

terminou sob nova crise”. 112 Conforme o autor,  

 

 

[...] entre o golpe militar de 1964 e 1970, a situação mudou profundamente em 
relação ao início da década embora a participação do estado na renda nacional 
ainda fosse inferior ao nível de 1955 (8,16%, em 1970, contra 8,45%, em 1955). 
A indústria prosseguiu em sua tendência de queda: 6,67%, em 1950; 6,25%, em 
1955; 5,41%, em 1960; 5,22% em 1965 e 4,84%, em 1970, conforme cálculos do 
início dos anos 80. Entretanto, importantes transformações, iniciadas no campo, 
estavam em curso.113  

 

 

2.4. O surgimento do Friva 

 

 

Fidélis Dalcin Barbosa relata que, “no século passado (XIX), quando a economia do 

Município baseava-se na pecuária, existiam pelo interior numerosos fabricantes de queijo, 

que era transportado pelos tropeiros, tornando-se famoso o queijo vacariano, sendo 

disputadíssimo”. Segundo o autor, no princípio do século, com a imigração italiana, 

começaram a parecer os moinhos coloniais e iniciou-se a exploração de uma das maiores 

                                                 
111 CRUSIUS. A evolução da economia do Rio Grande do Sul face à economia brasileira. In: MENDES RIBEIRO, Carlos 
Reinaldo (Org.) “Autonomia ou Submissão?”, p. 80.  

112 MÜLLER. A História econômica do Rio Grande do Sul., p. 199. 

113 Idem, Ibidem, p. 199.  
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fontes de rendas – a exploração da madeira. Na década de 1930, havia duas dezenas de 

moinhos e três serrarias, todas na região colonial de São Manuel, Ipê, Segredo e São 

Paulino. Barbosa observa que a indústria intensificou-se a partir de 1940, quando grandes 

empresas do ramo passaram a se instalar no município, explorando as ricas reservas de 

pinheiro araucária existentes nas encostas dos rios. A seguir, as maiores empresas 

madeireiras do sul do Brasil instalaram suas filiais, as quais permaneceram 

aproximadamente até a década de 1980. 114 

Além do pinheiro araucária, de acordo com o relatório apresentado ao coronel 

Osvaldo Cordeiro de Farias, interventor federal do estado, por Sátiro Dornelles de Oliveira 

Filho, prefeito municipal de Vacaria, referente ao exercício de 1940, as madeiras existentes 

em Vacaria eram pinheiro, cabriúva, caroba, maria pr., guatambu, louro, imbuia, imbuia 

br., imbuia am., pau brasil, cerejeira, coronilho, canela br., canela pr., aroeira, guamerim, 

botinga, cangerana, angico, araçá, carvalho, cambará, pessegueiro br., bugre, cedro, 

branquilho, cocão, taruman, cerivá, ipê, guajuvira, nó pinho, s. cavalo, grapia.115 

A matriz produtiva de Vacaria caracterizou-se, por longos anos, pela criação 

extensiva de gado; posteriormente, passou-se a plantar trigo e soja. Também foi 

caracterizada, embora por um período de tempo não tão longo quanto ao da pecuária, pela 

indústria madeireira, pois praticava-se a extração predatória do pinheiro araucária, nativo 

da região e atualmente em extinção. Mais tarde, em 1973, desenvolveram-se a plantação e 

agroindústria da maçã. Mas, de acordo com Fidélis Dalcin Barbosa, o período que se 

caracterizou como áureo da indústria em Vacaria iniciou-se na década de 1970, com a 

implantação do Frigorífico Vacariense S/A e do Distrito Industrial (20/10/1973). 116 

Houve um período (1955 a 1973) em que não havia matadouro em Vacaria, 

segundo depoimento de Sinval Bartholomeu Rodrigues, e a cidade era abastecida de carne 

por intermédio do Frigorífico Pradense, de Antônio Prado. Embora o município fosse 

tradicional em criação de gado, os produtores rurais vendiam as reses para o Frigorífico 

Pamplona, de Lages, Santa Catarina.  117 Segundo o depoimento, no começo de 1973 

iniciaram as atividades do Matadouro Zamban; em meados de 1975 foi criado o Frangodia 

e, em 1974, o Frigorífico Deon, que se localizava no caminho para Monte Alegre, antes do 

                                                 
114  BARBOSA, Vacaria dos Pinhais., p. 128. 
115 OLIVEIRA Filho, Sátiro Dornelles de. Relatório. Porto Alegre: Tipografia Thurmann, 1941, p. 173. Acervo de Adhemar A. M. 
Pinotti.   

116  BARBOSA, op. cit., p. 128.  
117 Entrevista já citada, com Sinval Bartholomeu Rodrigues. 
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último cemitério.  Em 1979, Antenor Girotto adquiriu essa empresa, que passou a 

denominar-se Frigorífico Girotto. 118  

Observamos que todos os frigoríficos da região tiveram as atividades ligadas à 

criação de bovinos, excetuando-se o Frangodia, que trabalha com frangos e surgiu mais 

recentemente. O Frigorífico Zamban abatia alguns suínos, mas não em quantidade 

expressiva, 119diferentemente da origem dos frigoríficos em Passo Fundo, os quais 

estiveram mais ligados à atividade da suinocultura, como observam João Carlos Tedesco e 

Sirlei F. Souza: 

 
Assim sendo, a origem dos frigoríficos instalados em Passo Fundo tem a 

mesma história dos frigoríficos instalados nas áreas de imigração como Erechim 
e Frederico Westphalen, dentre outros; ambos estiveram relacionados à indústria 
da banha e não do charque ou gado bovino como as primeiras indústrias 
frigoríficas gaúchas. A banha tornou-se um dos principais produtos de 
exportação do Estado e nas colônias aumentava-se a criação de suínos.   120 

 

 

Constatamos também, em relação às análises desses autores, que o contexto social e 

econômico da região que abrange Passo Fundo é muito diferenciado da região de Vacaria, 

a qual não tem em sua paisagem a presença do sujeito da história representado pela figura 

do colono. O que temos são os fazendeiros, latifundiários – grandes proprietários de terras 

–,  criadores de gado bovino, com seus peões (trabalhadores do campo), suas mulheres 

brancas e o povo mestiço, que se origina da miscigenação das etnias do índio, do negro 

escravo com brancos pobres. Foram esses, que caracterizaram os trabalhadores da cidade, 

que serviram como mão-de-obra para o Frigorífico Vacariense.  

Assim, o frigorífico surgiu na paisagem vacariana como fruto de alguns 

empreendedores provindos de outras cidades, alguns de origem italiana, como Zamban, 

Girotto, Deon. O Friva foi iniciativa, inicialmente, de empresários porto-alegrenses, cuja 

origem étnica desconhecemos, porém foi efetivado pelo empreendedor Armito Pereira dos 

Santos, filho de portugueses, nascido em Bento Gonçalves. Descaracteriza-se, assim, a 

hipótese de “descapitalização do colono tradicional” 121 como ocorreu na região do Planalto 

Central. Também não houve propriamente uma descapitalização dos pecuaristas de 

                                                 
118 Entrevista já citada, com Sinval Bartholomeu Rodrigues.  
119 Idem.  
120 TEDESCO; SOUZA. Agroindústrias, frigoríficos e cooperativismo, p. 279. 
121 Idem, Ibidem, p. 278. 
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Vacaria, pois os frigoríficos eram independentes e utilizaram capitais próprios ou 

financiamentos do governo.  

