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RESUMO 
 

A origem da pequena empresa familiar no Brasil recebe pouca atenção de estudiosos 
em administração. O pequeno negócio do produtor agrícola familiar, do pequeno pecuarista e 
do tropeiro teve grande importância para a economia brasileira. Os pequenos empreendedores 
familiares do início de nossa história formavam uma imensa classe de capitalistas 
responsáveis pelo abastecimento e pela prestação de serviços sem os quais o desenvolvimento 
do país jamais teria sido possível. O objetivo deste artigo é colher evidências a respeito da 
presença das pequenas empresas familiares no início do processo de ocupação portuguesa em 
solo americano até o momento da formação da nova nação na primeira metade do século XIX. 
Assim, este artigo explora as origens das pequenas empresas brasileiras focando a diversidade 
de suas áreas de atuação e a possibilidade que representou para a integração das diversas 
etnias que formaram a população brasileira. 

 

As Origens na Agricultura Colonial 

É impossível definir com exatidão o momento exato em que surgiram as pequenas 
empresas familiares no Brasil, o que faziam, onde se localizaram e quem foram essas 
primeiras famílias. O que se sabe, consultando as obras de Caio Prado Jr. (1945) e Celso 
Furtado (1980), é que a pequena atividade produtiva familiar voltada para o mercado sempre 
esteve presente no Brasil. Sabe-se, também, que essas unidades de negócio teriam surgido 
com as primeiras atividades produtivas ainda no período colonial. Assim, economia brasileira 
e a pequena empresa familiar seriam contemporâneas. 

Na verdade estudar o passado com categorias aplicáveis ao presente pode gerar 
confusão. Por isso é preciso definir, pelo menos minimamente, os conceitos com os quais vai 
se trabalhar. O que, exatamente, seria uma empresa? Para Tachizawa e Scaico (1997, p. 33) a 
empresa moderna busca “objetivos econômicos, tais como rentabilidade, endividamento, 
participação no mercado, qualidade dos produtos, etc.”  

Entretanto, quando nosso estudo se volta para as primeiras empresas familiares no 
Brasil, o termo “empresa” pode ser entendido como uma organização econômica voltada para 



  

a produção, comércio ou serviço com o objetivo de obter lucro ou qualquer valor ou bem 
superior àquele que foi consumido. Não precisa ser uma firma ou sociedade na forma de 
organização hierarquizada, jurídica e contábil como conhecemos hoje em dia. Na verdade 
pode ser qualquer empreendimento lucrativo individual, coletivo ou familiar voltado para 
satisfação das necessidades do mercado. Desse modo, na formação da economia mercantil 
essas empresas podem ser definidas, nos termos de Tachizawa e Scaico (1997, p. 28), como 
“incontáveis partículas de pequenas oficinas (...) fazendeiros, artesãos e outras entidades do 
gênero”. Nesse sentido, inúmeros empreendimentos perenes ou intermitentes que ocorreram 
no Brasil, desde que Cabral aqui chegou, podem ser considerados como empresas. 

As Pequenas Empresas Ligadas ao Mercado Externo 
O anúncio do “descobrimento” do Brasil trouxe para a Coroa Portuguesa a 

necessidade de proteger o novo território para evitar que holandeses, franceses e ingleses 
invadissem as novas terras. Entretanto, Portugal - naquele momento - dispunha de uma 
população que não ultrapassava dois milhões de habitantes, o que era claramente insuficiente 
para ocupar, colonizar e defender uma área tão vasta. Além do mais, os empresários lusos e a 
própria coroa portuguesa estavam mais interessados pelo comércio das especiarias do oriente, 
do que em estabelecer negócios em solo brasileiro. Investir no Brasil parecia um desperdício 
de recursos, navios e empreendedores. 

