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Café e História
Uma xícara de café coado na hora, disposição para longas viagens e uma pitada de espírito 
empreendedor: eis o que é preciso para acompanhar essa jornada. O cenário principal é 
o Brasil do século XX mas, o nosso roteiro recua um pouco mais e aponta cenários ainda 
mais distantes. 

A arte de contar histórias é uma das mais antigas tradições da humanidade. Atravessou 
os séculos e se constituiu num elemento de identificação e comunicação entre os povos. 
Foram as narrativas orais os principais meios de transmissão de conhecimento e da cultura 
e, mesmo depois do surgimento da escrita, elas ainda se mantêm em todas as sociedades 
ao redor do mundo, servindo como registro da passagem das civilizações em todo o pla-
neta. No Brasil, não é diferente, e a transmissão de conhecimento através dessas narrativas 
persiste até mesmo nos grandes centros urbanos. Mas é no interior que um dedo de prosa 
costuma ser mais prazeroso, principalmente quando acompanhado de um cafezinho. 

A história que vamos contar a seguir faz parte de um conjunto cultural tipicamente mineiro. 
Ela parte da expansão à decadência do café, passa pela industrialização, até alcançar a socie-
dade urbano-tecnológica da atualidade. A abordagem pretende mostrar o desenvolvimento 
comercial, especialmente a atividade atacadista, surgida no interior do estado ainda na pri-
meira metade do século XX. É dentro desse contexto que será narrado o caso de sucesso de 
uma empresa atacadista surgida na cidade oitocentista de Ponte Nova, localizada na Zona da 
Mata Mineira, no ano de 1949, e que hoje é referência nacional no segmento em que atua. 

Para contar essa história, muitas pessoas foram ouvidas em suas casas, locais de trabalho, 
cercadas de muita descontração, molhando o verbo com o bom e tradicional café. O ma-
terial apurado nas entrevistas nos conduziu a pesquisas que serviram de guia para a escrita 
e a busca de iconografia. 

Este livro espelha a contribuição dos entrevistados, testemunhas vivas do surgi-
mento de um grande empreendimento, fruto da ousadia, da correta leitura dos 
cenários macroeconômicos e políticos e da precisão na tomada de decisões.

Convidamos o leitor a uma viagem literária por lugares e acontecimentos e, 
acima de tudo, pela memória, enquanto saboreamos o café das Minas Gerais, 
adoçado com açúcar produzido nas usinas pontenovenses. Uma história que, 
ao longo de mais de 60 anos, vem sendo contada e recontada pelas mais dife-
rentes pessoas da região de Ponte Nova, da capital mineira, e, aos poucos, vai 
alcançando o Brasil.

Conta-se que os primeiros grãos de 

café, sem precisar a data, foram 

descobertos nas regiões montanhosas 

da Abissínia, onde “o pastor 

Kaldi observou que suas cabras 

ficavam mais alegres e saltitantes 

quando comiam folhas e frutos de 

determinado arbusto, e provou-os 

também. Levou-os a um mosteiro 

próximo, e os padres prepararam e 

experimentaram a infusão dos frutos 

torrados e moídos. Os religiosos 

foram tomados por uma agitação 

semelhante à descrita pelo pastor 

e mantiveram-se acordados por 

boa parte da noite. A partir desta 

experiência, tomaram diariamente a 

infusão, a fim de prolongarem suas 

orações, resistindo ao sono”.  

Desde então, de forma gradativa, 

o café foi se espalhando por todo o 

mundo, até se tornar a bebida tão 

difundida que é hoje. 

Fonte: (POZZA, Adélia Aziz Alexandre 

[et al.]. A qualidade do café e as opções 

de consumo. Belo Horizonte: EPAMIG, 

2000. p. 13)
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Tropa de Mulas, de Jean Baptiste 
Debret. Rio de Janeiro, 1822.