O fato é que o período em que o Friva operou foi caracterizado pelo aumento da 

produção bovina na cidade, como podemos verificar pelos dados da tabela 4. Observamos 

o crescimento da produção na década de 1970, a partir de 1973 - 195.706; 1974 - 193.235; 

1975 - 202.272; 1976 - 203.204; 1977 - 214.722; 1978 - 220.552; 1979 - 225.982; 1980 - 

212.889; 1981 - 228.222; 1982 - 209.540; 1983 - 212.029; 1984 - 200.355; 1985 - 195.402; 

1986 - 192.805. Atingiu-se o pico máximo em 1981 228.222, quando começou a declinar 

até 1986, com 192.805. Enquanto no Rio Grande do Sul (Tabela 5) percebe-se um declínio 

na produção de 1973 a 1976, em Vacaria (Tabela 4) a produção manteve-se estável; houve 

um leve declínio em 1973 (195.706) para 1974 (193.235), mas recuperando-se em seguida 

em 1975, com 202.272, provavelmente em razão da presença do frigorífico. Este 

estabelecimento, segundo Marcos Palombini, não provocou êxodo rural, ao contrário, 

manteve o pecuarista no campo, pois representava uma expectativa positiva para a 

produção de gado na região. 122 

 

 

Tabela 4 – Levantamento populacional bovino de Vacaria 1973 – 1986 
 
 

MÊS/ANO Nº DE  REB.* Nº PROPIET. BOVINOS 
jan/73 3.174 3.556 195.706 
set/74 3.116 3.610 193.235 
set/75 3.145 3.644 202.272 
mai/76 3.144 3.658 203.204 
out/77 3.138 3.615 214.722 
out/78 3.134 3.567 220.552 
out/79 3.024 3.461 225.982 
fev/80 2.781 3.200 212.889 
out/81 3.064 3.560 228.222 
out/82 3.054 3.538 209.540 
nov/83 3.038 3.493 212.029 
nov/84 3.045 3.490 200.355 
out/85 3.039 3.442 195.402 

fev/86 2.968 3.437 192.805 
Fonte: BRASIL. Ministério da Agricultura. Secretaria  
da Agricultura. Unidade de Defesa Sanitária Animal  

 

                                                 
122 PALOMBINI, Marcos. Entrevista realizada por Isabel Carneiro de Almeida, em 21 de maio de 2007. Com, 73 anos, é antigo 
prefeito de Vacaria, o qual teve renovado por várias vezes o seu mandato, atual presidente do PMDB no município.  
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Tabela 5 – Levantamento populacional bovino do estado do RS – 1973 - 1976 

 

MÊS/ANO 
Nº. DE 
REB.* Nº. PROPIET. BOVINOS 

jan/73 393.063 433.378 13.010.347 
set/74 381.129 416.987 12.040.638 
set/75 383.110 420.074 12.370.174 
mai/76 383.400 419.586 12.462.909 

 
Fonte: BRASIL. Ministério da Agricultura. Secretaria  

da Agricultura. Unidade de Defesa Sanitária Animal 123 
 

 

Assim, demonstramos como se comportavam os cenários nacional, estadual e 

municipal no momento em que se instalou o Friva em Vacaria. Cabe-nos, agora, nas 

próximas páginas, relatar sobre nosso objeto de estudo, o que representou para a região dos 

Campos de Cima da Serra, qual foi o envolvimento dos sujeitos da história para sua 

constituição e funcionamento, desde os mais simples trabalhadores até os mais elevados 

cargos na política brasileira.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
123 * Nº. de Reb. = Número de Rebanhos refere-se ao total de qualquer espécie que constitui gado para corte, pois a quantidade 
de proprietários não significa que todos tenham rebanhos; alguns somente dispõem da terra, não criando animais. São 
grandezas utilizadas pelo Ministério da Agricultura, visando fornecer com maior exatidão dados sobre a situação agropecuária.  
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3º CAPÍTULO 

HISTÓRIA, PATRIMÔNIO E DINÂMICA ECONÔMICA DO FRIVA 
 
 
 
 

 
Pois não existe desenvolvimento econômico que não seja ao mesmo 

tempo desenvolvimento ou mudança de uma cultura. E o desenvolvimento da 
consciência social, como o desenvolvimento da mente de um poeta, jamais pode 

ser, em última análise, planejado.124   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
124THOMPSON, E. P. Costumes em comum – Estudos sobre a cultura popular tradicional.. São Paulo: Companhia das Letras, 2002, 
p. 304. 
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Neste capítulo examinamos a origem do projeto Friva e o relacionamento deste 

objeto de estudo com as políticas econômicas da época, a forma como surgiu no cenário 

dos Campos de Cima da Serra como produto de um processo de industrialização no Brasil, 

como se solidificou este projeto, o seu relacionamento com o meio capitalista que o 

produziu e as relações dos atores, sujeitos da história, com a empresa. Procuramos observar 

as condições necessárias à consolidação deste projeto, como as políticas públicas da época, 

o envolvimento do BNDE, a matéria-prima, a infra-estrutura e a logística. 

Também analisamos, do ponto de vista da fundação da empresa, como se 

configuraram a sociedade, as políticas públicas locais, a fase de construção, a mão-de-obra 

envolvida. Descrevemos a fase do seu pleno funcionamento com a finalidade de 

documentar a forma como era realizado o trabalho num organismo da cadeia da carne, 

porém sempre no intuito de observar os relacionamentos dos sujeitos da história no meio 

laboral sob a égide de um regime capitalista e sob modelo de intervenção estatal.   

 

 

3.1. O projeto Friva 

 

 

O histórico do Friva, em estudo realizado com a finalidade de marketing125, revela-

nos que, após estudos técnicos de mercado e localização efetuados pelo Banco Nacional de 

Desenvolvimento, foi construída a planta industrial, voltada para o mercado interno e, 

principalmente, para o mercado externo.  Esse dado foi ratificado por Armito Pereira dos 

Santos em entrevista, quando nos contou sobre o projeto, sua fundação, os esforços e as 

conquistas em torno deste empreendimento, que monopolizou a atenção de muitos em 

várias e diversificadas instâncias, em atividades sociais e de trabalho, principalmente.  126 

Armito Pereira dos Santos, brasileiro, natural de Bento Gonçalves, pecuarista, o 

maior acionista da empresa em questão, não só nos ratificou a informação de que o Friva 

foi planejado pelo BNDE, como que este financiou totalmente sua construção. Isso 

                                                 
125 Marketing, nesse contexto, refere-se a estudo de mercado e viabilidade, não meramente a propaganda, publicidade e promoção, 
as quais são somente ferramentas utilizadas pelo marketing.  