Porém, para manter o controle sobre o Brasil, Portugal deveria desenvolver uma 
estrutura produtiva local que gerasse oportunidades lucrativas capazes de criar e manter 
povoados em território brasileiro. Com um sistema produtivo, também seria possível cobrar 
impostos necessários para pagar os custos da defesa do novo território. Embarcações, portos e 
fortes precisariam ser construídos, aparelhados e reparados; soldados deveriam ser armados e 
remunerados e, sobretudo, empreendedores precisariam ser atraídos para a nova colônia. Todo 
esse esforço exigia uma grande quantidade de recursos, de pessoas e de “homens de 
negócios”. A produção de alimentos, madeira, pólvora, cordas, ferramentas, meios de 
transporte e os serviços de reparos de embarcações seriam essenciais para manter o 
povoamento e o controle sobre a “Terra de Vera Cruz”. 

A descoberta de ouro na América Espanhola aguçou o interesse dos povos europeus 
pelo “Novo Mundo” fazendo com que a coroa portuguesa passasse a procurar, com mais 
vigor, formas de ocupar o novo território. Mas tal atividade deveria ser rentável o suficiente 
para atrair pessoas e investidores, além de suportar os pesados fretes e os gastos de defesa da 
colônia. Alta rentabilidade naquele momento de expansão econômica somente seria alcançada 
em condições vantajosas de produção e preço final. O tipo de produto que melhor atendia a 
essas exigências era a “especiaria” em especial o açúcar. 

O açúcar - conhecido na Ásia antes de Cristo - era uma especiaria extremamente 
valiosa. Artigo de luxo, também utilizado como medicamento, era consumido apenas por 
nobres, ricos senhores feudais e grandes comerciantes. O fato de já existirem pequenos 
empresários lusitanos produzindo açúcar na Ilha da Madeira e equipamentos para engenho em 
Portugal favoreceu ainda mais a escolha portuguesa pela cultura da cana-de-açúcar no Brasil. 

Em 1534 já se manifestavam, em São Vicente sinais de produção açucareira. Assim, 
após o descobrimento, as origens da agricultura e da indústria brasileira se encontram em 
Santos e São Vicente. Segundo Muniz (1982) o engenho mais antigo que se tem notícia no 
Brasil é o Engenho da Madre de Deus fundado em 1532 por Pero de Góes no atual morro das 
Neves, justamente no atual município de Santos. 

Apesar do início no litoral paulista, a região escolhida para ser a principal zona 
produtora de açúcar foi a “Zona da Mata” - região que compreende a faixa litorânea que vai 
do atual estado da Bahia até a Paraíba. Essa área contava com condições de cultivo muito 
melhores do que o sul do Brasil. Seu clima e a fertilidade da terra eram ideais. Sua localização 
privilegiada oferecia proximidade em relação ao mercado consumidor europeu e vantagens 



 

por se encontrar próxima aos portos que garantiam o desembarque dos escravos africanos. 
Assim, considerações sobre logística mundial definiram o litoral nordestino, sobretudo 
Pernambuco, como o local da grande aventura econômica lusitana no Novo Mundo. 

A produção açucareira em pequenas propriedades agrícolas no Brasil era inviável. A 
opção seria a grande fazenda monocultora e operada pelo trabalho escravo conhecida como 
“plantation” ou “engenho”. Essa estrutura produtiva representava um desafio em termos 
tecnológicos e de planejamento, elaboração estratégica e capacidade gerencial. Os 
empresários portugueses precisaram montar um organismo produtivo integrado, caro, 
complexo e absolutamente novo para época já que deveria contar não apenas com a “fábrica 
de açúcar”, mas, também, com torres, armamento, força militar e “casas fortes”. Também era 
preciso construir a capela, a escola, a casa dos senhores, as casas dos escravos, a enfermaria e 
a serraria onde seriam produzidos os móveis, as embarcações, os apetrechos do engenho, as 
peças de reposição do maquinário e o madeiramento das casas (Ferlini, 2002 e Antonil, 1711). 

Desse modo, a implantação do sistema agrícola brasileiro do século XVI foi um 
grande avanço econômico. A agricultura do açúcar, além de gerar renda, emprego e 
oportunidades de novos negócios, inseriu o Brasil no processo de globalização em curso 
naquele momento. Essa atividade perdurou por séculos influenciando a formação da 
sociedade, do território e da economia. Entretanto, com a invasão holandesa a agricultura 
canavieira nordestina entrou em um longo período de crise. O descobrimento do ouro no 
século XVII elevou os preços dos escravos piorando a situação dos engenhos nordestinos. 