Tropeiros, os primeiros distribuidores

Ainda na Colônia e até o advento da implantação das ferrovias, a distribuição de merca-
dorias era feita pelas tropas que saíam do Rio de Janeiro, para abastecer as áreas minera-
doras de Minas Gerais, com produtos importados vindos da Europa e da Índia. Sal, carne, 
ferro, aço, escravos, calçados, vestimentas, animais e artigos de luxo - louças, veludos, 
sedas, tapeçarias, queijos e vinhos - constituíam-se em prioridades para o abastecimento 
das localidades. Cada tropa era formada por um tropeiro, normalmente o proprietário do 
negócio, um cavalo em que ele montava e sete muares, carregados de mercadorias. À fren-
te, ia a madrinha da tropa, uma mula enfeitada e cheia de guizos, que servia de guia aos 
animais. Esses tropeiros, boa parte formada por portugueses, abasteciam-se de animais em 
Sorocaba, São Paulo, onde se concentrava a maior comercialização de muares. Os animais 
vinham do sul do país, chegavam “chucros”, bravios, indomáveis, e eram domesticados 
em Sorocaba. O que os paulistas faziam era amansá-los e treiná-los a obedecer ao dono, e 
isso, nos dias de hoje, seria como agregar valor ao produto, pois multiplicava o valor dos 
animais, tornando aquela atividade altamente lucrativa. 

Além da atividade comercial, de compra, 
venda e de distribuição de produtos, os 
tropeiros cuidavam também do escoamen-
to da mineração e ainda atuavam como 
agentes da comunicação social, fazendo 
circular as notícias de um lugar a outro, 
levando cartas, documentos, novidades, 
ajudando na fixação do homem no interior. 
Com a atividade dos tropeiros, surgiram as 
primeiras “vendas”, pequenas casas que 
comercializavam de tudo, inclusive ani-
mais, que eram criados para consumo nas 
comunidades que iam surgindo em suas 
rotas e no rastro da atividade mineradora, 
e que, mais tarde, evoluíram para um co-
mércio organizado de vendas no varejo, e 
também no atacado. 

Com a expansão das ferrovias pelo país, a atividade dos tropeiros diminuiu, mas, subsis-
tiu fazendo a ligação entre as estações e as localidades mais afastadas, levando produtos 
e notícias. A partir da abertura de estradas e da implantação da indústria automotiva, o 
transporte de mercadorias passou a ser feito por caminhões, reduzindo a atividade dos tro-
peiros. Num contraponto ao desenvolvimento tecnológico do século XXI, ainda é possível 
encontrar, principalmente em Minas Gerais, a tropeiragem em plena atividade. “Ao longo 
dos anos, estradas foram sendo construídas, os meios de transportes evoluíram e a profis-
são de tropeiro começou a ser empurrada para o passado. Porém, em distritos e vilarejos da 
Serra do Cipó, na Região Central de Minas, alguns dos últimos representantes da ocupação 
resistem ao tempo, ao progresso e a quem se apressou em tachá-los de superados. (...) Há 
quem queira comprar o queijo, quem precise de remédio, quem ainda espere ansioso notí-
cias que viajam no lombo de burro. Esses homens conhecem lugares aonde as facilidades 
da vida moderna ainda demoram a chegar e sabem que, lá, ir fazer compras na cidade 
mais próxima significa perder um dia inteiro pela falta de ônibus regulares.”3

Os mascates vieram da Ásia

Diferentemente dos tropeiros, os mascates tinham atividade semelhante, mas trabalhavam 
com produtos específicos e não perecíveis. Vendiam tecidos, roupas, utensílios domésticos 
e de armarinho de porta em porta, muitas vezes à prestação. E, quando do recebimento 
das parcelas, vendiam mais produtos aos seus clientes. Eles ajudaram a criar um sistema de 
compras na base da confiança tanto do comprador-consumidor como dos próprios 
mascates. “No final do século XIX, a produção cafeeira em São Paulo serviu de 
contexto para a chegada de sírios, libaneses, palestinos. Ao contrário de outros 
imigrantes da época, estes não vinham trabalhar nas lavouras, e sim abas-
tecer como mascates (vendedores itinerantes) os mora-
dores das roças e fazendas – de peões a fazendeiros.  

3 A instigante matéria escrita pela jornalista Júnia Oliveira, 
publicada no jornal Estado de Minas de 21 de setembro de 2008,
intitulada “Mineiros preservam hábitos dos tropeiros desde o 
Brasil Colônia”, nos dá a dimensão do país de contraste e,
ao mesmo tempo, de preservação de um bem imaterial.