126SANTOS, Armito Pereira dos. Entrevista realizada por Isabel Carneiro de Almeida, em 06 out. 2005. Com. 75 anos, é 
pecuarista, antigo diretor presidente e maior acionista do Friva.   
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corrobora com o exposto no primeiro capítulo, quando afirmamos a importância da criação 

das instituições como promotoras da industrialização no Brasil, como observa Edson 

Nunes: 

 
O Brasil pertence ao grupo de países que adotaram, nos últimos 50 anos, 

uma economia capitalista moderna e internacionalizada. Países que procuraram 
implantar uma ordem capitalista moderna têm de criar novas instituições 
compatíveis com a lógica da produção econômica.  127 

 

 

Neste capítulo demonstramos como o BNDE participou da fundação do Frigorífico 

Vacariense S/A, pois os recursos fornecidos pelo banco foram fundamentais para a 

construção, viabilidade da empresa e, posteriormente, para sua ampliação.128 

 

 

Primeiramente, eu estava no ramo de frigorífico, de transportes 
frigoríficos, Transportes Rodeio, empresa de transporte frigorífico jamanta [...] 
Daí minha ligação de transporte frigorífico e carne. Fui fundador do frigorífico 
de Farroupilha Friapel, Frigorífico Agropecuária para conservação de uva e 
carne. Iniciamos em noventa dias conseguimos construir a planta, ali perto de 
Farroupilha. E conseguimos exportar para a Espanha, meu primeiro negócio. 
Bom, este foi financiado pelo Banco do Brasil. [...] Aí me ofereceram, vieram 
um pessoal de Porto Alegre, principalmente, [...] e me ofereceram para participar 
do frigorífico de Vacaria, que seria uma planta nova, com o financiamento do 
BNDES, Banco Nacional do Desenvolvimento Social, que era o maior 
financiamento na época dado a uma indústria do Rio Grande do Sul. E que 
mereceu um estudo do BNDES apurado de alguns anos, para comprovar a 
necessidade de uma planta na parte norte do estado do Rio Grande do Sul uma 
planta exportação, uma planta de porte. Nós, de início, não nos interessávamos 
porque já tínhamos transportes frigoríficos, tínhamos o frigorífico de 
Farroupilha, tinha uma fábrica de  indústria de rolhas plásticas, tínhamos posto 
de gasolina em Caxias, tínhamos uma série de negócios, Auto Mecânica S/A, 
que era agente Mercedes Benz.   [...] Mas fomos a Vacaria, verifiquei lá a 
situação e cheguei à conclusão de que realmente merecia. 129 

 
 

                                                 
127 NUNES, A gramáticva política do Brasil  - Clientelismo, e insulamento burocrátoico, p.15.  
128 Entrevista já citada, com Armito Pereira dos Santos.    
129Idem (grifo nosso).   
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Fonte: Acervo do Friva – Vacaria. 
Figura 5 – Complexo Industrial: Frigorífico Vacariense S/A em 1984. 

 

 

Também pudemos comprovar o envolvimento do Banco Nacional do 

Desenvolvimento nesse empreendimento por meio da ata de 29 de janeiro de 1968, na qual 

se registrou que às dez horas do dia 29 de janeiro de 1968 os diretores do Frigorífico 

Vacariense S/A – Indústria e Comércio – Armito Pereira dos Santos, Nicolau Sartori e 

Raul Corrêa Ferreira da Silva reuniram-se com o objetivo de deliberar sobre: 

a) a aprovação da operação e autorização de contratação do financiamento 

solicitado ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico BNDE, o 

qual tinha a sua sede no Rio de Janeiro, no estado da Guanabara; 

b) oneração dos bens sociais dados em garantia ao Banco Nacional do 

Desenvolvimento Econômico.  

O documento informa que, depois de amplamente debatidos, os dois itens da ordem 

do dia foram aprovados pela diretoria. Contudo, em ata anterior, de reunião realizada no 

dia 24 de setembro de 1966, já é mencionada a idéia do financiamento pelo Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico. No texto consta:  
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Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e 
sessenta e seis, reuniu-se a Diretoria do Frigorífico Vacariense S.A. – Indústria e 
Comércio, na sua sede social à rua Pinto Bandeira, nº. 357, conj. 51, presente o 
Diretor Superintendente Raul Correa Ferreira da Silva, o Diretor Administrativo 
Claudio Stefani e o Diretor Técnico Jayme Gaspar dos Santos. O objetivo da 
reunião era o de apreciar a solicitação do Departamento Legal do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico para que, além da autorização dada 
pela totalidade dos acionistas da empresa, por ocasião de sua constituição, para a 
realização de operação de financiamento com o dito estabelecimento de crédito, 
inclusive constituindo hipoteca, fosse a mesma, também, autorizada pela 
Diretoria. Assim sendo, embora entendendo suficiente a autorização existente no 
ato constitutivo, a Diretoria, autorizada que está, manifestou total aprovação para 
a operação de financiamento prestes a ser realizada com o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico no valor de Cr$1.500.000.000 (Hum bilhão e meio 
de cruzeiros) e a hipoteca correspondente do terreno de propriedade da empresa, 
com área de 50.000 m², 130situado em Vacaria e adquirido de Wenceslau Ferreira 
da Silva, digo, Wenceslau Ferreira Filho e que limita com terras do vendedor e 
com o rio Socorro. 131     

 

 

Portanto, o projeto Friva nasceu de uma idéia, segundo o depoimento de Armito 

Pereira dos Santos, do BNDE, aliado ao espírito empreendedor de alguns porto-alegrenses, 

um são-leopoldense, um vacariano e, posteriormente, Armito, bento-gonçalvense, como 

podemos constatar na ata de fundação do Friva.  

De acordo com o relatório do setor de marketing, o frigorífico está edificado sobre 

uma área de 84,70 ha, distante 8 Km do centro de Vacaria, junto à BR 116-Km 30, onde 

estão construídos vários prédios, que são considerados como unidade central e seus 

diversos apoios, totalizando 22.770, 61m² de área construída. 

Inicialmente, a planta era a que demonstramos na Figura 6, porém em abril de 1978 

foi proposta uma nova planta para ampliação. Desta somente descreveremos a situação 

atualizada, em razão da falta de espaço para demonstrar os 22.770,61 m², os quais podem 

ser evidenciados e visualizados observando-se a fotografia da Figura 5.  

Quanto à ampliação, também foi financiada pelo BNDE, de acordo com o aditivo 

nº. 1 ao contrato de financiamento F-Nº 460, de 3 de fevereiro de 1971. Provavelmente, 

outro financiamento foi solicitado pelo frigorífico, no qual consta, na primeira cláusula, 

que a dívida principal do F-460 seria paga ao banco em 45 prestações mensais, iguais e 

sucessivas, vencível a primeira em 15 de junho de 1974 e as seguintes, no dia 15 de cada 

mês subseqüente. Também consta, no parágrafo segundo desta mesma cláusula, que os 

                                                 
130 50.000 m² refere-se ao antigo terreno, onde iria ser construído o Friva; posteriormente, foi substituído por outro, com 50ha  
doados pela Prefeitura Municipal e 34,7ha adquiridos pelos proprietários.  

131 Parte integrante da ata de 24 de setembro de 1966, (grifo nosso).  



 

 

73 
 
juros resultantes do F-460, devidos até 15.03.73, seriam nessa data incorporados à divida 

principal. O documento foi registrado em cartório e assinado, com firmas devidamente 

reconhecidas, tratando-se de documento original.  