É nesse momento que se tem notícia dos pequenos empreendimentos brasileiros. 
Segundo Palácios (2002, p. 38 e 39), 

“Ao longo – e à sombra – dessa crise (...) desenvolveu-se um 
numeroso segmento de cultivadores pobres e livres, primitivamente 
agricultores de subsistência provenientes de terras da periferia da 
região das plantations. (...) Na metade do século existem testemunhos 
de presença significativa de comunidades de pobres livres cultivadores 
de tabaco, mandioca e outros alimentos, em áreas relativamente 
centrais do Nordeste Oriental, supostamente dominadas por 
plantations.”  

Muitos agricultores dedicados à produção para subsistência também procuraram entrar 
em atividades agrícolas produtoras de artigos mercantis. A busca por oportunidades de novos 
empreendimentos, quer seja de alimentos para o mercado interno, quer seja de algodão, cana-
de-açúcar e tabaco para a exportação atraiu inúmeros pequenos proprietários brasileiros. 

Caio Prado Jr. (1945, p. 41 e 42), de fato, distingue dois setores produtivos bem 
distintos. Um voltado para a exportação e outro que se dedicava às atividades acessórias. Ao 
contrário da cana-de-açúcar, na qual se encontra a exploração em larga escala, as atividades 
acessórias eram dominadas pelas pequenas unidades nas quais o próprio proprietário 
trabalhava. Trata-se, portanto, do pequeno empresário agrícola voltado para o abastecimento 
das vilas que vão surgindo no litoral brasileiro.  

Prado Jr. (1945, p. 41 e 42) chega a argumentar que esses primeiros pequenos 
empresários brasileiros seriam formados, sobretudo, por indígenas que passaram a produzir 
alimentos para trocar por “objetos e mercadorias que tanto prezavam”. Com a mestiçagem, 
“constituirão o que mais tarde se chamou de ‘caboclos’, e formarão o embrião de uma classe 
média entre os grandes proprietários e os escravos”. Em outras palavras, o pequeno negócio 
estava integrando povos nativos à estrutura produtiva e à sociedade brasileira. 

No sudeste brasileiro a economia mineira oferecia possibilidades de riqueza mesmo 
para aqueles que possuíam recursos limitados. A exploração de aluvião, no fundo dos rios ou 
sobre pequena profundidade no solo possibilitava um empreendimento de baixa exigência de 
investimento. Brancos de pequenas posses se deslocavam para o interior do Brasil na ilusão 



  

de alcançar fortuna rapidamente. Desse modo, a economia mineira permitia que pessoas 
pobres ou com poucos recursos entrassem no negócio da mineração. As oportunidades de 
emprego e negócios para o homem branco, livre e pobre, eram grandes. A necessidade de 
capital para iniciar uma atividade mineradora era muito menor comparada ao capital fixo e de 
giro demandados pelo engenho de açúcar. 

O meio social na região das minas gerava oportunidades para brancos pobres, mestiços 
e escravos. Este contingente de pessoas desfavorecidas podia trabalhar ou montar pequenos 
negócios nas vilas que iam surgindo. A alta lucratividade da mineração induzia à 
especialização e a formação de atividades profissionais pequenas empresas de apoio. Aquelas 
pessoas que estavam ligadas às atividades mineradoras se dedicavam exclusivamente à 
mineração, mas precisavam adquirir bens e serviços que eram encontrados nas cidades e vilas 
próximas às regiões mineradoras. Portanto, a mineração gerava uma irradiação de sua 
dinâmica nas cidades que surgiam ao seu redor e nas demais regiões da colônia próximas às 
minas (atualmente: São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina). 