Sobre o Atacado
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Da Itália
Era final do século XIX, no cenário da conturbada Itália, ainda vivendo as consequências 
das guerras por sua unificação. Pessoas se amontoavam no Porto de Gênova aguardando o 
momento de embarcar nos navios ancorados para uma aventura sem precedentes, providen-
ciada por agentes das companhias de navegação e da emigração. Cheios de expectativas e 
esperanças, famílias inteiras subiam a bordo das embarcações, ansiosos pela chegada ao 
tão sonhado Brasil. “O transporte dos emigrantes era efetuado por navios, em sua maioria 
franceses, muitos dos quais em tempos idos haviam trazido escravos da África. Nos porões, 
os beliches estavam dispostos em quatro andares, com apenas um colchão, quase sempre 
sujo, não tendo lençóis e muito menos cobertores. O espaço era limitadíssimo, pois havia 
passageiros em número muito superior ao da lotação normal do navio.”26 Os navios eram 
modernos para a época, movidos a vapor, e utilizavam as grandes hélices e cascos de ferro, 
mais seguros e mais rápidos. Ainda assim, a viagem era longa: partindo do Mediterrâneo e 
atravessando o Atlântico até a ancoragem no Rio de Janeiro, passavam-se quase três meses. 
Desde as primeiras caravelas que chegaram ao Brasil no século XVI, as embarcações haviam 
evoluído muito, entretanto, não ofereciam conforto, e as condições de higiene também dei-
xavam a desejar. Era comum a proliferação de doenças a bordo e as notícias de óbitos. Aos 
falecidos, restava o mar como destino final e, aos que seguiam adiante, a dor da perda. 

26 CENNI, Franco. Italianos no Brasil. 3 ed. São Paulo: Edusp, 2006. pp. 273 e 274.

para o Brasil
Nesta página: o bairro de 

Cosme Velho, no Rio de 
Janeiro, em meados de 1890.

Na página ao lado: 
mapa cartográfico da Itália, 
desenhado por J. Janvier no 

séc. XVIII.. 
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Anos cinquenta  Quando a Tambasa foi criada em 1949, o Brasil vivia 

um momento raro de democracia após o fim do Estado 

Novo e a derrocada de Vargas. No ano seguinte, o país 

se preparou para a nova eleição e, entre os candidatos, 

estavam Cristiano Machado, Eduardo Gomes e Getúlio 

Vargas, que foi eleito com 49% dos votos. Vargas 

assumiu um novo mandato como Presidente eleito 

numa volta triunfal, “nos braços do povo”, como ele 

mesmo disse. A continuidade do programa iniciado 

nos anos 1930 acelerou o processo de industrialização 

do país, reforçado com ações ousadas, entre elas, a 

criação da Petrobras. “Em Minas, especialmente na capital, as obras, 

notadamente a construção civil, continuavam em 

expansão. O processo de industrialização ganhava 

espaço com o governador JK, também eleito em 1950, 

e Minas Gerais passou a ser um importante pólo de 

atração, tanto de pessoas do interior mineiro, quanto 

de migrantes de outros Estados da Federação.” 89

 “Em 1950, a cidade de Belo Horizonte tinha 350 

mil habitantes e, em 1960, 700 mil. O acréscimo foi 

provocado, principalmente, pela migração, pois o 

aumento do êxodo rural na década de 50 foi bastante 

significativo. Se a capital já era um centro de destaque 

no país, o aumento da população, gerado pelo processo 

de industrialização, foi uma das principais causas da 

‘consolidação da desordem’. Os serviços básicos eram 

ineficientes e havia poucas perspectivas de melhoria.” 90  

89 e 90 NEVES, Osias Ribeiro. Faria tudo Novamente. Belo Horizonte: Ed. Escritó-
rio de Histórias, 2007. p. 44.