Constatamos nos balanços do Friva que havia o vínculo com o BNDE na ordem de: 

Balanço de 31/12/1969, Cr$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil cruzeiros); em 

31/12/1973, Cr$ 8.297.064,40 (oito milhões, duzentos e noventa e sete mil, sessenta e 

quatro cruzeiros e quarenta centavos); 31/12/1974, Cr$ 11.238.689,43 (onze milhões, 

duzentos e trinta e oito mil, seiscentos e oitenta e nove cruzeiros e quarenta e três 

centavos); 31/12/1975, Cr$ 13.499.141,54 (treze milhões, quatrocentos e noventa e nove 

mil e cento e quarenta e um cruzeiros e cinqüenta e quatro centavos). 

 

 

Fonte: Acervo Friva – Vacaria 132             
Figura 6 – Primeira planta do Frigorífico Vacariense S/A  

                                                 
132 Esta planta permaneceu até abril de 1978; após foi ampliada.  
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 A unidade central do frigorífico foi implantada para executar o abate, preparo das 

carnes bovinas e ovinas, estocagem em câmaras frigoríficas até se efetuar a expedição aos 

diversos pontos de distribuição. O prédio principal contava com a área de 10.449 m² 

construídos, assim distribuídos: sala de abate de bovinos, sala de abate de ovinos ou 

suínos, sala de desossa mercado interno, sala de desossa mercado externo, câmaras de 

resfriamento, câmaras polivalentes (congelamento e resfriamento), câmaras de estocagem, 

sala de triagem de carcaças, câmara de seqüestro, sala de miúdos, sala de embalagens e 

miúdos (primária e secundária), salas bucharia I e II, salas triparia I e II, plataforma de 

embarque, túneis de congelamento, almoxarifado de embalagens. 133 

 

 

Fonte: Foto tirada por Isabel Carneiro de Almeida em 30 jan. 2006.  
Figura 7 – Prédio principal do Friva 

 

As construções de apoio e as benfeitorias executadas ao longo dos anos sobre o 

terreno permitiam excelentes condições de trabalho e manejo, desde o recebimento dos 

animais até o transporte das peças produzidas. A infra-estrutura viária de suprimentos de 

comunicação e urbana era completa, permanente e disponível no local, seja por água 

tratada, redes de luz, seja por transporte por vias rodoviárias e ferroviárias.134 

Por tratar-se de uma planta moderna e compacta, com fluxos racionais, podia operar 

                                                 
133 FRIVA. Relatório de Marketing, 1999 (fizeram o relatório em 1999, pois, tinham esperança de reabrir o frigorífico).  
134 FRIVA. Relatório de Marketing, 1999.   
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com cerca de 350 funcionários, o que tornava econômico o custo operacional no que tange 

à mão-de-obra empregada. 135 

 A capacidade instalada do Friva era de oitocentas cabeças/ dia para abate de 

bovinos e duas mil cabeças / dia para abate de ovinos; capacidade de 40/60 t /dia para 

desossa tipo exportação e 20 / 30 t / dia para desossa tipo mercado interno exportação. 136 

Podemos verificar na Tabela 6 a capacidade para resfriamento / congelamento:  

 

 

Tabela 6 – Capacidades instaladas do Friva 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fonte: FRIVA. Relatório de Marketing.  

 

Além da capacidade exposta, o frigorífico contava com duas caldeiras a lenha, mas 

com possibilidade de consumir óleo combustível (fuel oil). Para carne cozida, seria 

necessário instalar mais uma caldeira a diesel. Também havia o moinho, com capacidade 

de moagem para 750 kg / hora. A graxaria operava com a capacidade descrita na Tabela 7: 
137 

Tabela 7 – Capacidade da graxaria 

Quantidade Tipo de equipamento Capacidade 
02 Autoclaves c/ cesto p / ossos 3000 kg / und.  
03 Digestores  4000 L. / unid.  
02 Prensas  200 kg / hora /unid.  
02 Secadores 4000 L. / unid.  
08 Tanque depósitos sebo  15000 L. / unid.  

Fonte: FRIVA. Relatório de Marketing. 

                                                 
135 FRIVA. Relatório de Marketing, 1999.   
136 Idem.  
137 Idem.  

Quantidade Tipo de Câmara 
/ capacidade 

Resfriamento Congelamento 

Três Polivalentes 800 bovinos 142 T 
Quatro resfriamento 800 bovinos  

Uma miudezas  4 T 
Uma seqüestro 15 bovinos  
Cinco Túneis de 

congelamento 
 133 T 

Seis Estocagem  4060 T 

Total ...................... 1615 bovinos 4339 T 
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Fonte: Acervo do Friva  
Figura 8 – Antecâmara da desossa (fotografia superior)  
Figura 9 – Sala da desossa – tipo exportação (fotografia inferior) 
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Na Tabela 8 podemos observar a distribuição das outras áreas e a que serviam: 

 

Tabela 8 – Construções / Instalações do Friva e respectivas áreas em metros quadrados  

Prédios                                                                         Área em m² Prédios  Área em m² 
Currais de matança 1580 Portaria e casa da balança  136 
Currais de observação 160 Prédio da administração  388 
Rampa de acesso de ovinos  90 Prédio da inspeção federal 162 
Rampa de acesso de bovinos  101 Refeitório, vestiários,  lavan. 1680 
Mangueiras de recepção  3300 Caixa d’água (15000 L) 7 
Prédio do matadouro sanitário 89 Passarela coberta 345 
Depósito de couros 200 Casa de bombas d’água 5 
Prédio de forno crematório  35 Estação de Tratamento de 

água 
305 

Prédio da graxeira, moinho, sebo indl.  1085 Reservatório de água 
(cisterna 500.000L) 

185 

Rampas para lavg. Caminhões 300 Casa de bombas n° 2 12 
Prédio das caldeiras  311 Residência da presidência 516 
Oficina de manutenção 150 . Residência para visitantes  194 
Almoxarifado da manutenção 245 Residência do zelador 89 
Prédio para tosa de ovinos  120 Depósito de materiais gerais  73 
Estação de trat. de efluentes  330 Residência do Dir. Superint. 300 
Resid. funcion. pocilgas  92 Cozinha crioula 40 
Galpão de uso geral  400 Cobertura posto – bombas  

Combustível 
190 

Pocilgas  128 Total área de prédios 24302 
Depósito de ração  160 Pavimentação ajardinamento 30360 
Casa de guardas  150 Rede de esgoto 1600 
Prédio de serviços 160   
Prédio de borracharia  30   

Fonte: FRIVA. Relatório técnico do setor de Marketing.  
 

 

Toda a estrutura montada para trabalhar como uma indústria de abate de bovinos 

para cortes de carne congelada foi, como evidenciamos, financiada por uma instituição de 

fomento à industrialização no Brasil, o BNDE, uma instituição criada especialmente para 

prover a substituição do modelo agroexportador brasileiro para o modelo de economia 

capitalista industrial. Por essa estrutura podemos evidenciar o quanto essa política foi 

eficiente e eficaz na promoção do desenvolvimento industrial no Brasil, porque o 

frigorífico em questão foi apenas uma das centenas de indústrias criadas no país pelo 

fomento do BNDE. Observando as instalações da empresa, é fácil constatar o volume de 

numerários que foram movimentados para tanto.  