Com a concentração da população no interior do país, e, portanto longe do porto do 
Rio de Janeiro, houve um encarecimento dos produtos importados que supria a região 
mineira. A menor concentração de renda e a maior demanda por bens de consumo em relação 
aos bens de luxo, em contraste com o que ocorria no Nordeste, acabou proporcionando 
condições para o desenvolvimento do mercado interno, ou seja, oportunidade de negócio para 
pequenos empresários. Segundo Furtado (1980:79), as características apresentadas acima 
“Tornava a região mineira muito mais propícia ao desenvolvimento de atividades ligadas ao 
mercado interno”. De fato, estavam criadas as condições para o florescimento do mercado 
interno e, dada a existência de minério de ferro na região, a siderurgia poderia se desenvolver 
para atender a demanda por ferragens e ferraduras, por exemplo. 

Neste mesmo período, mais ao sul do Brasil, foram fundadas as cidades de Mogi-
Mirim (1759) e Mogi-Guaçú (1740), que constituíam as bases de apoio às viagens dos 
bandeirantes pelo caminho das Minas dos Goyases. Houve o desmembramento de Minas 
Gerais da capitania de São Paulo. As localidades de Capivary (atual Louveira) e Rocinha 
(atual Vinhedo) por serem próximas a de Jundiaí, à caminho do mar, transformou-se em 
estrada para tropeiros transportarem açúcar e armamento. 

A lavoura canavieira do Oeste Paulista foi assentada sob terras apropriadas, ou seja, 
pois este período de posse antecede a lei de terras, sem custo inicial. O engenho que existia 
em Campinas era caracterizado como engenhoca, por ser menor com relação ao modo de 
produção Nordestino (“plantation”) e fluminense, ou seja, instalações modestas com pequeno 
número de escravos (comprados no Rio de Janeiro ou contrabandeados em Ubatuba e São 
Sebastião), possibilitando a pequena atividade canavieira de baixo custo. A rede de caminhos 
articulada neste ponto das Campinas do Mato Grosso da capitania paulista abriu o circuito 
mercantil interno do eixo centro-sul da colônia com uma lavoura local (açúcar e café) à área 
mineradora (Minas Gerais) e ao negócio do gado (ciclo do muar). 

Através da simplicidade da lavoura canavieira, antigos posseiros, tropeiros, viajantes e 
até padres transformaram-se em pequenos empreendedores e senhores de engenho. Na 
verdade, o engenho paulista era composto de moradia e trabalho. Nele, os posseiros e roceiros 
ocupavam terras devolutas com roças produtoras de alimentos, aguardente e rapadura. Com a 
ajuda de mestiços semi-servis ou agregados trocavam trabalho e vassalagem pela exploração 
da parte abandonada do domínio ocupado ou posteriormente dividida. Alguns habitantes da 
região tornaram-se rancheiros ampliando suas casas para receber o pouso de tropeiros e 
transformando seus campos em pastos para muares (Santos, 2002: 89) 

Desse modo, a economia brasileira colonial não se resumia apenas à produção 
açucareira e muito menos à grande empresa exportadora. A variedade de produtos extraídos, 
cultivados e manufaturados no Brasil colonial era imensa. A produção de alimentos, frutas, 



 

flores, especiarias e ervas voltada para o mercado interno teve grande impacto econômico no 
Brasil colonial e abriu oportunidade para o estabelecimento de uma gama enorme de 
pequenos empresários. Muitos dos quais não eram brancos de origem européia. 

Pequenos agricultores pobres no Nordeste brasileiro, por exemplo, se dedicaram à 
produção de fumo para se vincular ao lucrativo comércio mundial de cativos. Impedidos pela 
autoridade colonial de exercer essa atividade, muitos pequenos agricultores foram obrigados a 
se voltar para a produção de alimentos e para a subsistência. Não tardou, porém, que esses 
pequenos empresários encontrassem outras oportunidades na economia global. A demanda 
inglesa promovida pela “Revolução Industrial” fez com que cultivadores pobres livres 
encontrassem, na cultura do algodão, uma nova oportunidade para investir (Palácios, 2002). 