Vista parcial de Belo Horizonte (MG), em 1948. (Acervo MHAB)

Em Ponte Nova
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Igrejinha de São Francisco,  
vista da lagoa da Pampulha,  

em Belo Horizonte (MG).
(Foto: Osias Ribeiro Neves)

Juscelino Kubitscheck na 
inauguração de Brasília, em 
21 de abril de 1960. (Foto: 
Gervásio Batista, Arquivo 
Público do Distrito Federal)

No Brasil, a década de 1960 foi marcada por grandes mudanças, a começar pela inaugu-
ração de sua nova capital. Brasília surgiu no Planalto Central como resultado da ousadia 
de Juscelino Kubitscheck de Oliveira. O médico mineiro, que já havia sido prefeito de Belo 
Horizonte e governador de Minas Gerais, chegou à Presidência da República em 1954, 
prometendo fazer o país crescer cinquenta anos em cinco. A transferência da capital, pre-
vista desde a Constituição de 1891, foi finalmente concretizada, levando desenvolvimento 
à região Centro-Oeste do país. 

O clima de otimismo, nascido nos anos anteriores com a eleição de Juscelino, justificava-se 
pela criação de empregos, abertura de estradas, instalação da indústria automotiva em São 
Paulo e uma efervescência cultural até então nunca vista. A música brasileira alçou voos com 
a Bossa Nova, que encantou o mundo, e a seleção canarinho sagrou-se campeã mundial de 
futebol na Suécia em 1958, com um time irreverente e um futebol novo, moderno, que intro-
duziu, na dureza do esporte, a arte dos dribles desconcertantes e jogadas ousadas e eficazes. 

JK foi sucedido por Jânio Quadros, eleito por expressiva votação. “O jingle Varre, Var-
re, Vassourinha embalou a vitória de Jânio Quadros à presidência garantindo a ele 5,6 
milhões de votos contra 3,8 milhões do marechal Lott e 2,2 milhões de Adhemar de 
Barros. Como a eleição para vice-presidente ocorreu em separado, João Goulart, vice 
de Lott, foi o vencedor, ao superar nas urnas Milton Campos, vice de Jânio.”105 O novo 
governante ocupou-se do supérfluo e tentou governar sozinho, mas, diante das pres-
sões de “forças ocultas”, acabou por renunciar. O vice João Goulart assumiu o governo 
debaixo de muita pressão e não resistiu por muito tempo. Foi deposto por interven-
ção das forças armadas, apoiada por parte significativa da sociedade civil organizada.  

105 Jornal do Século, década de 1960. Publicação especial do Jornal do Brasil, ano 2000. 

década de 60 e as    grandes mudançasA
A frágil democracia brasileira mais uma vez curvou-se ante ao autoritarismo. Passados 
os momentos mais críticos da instabilidade político-social criada com o golpe, resul-
tando em cassações e prisões, o país voltou a funcionar dentro da normalidade que o 
regime permitia.

Nos idos de 1960, Belo Horizonte ainda não havia perdido a delicadeza e os costu-
mes de uma cidade tímida, mas já começava a ganhar status de metrópole. Os ares 
da modernidade que haviam contaminado a cidade nos anos 40, com o conjunto ar-
quitetônico da Pampulha, eram ampliados com novas construções, entre elas o Co-
légio Estadual e a Biblioteca Pública. Os bondes106 que circulavam por toda a cida-
de foram substituídos por ônibus a diesel, e os automóveis começaram a ganhar 
as ruas, percebidos também como adereço fundamental da nova sociedade que sur-
gia. Enquanto isso, o bucolismo belorizontino ia perdendo fôlego para a juventu-
de que ocupava as ruas com suas roupas mais despojadas e com novos comporta-
mentos, em sintonia com o que acontecia no mundo. O sossego da Avenida Afonso 
Pena era aos poucos substituído por intensa movimentação do trânsito e de pessoas 
indo e vindo . “Aos poucos, a ‘Cidade Jardim’ foi cedendo espaço aos edifícios altos.  

106  Em 1961, o sistema de bondes de Belo Horizonte contava com apenas oito em circulação, atendendo aos bairros 
mais populosos. Dois anos depois, houve a erradicação total do sistema. (Fonte: http://zrak7.ifrance.com/bh-bonde.pdf)
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Os anos 90 implantou programas sociais, fiscais e trouxe de volta o otimismo aos brasileiros. O Bra-
sil de Fernando Henrique Cardoso ganhou uma cara nova, restaurando a credibilidade 
nacional e internacional.