Não há como negar o envolvimento do governo na questão da industrialização no 

país nem a constatação de que, quando há vontade de ambas as partes – governo e 

sociedade –, muitos ideais podem ser concretizados, como observa Celso Furtado: “Nosso 
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problema maior – o da pobreza – tem solução se adotarmos uma política adequada. 

Vontade e ação política: é disso que necessitamos”. 138 

 

 

3.1.1. A infra-estrutura e a logística proporcionada pelo governo  

 

 

O terreno onde foi edificado e instalado o Frigorífico Vacariense S/A Ind. e 

Comércio localiza-se junto à estrada federal BR 116 km 30, em Vacaria, no Rio Grande do 

Sul, aproximadamente a 8 km da cidade e a 30 km da fronteira do estado de Santa 

Catarina, a 240 km da capital do estado, Porto Alegre, 380 km de Florianópolis (SC), 450 

km de Curitiba (PR), 860 km de São Paulo (SP) e 1260 km do Rio de Janeiro (RJ). 

Quanto aos países mais próximos, temos as seguintes distâncias: 650 km do 

Uruguai, 700 km da Argentina, 900 km do Paraguai. Em relação aos portos, 370 km do 

porto de Itajaí, 350 km do porto de São Francisco do Sul, 540 km do porto de Rio Grande e 

450 km do porto de Paranaguá.  

Entretanto, o fato determinante para a instalação do negócio na época foi o acesso 

ao tronco ferroviário principal sul, da Rede Ferroviária Federal (RFFSA), na divisa com o 

próprio imóvel, permitindo o desembarque de gado na própria área do frigorífico. A rede 

ferroviária já operava com transportes de cargas, insumos agrícolas e combustíveis, 

interligando o município no sentido norte-sul com os principais centros urbanos gaúchos, 

brasileiros e do Mercosul. Assim, possibilitar que a matéria-prima, que não era suficiente 

no município, pois não cobria a capacidade instalada da indústria, viesse da fronteira sul do 

estado num percentual de 60 %, de acordo com os depoimentos.    

Sabemos que na Europa, sobretudo na Inglaterra, a ferrovia foi a alma da 

“Revolução Industrial”, como observa Hobsbawm: 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
138 FURTADO, Celso. Em busaca de um novo modelo – reflexões sobre a crise contemporânea. 2. ed., São Paulo: Paz e Terra, 2002, 
p. 15.   
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Evidentemente, foram necessidades de transporte que deram origem à 
estrada de ferro. Era racional puxar vagonetes de carvão por carris, da boca da 
mina até um canal ou rio, era racional puxá-los com máquinas a vapor 
estacionárias, e era sensato inventar uma máquina a vapor móvel (a locomotiva), 
que os arrastasse ou empurrasse. Fazia sentido ligar uma mina de carvão. 
Distante de rios, até a costa por meio de uma longa ferrovia de Darlington a 
Stockton (1825), uma vez que os elevados custos de construção dessa linha 
seriam mais que compensados pelas vendas de carvão que ela possibilitaria, 
mesmo que seus próprios lucros fossem modestos. 139 

 

   

No caso específico do nosso estudo, observamos o quanto a logística foi 

determinante para a criação do frigorífico. Pelos depoimentos temos a informação de que o 

BNDE fez um estudo de viabilidade dessa indústria, certamente levando em consideração 

esse fator. A construção das estradas de ferro no Brasil era promovida pelo governo 

federal; em Vacaria, ela foi construída pelo 1º Batalhão Ferroviário em 1950, quando se 

iniciava o movimento em prol da industrialização no Brasil.  Percebemos aí a ação do 

governo para garantir a infra-estrutura necessária ao empreendimento, viabilizando a 

escoação da matéria-prima para a industrialização.        

 

 
Fonte: BERTONI, Rodrigues Borges; SILVA, Paulo Gilberto dos Santos. Perfil Sócio-
econômico de Vacaria. Vacaria: Norgraf, 1997, p. 36.      
Figura 10 – Pátio de manobras da RFFSA com neve   

                                                 
139 HOBSBAWM, Da Revolução Industrial Inglesa ao Imperialismo, p. 103.  
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[...] A ferrovia é a alma da indústria frigorífica, digamos. [...] Nós 
transportávamos 20 bois por vagão. E chegamos a receber 3600 cabeças em pé 
30 em três locomotivas [...] fica nos fundos do terreno do frigorífico, onde tinha 
desembarcador de gado. [...] Como o gado de trem, ele não cai, ele anda mais 
firme, não tem buraco, não tem curva, então o gado chega em muito melhores 
condições para o abate. E o custo do frete é uma percentagem muito ... 140 

 

De acordo com Luis Geraldo Beneton, hoje fruticultor e que trabalhou durante oito 

anos no Friva, inicialmente como encarregado do departamento Pessoal e, após, no 

departamento Financeiro, a região onde o frigorífico se instalou era bem localizada, porque 

estava a 7 / 8 km da cidade. Era uma área plana, por isso propícia para receber o gado que 

vinha pelo transporte ferroviário e pelo rodoviário também, nos caminhões boiadeiros. 

Segundo o entrevistado, o custo do transporte ferroviário era o aspecto mais importante, 

porém o transporte rodoviário era mais rápido. O acesso ao Friva dava-se pela BR 116, que 

já era asfaltada. 141 

O transporte era providenciado pelos compradores de gado do Friva, que 

reservavam lugar para transportar pela ferrovia o gado. Esse transporte era contratado; por 

isso, os compradores precisavam de uma autorização da empresa. Eram vários 

compradores autorizados a providenciar o transporte quando fosse necessário; o gado era 

apanhado de vários fornecedores, transportando-se em torno de trezentas cabeças por 

viagem. Pelo transporte rodoviário vinham em torno de 12 a 13 cabeças ou até 20, 22 

cabeças, dependendo do tipo de caminhão; por sua vez, o trem tinha a capacidade por 

vagão mais ou menos igual à dos caminhões tipo “truque”, porém o transporte levava em 

torno de dois dias pela ferrovia. 142     

Um problema no transporte ferroviário era que muitas vezes algumas cabeças 

chegavam mortas, porque o gado vinha em pé e, como alguns caíam, acabavam pisoteados 

pelos outros. Para evitar isso, o caminhoneiro valia-se de um cabo que dava choques nas 

reses; assim, de tempos em tempos o caminhoneiro parava na estrada, verificava a carga e 

dava choques naqueles que haviam caído para que se levantassem, evitando o 

pisoteamento. 143 

Além da infra-estrutura viária, o Friva contava com cinco transformadores de 150 

KVA e um transformador de 500 KVA, totalizando 1250 KVA de energia elétrica. Essa 

                                                 
140 Entrevista com Armito Pereira dos Santos, já citada.   
141 BENETON, Luis Geraldo. Entrevistado por Isabel Carneiro de Almeida, em 17 maio 2006. Com 59 anos, é técnico contábil, 
atualmente fruticultor, funcionário do Friva no período de 1973 a 1981.  