De fato, segundo Palácios (2002) 
“A agricultura camponesa surge intimamente vinculada, desde os 
seus inicias, ao mercado mundial. A entrada dos cultivadores pobres 
livres na história – isto é, nos registros oficiais – processa-se  a partir 
da sua vinculação com o comércio internacional por intermédio do 
cultivo e contrabando de tabaco, em primeiro lugar. Em menor 
medida, é possível localizá-los cumprindo papéis relevantes no 
abastecimento alimentar do porto do Recife e do complexo inter-
oceânico do qual este é parte.” 

No final do século XVIII o algodão impulsionou a produção agrícola nordestina e o 
desenvolvimento de inúmeros pequenos empreendimentos. Para substituir a decadente 
agricultura da cana-de-açúcar, o governo português procurou incentivar os pequenos 
agricultores e os pequenos produtores escravistas a migrarem da produção de alimentos para a 
cultura do algodão. A resposta imediata revelou o desejo de inúmeros pequenos proprietários 
se converterem em pequenos empresários, em especial no nordeste. O desejo dos pequenos 
produtores agrícolas nordestinos se tornarem “fornecedores globais” foi tão intenso que 
provocou uma grave crise de abastecimento alimentar só debelada no início do século XIX 
(Andrade, 2002 e Palácios, 2002). 

Em síntese, tudo indica que a pequena empresa brasileira surgiu no setor agrícola. 
Suas origens étnicas prováveis e funções principais, segundo Caio Prado Jr., estariam ligadas 
aos ameríndios convertidos em pequenos fornecedores de alimentos para os centros urbanos. 
Entretanto, estudos históricos mais recentes (Palácios, 2002) têm demonstrado que a pequena 
empresa embrionária não se dedicava apenas às atividades secundárias e de suporte. Seu papel  
e sua importância, na verdade, eram muito maiores do que descrevera Caio Prado Jr. (1945). 

A pequena empresa participava diretamente da atividade econômica principal. Não se 
resumia às atividades secundárias e de apoio. Segundo Palácios (2002, p. 37),  

“Ao amparo de uma crise sem paralelo na oferta de força de 
trabalho escrava para a região, os cultivadores pobres livres crescem e 
se expandem até ocupar, nas últimas décadas do século XVII, 
articulados por impulsos provenientes de Mancheste e Liverpool, a 
linha de frente da produção agrícola nordestina e o mais forte canal de 
articulação do Brasil com o mercado mundial: o algodão”.  

Mais que isso, a pequena empresa camponesa já nasce vinculada ao mercado global 
que estava em gestão no século XVI. Segundo Ferlini (2002, p. 28), a polarização da 
sociedade colonial entre senhores brancos e escravos negros é um equívoco que esconde uma 
extensa gama de grupos intermediários. 

“(...) compunham o universo social do Nordeste açucareiro: 
mercadores, roceiros artesãos, oficiais de açúcar, lavradores de roça e 
mesmo desocupados.(...) Havia, portanto, uma grande diversidade de 



  

livres não-proprietários e livres pequenos-proprietários (...) eram 
brasileiros, de origem branca, pouco mesclados de mulatos.” 

Entretanto, no final do século XVIII, já podem ser encontrados lavradores negros e 
pardos cultivando cana-de-açúcar (Ferlini, 2002). 

As Pequenas Empresas no Início da Nova Nação 
No Brasil colônia, os portugueses substituíram produtos europeus por alimentos 

indígenas e introduziram uma variedade enorme de novas espécies. Trocaram a farinha de 
trigo, por exemplo, pela farinha de mandioca, e trouxeram animais, e vegetais como: sorgo, 
inhame, cará; banana, manga, arroz e o coqueiro (Amaral, 1958, Andrade, 2002). 

O comércio com as índias, o tráfico de cativos e a exploração de ouro no centro-sul da 
colônia movimentavam populações imensas, o que exigia a produção, transporte e 
comercialização de um grande volume de alimentos, cordas, tecidos e artigos de couro e de 
madeira. Os pequenos agricultores eram os responsáveis pelo cultivo desses gêneros que 
abasteciam cidades como Recife, Salvador, Sabará, Mariana e Rio de Janeiro. Ocupavam-se 
também de abastecer as frotas de navios que chegavam aos portos brasileiros (Palácios, 2002) 
e que daqui saíam rumo à África e Ásia ou regressando a Portugal. 