Na nova sede, os sucessores de Gerson Bartolomeu e netos de Miguel, trabalhavam in-
cessantemente e viam seus esforços premiados com as perspectivas que os resultados 
indicavam. No ano seguinte à mudança para a BR-040, a empresa elevou o seu fatu-
ramento para perto de 32 milhões, e, em 1992, esse número alcançaria 36,5 milhões, 
inaugurando uma trajetória de crescimento inédita e contínua que prevalece até os dias 
de hoje. O caminho estava aberto, e os jovens diretores o pavimentavam diariamente com 
o trabalho, com a inteligência e com tecnologia da informação que, cada vez mais, ga-
nhava espaço na compra, na venda e na maneira de se relacionar com os clientes, forne-
cedores e colaboradores. Mesmo sabendo que a atividade comercial estava no “DNA”, 
apostaram na modernização dos processos, na logística, na tecnologia como ferramen-
ta e suporte para alavancar os negócios e ajudá-los a buscar espaço no mercado alta-
mente competitivo e colocar a empresa nos primeiros degraus do pedestal do atacado.  
Olhavam para frente vislumbrando o amanhã, sem, contudo, perder de vista o passado 
glorioso de seus antecessores. “A empresa tem uma trajetória de sucesso. O alicerce foi 
plantado em Ponte Nova. Contudo, a partir de 1990, a ascensão foi fantástica. Ela saiu de 
um faturamento de trinta e três milhões e tem um projeto aproximado de faturar mais de 
um bilhão e duzentos milhões de reais.”166 

166 Alberto Portugal, em entrevista concedida ao Escritório de Histórias, em Contagem (MG). Trecho editado.

O processo democrático brasileiro consolidou-se com a eleição do primeiro presidente 
escolhido pelo voto direto depois de quase 30 anos. O jovem alagoano Fernando Collor de 
Mello tomou posse em 15 de março de 1990.  “Nada parecia conter a inflação que, em 1989, 
alcançou o patamar de 1.782,90% no ano. (...) No dia seguinte à sua posse, o novo presi-
dente anunciou o Plano Brasil Novo, sob o comando da ministra Zélia Cardoso de Mello, 
cuja base foi o confisco dos ativos do país, incluindo a tradicional caderneta de poupança. 
(...) No primeiro momento era evidente a surpresa de todos. Muitos se desesperaram ao ver 
suas economias presas nos bancos. Outros que haviam vendido algum patrimônio, ficaram 
sem o bem, sem o dinheiro e sem perspectivas. Muitas empresas amargaram dificuldades 
para honrar compromissos, inclusive a folha de pagamentos. O dinheiro sumiu do merca-
do e a economia foi ainda mais afetada.”165 Era mais um plano econômico saído da cartola 
que não funcionou e, ainda, jogou por terra a esperança de milhares de brasileiros. Por sua 
inabilidade política, o Presidente Collor acumulou antipatias e se desgastou nos meios po-
líticos, empresariais e até mesmo junto aos seus eleitores. A imprensa, que anteriormente 
o apoiou, foi a primeira a divulgar as mais contundentes manchetes contra o presidente. O 
processo de impeachment foi instalado, e, para não ser cassado, Fernando Collor renun-
ciou. O Brasil voltaria a ser governado por um vice-presidente, desta vez, o mineiro Itamar 
Franco que, sem grandes alardes, tentou domar a inflação e pôr ordem na economia.  
Para isso, trouxe para a pasta da fazenda o sociólogo Fernando Henrique Cardoso, que 
traçou os novos rumos, legando ao Brasil um projeto que debelou a inflação e colocou 
a economia nos trilhos. Por sua atuação, Fernando Henrique tornou-se o candidato na-
tural à sucessão de Itamar. Foi eleito e reeleito, ficando à frente do Executivo até 2002, 
tempo em que organizou as finanças, privatizou empresas, reduziu o tamanho do estado,  

165 NEVES, Osias Ribeiro. Tip Top 80 anos. Belo Horizonte: Editora Escritório de Histórias, 2009. p.134. 
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