142 Entrevista com Luiz Geraldo Beneton, já citada.  
143 Idem.  
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energia era fornecida pela Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE). Aqui podemos 

confirmar que os projetos do governo da época, o qual tinha como uma das suas metas 

principais o investimento em transportes e energia, com a finalidade de promover o 

desenvolvimento da indústria no Brasil, fazem-se presentes mediante os elementos 

descritos neste item. Sem isso seria impossível a instalação de uma indústria desse porte 

em Vacaria, ou seja, a estrada de ferro para trazer a matéria-prima da fronteira sul; as 

rodovias para escoar a produção até os portos, que também eram usadas como uma opção a 

mais para o gado que era abatido, e a energia elétrica, sem a qual não poderia haver o 

“sistema de frio” e a “esfola aérea”.    

 
 

 

Fonte: FRIVA. Relatório de Marketing. 
Figura 11 – Localização geográfica do acervo Friva 



 

 

82 
 

 

Fonte: Acervo Friva.   
Figura 12 – Capacidade instalada de energia – transformadores144 

 

Além da infra-estrutura viária e de energia elétrica, havia água abundante no 

terreno, permitindo que uma represa mantivesse 500 mil litros de água, somente para uso 

do frigorífico, inclusive nos meses de maior seca. Em seu depoimento, Armito dos Santos 

relatou-nos: “Descobri este imóvel com água suficiente, com arroio, com vazão suficiente 

para, inclusive, no mês de maior seca de Vacaria, uma pequena represa manter 500 mil 

litros de água, por fora, para o frigorífico”.  145 

Lindomar Alves Nunes, 47 anos, sindicalista, antigo operador de sala de máquinas, 

trabalhou 18 anos no frigorífico. Segundo ele, havia um manancial de água com grande 

potência e toda a infra-estrutura de um sistema de preservação ambiental, com tanques para 

resíduos, os quais eram todos aproveitados. O entrevistado enfatiza que, quando surgiram 

as plantações de maçã, os resíduos de gado eram aproveitados como adubo nos pomares.  

De acordo com ele, no início o Friva não tinha essa infra-estrutura, mas, quando editada a 
                                                 
144 A capacidade dos transformadores totaliza 1250 KVA de energia elétrica, provavelmente de 1998 /1999.   
145 Entrevista com Armito Pereira dos Santos, já citada.   
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Lei de Preservação Ambiental, a empresa se adequou, tanto que o sistema era totalmente 

aprovado pela Fundação Estadual de Proteção ao Meio Ambiente da época. 146 

 

 

 
Fonte: Acervo do Friva 

Figura 13 – Bomba de captação d’água147 
 

3.1.2. A matéria-prima como um dos fatores relevantes para a instalação do Friva 

O relatório de marketing da empresa registrou que “pela sua localização no nordeste 

do Rio Grande do Sul, a região é tradicional produtora de pecuária de corte”. [...] “é uma 

das mais desenvolvidas no estado com desfrute médio de 25% do rebanho”. Também 

consta no documento que “num raio de 200 km da fábrica há uma oferta de 200.000 

cabeças, sendo que, se ampliada a área para 400km, a oferta ultrapassa 400.000 cabeças de 

gado por ano”.   

No capítulo 2 – “Os desdobramentos do processo de industrialização na região de 

Vacaria – surgimento do Friva” – discorremos detalhadamente sobre o aspecto da pecuária 

no Rio Grande do Sul e na região. Ficou constatada a tradição da criação de gado no 

estado, e a origem do próprio nome de Vacaria, “Baqueria de los Pñales”, a qual se 

                                                 
146NUNES, Lindomar Alves. Entrevistado por Isabel Carneiro de Almeida, em 09 maio 2006. Com 47 anos, é sindicalista, e 
trabalhou como operador de sala de máquinas por 18 anos no Friva.   

147 Evidenciando-se a captação de água do arroio localizado no terreno do Friva, provavelmente de 1998 /1999.  
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originou da tradição de criar gado. Também destacamos a crise ocorrida a partir de 1930, a 

qual teve uma certa recuperação na década de 1960 e início da de 1970. Paulo R. Schiling 

detalha a crise ocorrida no final da década de 1950, que também se refletiu na indústria da 

carne, demonstrando-a por meio de gráficos e tabelas. No sul com a crise, começou a 

declinar a produção de gado e os frigoríficos e charqueadas passaram a produzir bem 

abaixo de suas capacidades.  

Demonstramos a produção de gado em Vacaria com base de dados da Unidade de 

Defesa Sanitária Animal do Ministério da Agricultura, os quais demonstram que, apesar de 

haver declínio na produção de gado no Rio Grande do Sul, em Vacaria houve um aumento 

substancial do início da década de 1970 a 1981, quando começou a cair a produção brusca 

e gradativamente. Isso posto, sem dúvida, concluímos que o projeto baseou-se na tradição 

pecuária do estado e no relativo estoque produzido na região de Vacaria. Entretanto, 

contou não somente com o gado da região, mas também, seguramente, com a localização 

do município, o qual estava bem servido de estradas de rodagem e, principalmente, pelo 

tronco sul ferroviário, que estava em perfeitas condições naquela época.  

O número de produtores rurais era grande na região e sempre se podia trazer gado 

da região Sul do estado, a fronteira, pois havia a estrada de ferro. O gado vinha de São 

Gabriel, de Uruguaiana, Dom Pedrito, de acordo com Luis Geraldo Beneton.148 Muito gado 

também foi trazido de Mato Grosso, segundo outros depoimentos.   

 

 

3.2. A fundação do frigorífico 

 

 

A fundação do frigorífico envolveu uma série de fatos que modificaram sua 

composição societal radicalmente. Inicialmente, um grupo de Porto Alegre desenvolve um 

projeto com o apoio do BNDE, buscando outros empreendedores, como um sócio de 

Vacaria e um de São Leopoldo. Também, foi convidado Armito Pereira dos Santos, 

empresário em Caxias do Sul, com ligações ao frigorífico de Farroupilha – Friapel.  

Contudo, o grupo encontrou muitas dificuldades na execução do projeto e acabou por 

                                                 
148 Entrevista com Luis Geraldo Beneton, já citada.  
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desistir da idéia. Então, Armito dos Santos, que inicialmente tivera uma certa ressalva 

quanto ao projeto, encantou-se com a idéia no decorrer do processo e acabou por encampá-

la para si, envolvendo totalmente sua família: seu pai (Manoel Pereira dos Santos), sua 

esposa (Vera R. Barth dos Santos), filhas (Paula, Márcia e Letícia), sogra (Diva Paim 

Barth), cunhado (Nicolau Sartori), sobrinho (Ricardo Sartori) e família. Assim, uma 

empresa que tinha tudo para ser uma sociedade anônima, sem laços sanguíneos, 

transformou-se numa das maiores empresas familiares do Rio Grande do Sul.  

 

 

 

Fonte: Acervo Particular de Ricardo dos Santos Sartori, diretor superintendente do 
Friva.  