Já no final do período colonial a extensão das atividades promovidas por esses 
pequenos empresários vai se ampliar. Existem inúmeras referências à atividade de pequenos 
empreendedores em relatos de viajantes, artistas, cientistas e aventureiros que percorreram o 
território brasileiro no início do século XIX. Eram abundantes e variados os alimentos e 
produtos que cultivavam, manufaturavam e revendiam no Brasil daquela época. Debret 
(1834), Rugendas (1835), Agassiz (1869), Antonil (1711), Saint-Hilaire (1887) e D’Alincourt 
(1825), por exemplo, citam a produção de amendoim, batata-doce, centeio, milho, mandioca e 
trigo em São Paulo. Em Santa Catarina a cultura da pimenta, indigueiro, baunilha, arroz, café 
e copaíba. Produtos como café, chá, mandioca, cará, inhame e cola de sapateiro eram 
produzidos no Rio de Janeiro. O tabaco era cultivado em Minas Gerais e também na Bahia. 
No Maranhão e Pará, o cacau e o algodão estavam presentes. O Rio Grande do Sul produzia 
trigo, uva, vinho, cuia para chimarrão e a erva-mate. A banana, a cebola e a aguardente eram 
produzidas e comercializadas em diversas partes do território. 

Com o Ciclo do Ouro e à medida que a economia e a população da colônia cresciam, 
aumentava a demanda por alimentos produzidos pelo sistema de roça. As necessidades de 
transporte e de força motriz impulsionavam a pecuária e os serviços dos tropeiros (Linhares, 
2002 e Santos, 2002). Com a chegada da família real portuguesa ao Rio de Janeiro no início 
do século XIX, a produção interna de alimentos se transformou em um verdadeiro “sistema de 
abastecimento” que ligava diversas regiões do Brasil colônia e mobilizava centenas de 
pequenos produtores, roceiros, sitiantes, agricultores, artesãos e “oficiais mecânicos”.  

“(...) desde os seus fornecedores que se distribuíam por Mato 
Grosso, Goiás e Minas Gerais, de onde desciam gado em pé, porcos, 
galinhas, carneiros, toucinho, queijos, cereais, tecidos grosseiros de 
algodão (...). Esse elenco de produtos completava-se com hortaliças, 
peixes, cuja rede de pequenos produtores também estava articulada 
com o sistema de transporte, representado sobretudo pelas tropas de 
muares (...).” (Lapa, 2002, p. 167 a 168). 

No início do século XIX, uma multidão de pequenos vendedores ofertava uma gama 
variada de produtos locais nas cidades brasileiras, como por exemplo, ervas, capins e flores1. 
                                                        
1 As flores eram utilizadas para perfumar roupa, enfeitar cabelo e como mensagens entre namorados. Segundo 
Debret (1834, p. 362), no Brasil do início do século XIX, os pais e maridos relutavam em alfabetizar as moças 
para evitar “correspondências amorosas”. “Essa precaução (...) levou as brasileiras a inventarem uma 
combinação engenhosa de interpretação simbólica das diferentes flores, construindo uma linguagem, de modo 
que uma simples flor oferecida ou mandada era a expressão de um pensamento ou de uma ordem transmitida, 



 

Eram comercializadas diversas frutas como abacaxi, açaí, araçá, banana, cajá, caju, goiaba, 
jabuticaba, jambo, laranja, lima, limão galego, mamão, manga, maracujá, melancia; pitanga, 
tamarindo e tomate. Também eram vendidos alimentos processados como amendoim torrado, 
milho assado, pastéis, pipoca, amido, fubá, polvilho e angu. Muitos produtos agrícolas 
manufaturados eram comercializados por pequenos comerciantes como cestos, charutos, cola 
de sapateiro, guaraná, tabacos, bebidas, doces, bolos e quitutes (Agassiz, 1869; Debret, 1834 e 
D`Alincourt, 1825). 
Figura 1 – Armazém e Pequenos vendedores (Rugendas) 

 

Também nesse período o Brasil será palco de outra experiência de integração étnica. 
Para disputar o mercado britânico de chá a coroa portuguesa trouxe para o Rio de Janeiro 
populações chinesas de Macau e mudas de chá. A cultura não prosperou como pensavam os 
portugueses, mas já em 1825 muitos desses colonos chineses haviam-se tornado vendedores 
ambulantes, pequenos comerciantes e fabricantes de fogos de artifício (Dore, 2000).  

Assim, o Brasil no momento de sua afirmação como nação independente era,ao 
mesmo tempo, ator no mercado mundial e palco do surgimento de um conjunto considerável 
de micro e pequenas empresas. Portugueses e seus descendentes, europeus, afrodescendentes 
e asiáticos formavam uma imensa rede de empresas que atuavam nos ramos de produção 
agrícola, manufaturas, serviços e comércio, principalmente na cidade do Rio de Janeiro. Para 
representar visualmente esses primeiros microempresários, escolhemos um quadro de 
Rugendas retratando um armazém do Brasil colonial. Outros três quadros de Debret 
descrevem atividades típicas de pequenos e médios empresários brasileiros. 

O quadro de Joran Moritz Rugendas (Figura 01) mostra uma cena típica do início do 
século XIX no Brasil. Pode ser identificada uma loja de víveres (centro) e escravos 
vendedores de pequenos produtores de alimentos (ao lado da porta), e produtos 
manufaturados (à esquerda). Nessa obra, Rugendas representa uma pequena “venda” que se 
                                                                                                                                                                             
aos quais podiam ligar conseqüências diversas pela adição de inúmeras outras flores ou de simples folhas de 
certas ervas convencionadas de antemão.” 



  

encontra no piso térreo. A residência do proprietário está no piso superior. Tal medida, útil 
para a segurança da loja, também oferecia a oportunidade da “sinhazinha” contemplar o 
movimento desse verdadeiro ponto de encontro social, no qual se constituiu o pequeno 
“armazém”. Note que neste quadro temos um conjunto de informações que mostram o 
intercambio entre as mais variadas etnias, classes sociais, políticas em torno de uma atividade 
comum, a “pequena transação comercial”. 
Figura 2 – Pequenos produtores e tropeiros(Debret) 

 

Na figura 2, Jean Baptiste Debret retrata pequenos produtores de alimentos que 
abasteciam as cidades brasileiras do século XIX. Muitos transportavam seus produtos por 
meio de caravanas comandadas por tropeiros, os primeiros empresários brasileiros do ramo de 
transporte. Pecuaristas, criadores de muares, pequenos fabricantes de embarcações, liteiras, 
carros e proprietários de barcos também faziam parte dessa extensa rede de fabricação e infra-
estrutura de transporte e de abastecimento do Brasil independente. 



 

Figura 3 - Pequeno comércio (Debret) 

 

A figura 3 também descreve uma cena no comércio de rua. Uma “venda” onde uma 
“negra” oferece “limões de cheiro” e polvilho com os quais os foliões se divertiam no 
carnaval carioca. Segundo Debret (1834, p. 267), a fabricação desses produtos, por dezenas de 
microempresários, garantiam, além da descontração, uma oportunidade lucrativa para muitos 
pequenos fabricantes e vendedores nas festividades do carnaval. 

Nota-se o cuidado do proprietário em firmar seu estabelecimento próximo à igreja e, 
portanto, junto ao fluxo de clientes. O piso da loja em um plano superior ao da rua garantia 
mais higiene, requinte, visibilidade e conforto. As grandes portas ofereciam um ambiente 
agradável para os consumidores da sempre quente Rio de Janeiro, além de formar “vitrines” 
para expor as mercadorias ao público. 

A figura 4, entretanto, é a que revela com mais detalhes o interior de um pequeno 
negócio no Brasil recém independente. Um pequeno proprietário afrodescendente dedicado ao 
ramo de serviços pessoais. Dois negros livres, de grande conhecimento e espírito 
empreendedor, atuam como barbeiro, cabeleireiro e dentista. Também atuavam como 
sangrador e aplicador de sanguessugas, uma prática médica muito comum na época, mas que 
somente profissionais habilidosos podiam executar. 