Figura 14 – Família de Armito Pereira dos Santos. 149 
 

 

 

 

                                                 
149 No canto superior esquerdo, o casal – Armito com sua esposa Vera R. Barth dos Santos, as filhas:  Paula, Márcia, e Letícia; no 
centro inferior, seu pai Manoel Pereira dos Santos e sua mãe Margarida Fernandes dos Santos. 
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Fonte: Acervo Particular de Ricardo dos Santos Sartori, diretor superintendente do 
Friva. 

Figura 15 – Família de Nicolau Sartori.150 
 

 

3.2.1. A sociedade como pedra fundamental do Friva e sua origem 

 

Aos 8 dias do mês de março de 1966 fizeram-se presentes em Porto Alegre, no 

Primeiro Tabelionato, Cláudio Stefani, contador; Renato Carlo de Léo, comerciante; Raul 

Corrêa Ferreira da Silva, comerciante; Jaime Gaspar dos Santos, engenheiro civil; 

Wenceslau Ferreira Filho, pecuarista, residente em Vacaria, representado por seu 

procurador Raul Corrêa Ferreira da Silva, acima descrito; Élio Dickie, médico, residente 

em São Leopoldo; Álvaro Ornelas de Souza, engenheiro agrônomo, também representado 

por Raul Corrêa Ferreira da Silva; Olindo Morassutti, químico industrial; Hélio Faraco de 

Azevedo, advogado; Tharcicio Ricetti Ribeiro, comerciante; Walter Francisco Kaschny, 

engenheiro civil, e Gilberto Cabeda, advogado, todos brasileiros, casados, domiciliados e 

residentes na capital, com exceção dos acima mencionados. 151 

De acordo com o Diário Oficial de 19 de março de 1966, na certidão do Poder 

Judiciário – 1º Tabelionato, páginas 10 e 11, os indivíduos acima compareceram perante as 

                                                 
150 No centro superior, o casal – Nicolau e Werony dos Santos Sartori; nas laterais, os filhos, sendo que, no canto direito inferior, 
Ricardo Sartori; no centro inferior, os avós Manoel e Margarida, pais de Armito e Werony.   

151 RIO GRANDE DO SUL. Diário Oficial , Porto Alegre, 19 mar. 1966, p. 10; 11.  
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testemunhas Ary João Gobetti e Eliza Giordani, na qualidade de fundadores, com a 

finalidade de constituir uma sociedade anônima, sob a denominação de “Frigorífico 

Vacariense S/A – Indústria e Comércio”. Tal sociedade deveria reger-se pelas disposições 

legais, na forma do disposto pelos parágrafos 2º e 3º do art. 45 do decreto-lei nº. 2627, de 

26 de setembro de 1940, com as modificações do decreto-lei nº. 3391, de 7 de julho de 

1941, e outras conseqüências, bem como pelo estatuto social. 

Dentre os 22 artigos referentes aos estatutos da sociedade destacamos o art.1º, em 

que é confirmada a denominação do frigorífico; o art. 2º, o qual afirma que o objetivo da 

sociedade é a industrialização e a comercialização da carne e produtos derivados ou 

correlatos; o art. 3º, em que consta que a sede e foro da sociedade seria em Porto Alegre, 

na rua Pinto Bandeira, nº. 357, salas 81 e 82, e o estabelecimento industrial em Vacaria, 

neste estado, podendo, a juízo da diretoria, instalar agências, escritórios ou depósitos em 

qualquer parte do território nacional; o art. 4º, que fixa a sociedade com prazo 

indeterminado; o art. 5º, que estabelece que o capital social seria de Cr$ 50.000.000 

(cinqüenta milhões de cruzeiros), representado por 5.000 (cinco mil) ações de Cr$ 10.000 

(dez mil cruzeiros) cada uma, das quais 3.000 ordinárias e 2.000 preferenciais. 152 

Consta da publicação no Diário Oficial, uma certidão de retificação e ratificação 

segundo a qual no dia 11 de março de 1966 compareceram novamente ao Primeiro 

Tabelionato, os mesmos indivíduos que haviam comparecido, no dia 8 de março de 1966, 

perante as mesmas testemunhas, com a finalidade de registrar a transferência do depósito 

feita pelo fundador Raul Corrêa Ferreira da Silva, no valor de Cr$ 45.000.000 (quarenta e 

cinco milhões de cruzeiros), recebido dos subscritores para a integralização de suas ações 

no Banco Lar Brasileiro S.A., para conta especial do Banco do Brasil S.A., por ser uma 

exigência da legislação vigente para efeitos de registro da Sociedade Frigorífico 

Vacariense S.A. – Indústria e Comércio na Junta Comercial. Os interessados comprovaram 

a transferência com um documento totalmente transcrito nessa certidão, onde consta: 153 

 

Frigorífico Vacariense S.A. – Indústria e Comércio, em cumprimento ao 
disposto no artigo 1º do decreto-lei número 5956, de 1º de novembro de 1943, 
deposita no Banco do Brasil S.A. a importância de C$ 45.000.000 proveniente de 
quantias que recebeu de subscritores de capital e, para os fins previstos no 
parágrafo 2º do referido artigo 1º menciona a seguir os nomes dos subscritores; 
domicílio e quotas respectivas: [...]154 

                                                 
152  RIO GRANDE DO SUL. 1º Tabelionato. Diário Oficial, Porto Alegre, 19 mar. 1966, p. 10; 11. 
153 Idem.  
154 Idem, transcrição do documento publicado em uma certidão de retificação e ratificação, no dia 11 de março de 1966. 
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 Assim, a sociedade acima descrita ficou constituída da seguinte forma:  

Tabela 9 – Sócios fundadores 

Sócios Domicilio  Capital subscrito  a Recolher  

CLÁUDIO STEFANI Porto Alegre            6.250.000             5.625.000  

RAUL CORRÊA FERREIRA DA SILVA  "            7.750.000             6.975.000  

JAYME GASPAR DOS SANTOS  "            5.000.000             4.500.000  

OLINDO MORASSUTTI "            1.000.000               900.000  

HÉLIO FARACO DE AZEVEDO "            5.000.000             4.500.000  

THARCICIO RICETTI RIBEIRO  "            4.000.000             3.600.000  

GILBERTO CABEDA  "            1.000.000               900.000  

RENATO CARLO DE LÉO "            5.000.000             4.500.000  

WENCESLAU FERREIRA FILHO  Vacaria             2.500.000             2.250.000  

ALVARO ORNELAS DE SOUZA  Porto Alegre            2.500.000             2.250.000  

ÉLIO DICKIE  São Leopoldo             5.000.000             4.500.000  

WALTER FRANCISCO KASCHNY Porto Alegre            5.000.000             4.500.000  

totalizando.................................................            50.000.000           45.000.000  

Fonte: RIO GRANDE DO SUL, 1º Tabelionato. Diário Oficial. 19/03/1966. 

 

O capital subscrito totalizou Cr$ 50.000.000 (cinqüenta milhões de cruzeiros), e um 

total de Cr$ 45.000.000 (quarenta e cinco milhões de cruzeiros) ficou para ser  recolhido. 

Porém, na mesma publicação encontramos a seguinte declaração:  

 

 

Porto Alegre 11 de março de 1966 – Raul Ferreira da Silva – fundador – 
Recebemos do Sr. Raul Corrêa Ferreira da Silva na qualidade de fundador da 
sociedade Frigorífico Vacariense S.A. – Indústria e Comércio a importância de 
Cr$ 45.000.000 (quarenta e cinco milhões de cruzeiros) através do cheque do 
Banco Lar Brasileiro S.A. de número 842.628, série V, em depósito neste Banco, 
valor proveniente de quantias que recebeu dos subscritores para constituição de 
capital social no valor de Cr$ 50.000.000 segundo guia apresentada pelo 
fundador datada de 11 de março de 1966, anexa ao nosso documento de caixa – 
Banco do Brasil S.A., 11 de março de 1966 – Carteira de Depósitos: Luiz Carlos 
da Motta.     155 

  

Esse fato nos leva a crer que tenha sido integralizado o montante de Cr$ 45.000.000 

(quarenta e cinco milhões de cruzeiros) para a efetivação do projeto e que, para sua efetiva 

regulamentação, foi devidamente arquivado o exemplar de dez folhas numeradas e 

rubricadas pela funcionária Marta R. S. Paim, com a rubrica M. P., de igual teor ao 

arquivado na junta, sob o nº. 185.074, em sessão daquela data, no qual constavam os selos 

                                                 
155 RIO GRANDE DO SUL. 1º Tabelionato, Diário Oficial.  19 março 1966, p. 10 ; 11. 
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de arquivamento no valor de Cr$ 25.584, em Porto Alegre, 17 de março de 1966, 

autenticado, por Alicio Thomaz – Chefe da Secção de Registro e Autenticação de 

Documentos. Estava, então, lançada a pedra fundamental do Friva.  

Não foram, entretanto, esses sócios que efetivamente concretizaram o projeto. Em 

entrevista no dia 6 de outubro de 2005, Armito Pereira dos Santos afirmou que, quando 

iniciou a construção do frigorífico, seus sócios o abandonaram em razão das dificuldades 

encontradas. 

  

 
Entrevistado: [...] quando eu comecei a construir o frigorífico, meus sócios 
zarparam, não quiseram ficar, eu tive que ficar sozinho, os que queriam fazer o 
frigorífico, que queriam construir o frigorífico, ficaram tudo com a maioria do 
capital. Quando viram a coisa ficar difícil, né, resolveram sair. Então eu fiquei 
sozinho, me deixaram sozinho.  
Entrevistadora: - Eu tenho uma ata aqui assim ó: Raul Correa Ferreira da Silva ... 
Entrevistado: - Isso, é diretor. Foi um dos que iniciou o frigorífico.  
Entrevistadora: - O Cláudio Steffanni...  
Entrevistado: - Isso. 
Entrevistadora: - Jaime Gaspar dos Santos, este senhor, é seu parente? 
Entrevistado: - Não. Não é parente. [...] todos eram sócios. [...] – Este  conjunto 
de pessoas é que formou o Frigorífico Vacariense e que viu esta área lá no 
parque das éguas, que era do [...] que entrou de sócio ali no frigorífico [...] 156 

 

 

Podemos constatar no livro de registro de ações, conciliado devidamente com o 

livro de registro de atas das assembléias gerais da empresa, em que se registraram as 

mudanças do quadro social e do capital da empresa, que Armito Pereira dos Santos 

somente entrou na sociedade em 8 de junho de 1967, ou seja, um ano e dois meses, 

aproximadamente, após a sua fundação.  Também consta que, ao entrar para o quadro de 

sócios há apenas alguns dias, assumiu o cargo de diretor superintendente da empresa e, ao 

que tudo parece, encampou a idéia e colocou-a em prática.     

Na assembléia de 19 de junho de 1967 foi colocado em votação o aumento do 

capital social de NCr$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros novos) para NCr$ 400.000,00 

(quatrocentos mil cruzeiros novos), com a devida subscrição pelos sócios. Somente três 

sócios manifestaram a intenção de subscrever a nova participação: Cláudio Stefani, 

contador; Raul Corrêa Ferreira da Silva, comerciante; Renato Carlo de Leo, 

comerciante.Todos eram brasileiros, casados, residentes e domiciliados em Porto Alegre. 

                                                 
156 Entrevista com Armito Pereira dos Santos, já citada.   
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 Assim, permitiu-se a presença na assembléia de novos subscritores que se 

propunham a atender a esse objetivo: Enio Luiz Costamilan, economista; Alípio Deluchi, 

técnico em contabilidade; Romeu Pasquali, do comércio; Nicolau Sartori, comerciante e 

pecuarista; Diva Paim Barth, viúva, pecuarista; Manoel Pereira dos Santos, português, 

comerciante e pecuarista; Vera Regina Barth dos Santos, de afazeres domésticos e Armito 

Pereira dos Santos, industrial e pecuarista. Todos eram brasileiros, casados, residentes e 

domiciliados em Caxias do Sul, exceto Alípio, que era de Vacaria.  Alguns desses sócios 

faziam parte da família de Armito Pereira dos Santos: Manoel Pereira dos Santos era seu 

pai; Diva Paim Barth, sua sogra e Vera Regina Barth dos Santos, sua esposa.  

Assim, de acordo com a mesma ata, a sede e foro do Friva foram transferidos para 

Caxias do Sul, na rua 18 do Forte, esquina 13 de Maio, permanecendo o estabelecimento 

industrial em Vacaria, isso até 15 de setembro de 1971, quando a sede social transferiu-se 

para Vacaria, com o objetivo de proporcionar melhores condições administrativas. 157 O 

quadro societal ficou constituído, então, da seguinte forma: 

 

Tabela 10 – Modificação da Sociedade 

Sócios Domicilio  Capital subscrito  a Recolher  

CLÁUDIO STEFANI Porto Alegre            3.750,00  375,00 
RAUL CORRÊA F. DA SILVA  "            41.250,00  4.125,00  
RENATO CARLO DE LÉO   "            5.000,00             500,00  

ENIO LUIZ COSTAMILAN  Caxias do Sul             12.000,00              1.200,00 
ALIPIO DELUCHI Vacaria             8.000,00             800,00  

ROMEU PASQUALI  Caxias do Sul            500,00             50,00  
NICOLAU SARTORI "            60.000,00              6.000,00 
DIVA PAIM BARTH "            40.000,00             4.000,00  
MANOEL PEREIRA DOS SANTOS  “             30.000,00             3.000,00  
VERA R.  BARTH DOS SANTOS  “            49.500,00             4.950,00  
ARMITO PEREIRA DOS SANTOS  “            100.000,00             10.000,00  
totalizando.................................................           3 50.000,00           35.000,00  

Fonte: FRIVA: Ata da Assembléia do dia 19 de junho de 1967. 

 

Pela descrição do quadro societal vemos que o perfil dos sócios do frigorífico era o 

de pessoas brasileiras, casadas, a maioria do comércio, ou contadores, sendo os pecuaristas 

das famílias Barth e Santos – Diva Paim Barth, Manoel Pereira dos Santos e Armito 

Pereira dos Santos. Os dois últimos, além de pecuaristas, denominavam-se, 

respectivamente comerciante e industrial. Nicolau Sartori, além de pecuarista, também se 
                                                 
157 FRIVA. Ata da Assembléia do dia 15/09/1971.  