Nesse quadro é possível notar os cuidados com que o pequeno empresário montou seu 
estabelecimento. Divulga aos clientes com precisão e clareza seus serviços e suas habilidades. 
Com poucas palavras consegue tornar público sua capacitação. Toma o cuidado de 
acrescentar uma bela cortina decorando a loja e separando os ambientes interno calmo e 
aconchegante e o externo barulhento e tumultuado da capital do império. 

 
 



  

Figura 4 – Pequeno empresário do setor de serviços pessoais (Debret) 

 

No interior da loja a cadeira escolhida para seus clientes não é um móvel qualquer, 
mas uma peça importantíssima na composição do ambiente de trabalho. Seu estilo majestoso 
e estilizado transforma momentaneamente seus clientes em verdadeiros monarcas. As 
navalhas afiadas e impecavelmente alinhadas, um candelabro decorado, a cadeira de honra do 
cliente no centro da loja, um espelho “à altura do freguês” e a limpeza do assoalho revelam o 
cuidado desse pequeno, hábil e perspicaz empresário afrodescendente. Roupas elegantes e um 
corte de cabelo de bom aspecto completam sua bem sucedida “estratégia de marketing”. 

“Quem, com efeito, ousaria dizer-se mais digno da 
consideração pública que este oficial de barbeiro brasileiro, ante a 
lista pomposa de seus talentos afixada na porta da loja? Infatigável até 
na hora do repouso geral, vemo-lo afiar as navalhas numa mó, que 
outro negro faz girar, ou consertar meias de seda, ramo de indústria 
explorado exclusivamente nos seus momentos de lazer.” (Debret, 1834, 
p. 189). 

Vê-se aqui, portanto, não o grande empresário português branco; muito menos o 
pequeno camponês de origem agrícola de que fala Caio Prado Jr. (1945), mas um legítimo 
descendente africano livre e bem sucedido. Este trabalho de Jean Baptiste Debret retrata um 
empreendedor que ilustra as qualidades dos pequenos empresários da nova nação que se 
formava. Brasileiro descendente de africanos que, por suas próprias forças e habilidades, 
conseguiu sair da condição de cativo para a de pequeno negociante. Vencendo uma situação 
social extremamente desfavorável conseguiu, esse pequeno empresário brasileiro, ascender 



 

com êxito e dignidade pessoal os degraus da sociedade brasileira administrando seu pequeno 
empreendimento com competência e inteligência. 

Conclusão 
As pequenas empresas surgiram com a atividade produtiva colonial. De fato, é 

impossível separar a história do Brasil da história da pequena empresa. Evidências, 
documentos e relatos apontam para o litoral do estado de São Paulo as origens da agricultura e 
da indústria brasileira, mais precisamente nas cidades de São Vicente e Santos. Devido ao fato 
da economia do açúcar ser apoiada e em parte abastecida pelas pequenas propriedades é 
possível apontar o litoral paulista como o local de origem da agricultura, da indústria e das 
pequenas empresas brasileiras. 

Suas origens étnicas prováveis viriam dos primeiros colonizadores (portugueses, 
belgas e holandeses) e dos índios brasileiros convertidos em pequenos fornecedores de 
alimentos. Mas a presença de pequenos produtores afrodescendentes e mesmo de relatos de 
asiáticos estabelecidos no Brasil dos oitocentos não é de surpreender ninguém. O mundo 
arquitetado pelos lusitanos e que ligava quatro grandes continentes proporcionou um ambiente 
favorável para o surgimento da pequena empresa brasileira multicultural e multiétnica já no 
início do século XVI. 

Os primeiros pequenos empresários brasileiros atuavam na agricultura, transporte, 
manufatura, serviços e comércio. Os pequenos produtores não ficaram vivendo à margem e 
dependentes da grande empresa açucareira. Muito menos se dedicavam apenas às atividades 
secundárias e de suporte à grande empresa colonial. Na verdade, a pequena empresa 
participava diretamente da atividade econômica principal o que lhe conferia uma importância 
econômica enorme desde seu estágio embrionário. 
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