
Empreendedor constrói balneário, aeroporto, hotel, indústria e até cidades 
Rose Mary Lopes 
 
Se eu lhes perguntar quem é Octávio Moura Andrade, as chances de resposta positiva ficarão 
próximas a zero. Entretanto, se eu lhes perguntar quem conhece as cidades de Andradina ou 
Águas de São Pedro, certamente teremos chances aumentadas de que pelo menos saibam que 
essas cidades paulistas existem. Mas, qual a relação entre este senhor Octavio e essas duas 
cidades? É o que mostramos neste artigo. 
 
Octavio Andrade nasceu em Brotas e com quatro anos a família se mudou para Monte Alto, SP. 
A família se dedicava à criação e venda de porcos. Antonio Joaquim, irmão de Octavio, foi 
residir e trabalhar numa fazenda como contador (na época era denominado guarda-livros!). Já 
em 1913, Antonio participava de uma empresa cerealista – a Collletes, Moura & Andrade. 
  
Comercializavam arroz e feijão na região de Taiúva. Época de plantio de café. Octavio segue os 
passos do irmão e, com dez anos, vai ser chefe do armazém do irmão. Guilherme Moura, um 
dos sócios se afeiçoa a Octavio e, após a morte do pai do menino, toma uma decisão que vai 
alavancar a trajetória de Octavio: envia-o para São Paulo para estudar ficando aos cuidados do 
futuro fundador do Colégio Rio Branco, e banca-o por um ano. 
  
Depois desse período ele passa a se virar sozinho, morando em pensões no bairro do Bexiga, e 
o irmão Antonio banca mais três anos de seus estudos. Octavio também trabalha ganhando 
dinheiro para completar as despesas. Inicia a Escola de Comércio Álvares Penteado, mas 
quando passa para Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, abandona a primeira. 
Sempre se dedicou a aprender sozinho (idiomas) ou por meio de cursos (datilografia e 
taquigrafia). 
  
Desse modo se prepara. Ambicioso, para ter seu primeiro carro, trabalha de madrugada. Sua 
vocação empreendedora logo se revelava: datilografava com carbono cópias de apostilas a 
partir de suas notas de aula, vendendo-as aos colegas. Quando surgiu o mimeógrafo, sua 
produtividade aumentou. Econômico, consegue adquirir o carro e trazer as irmãs e sua mãe 
para morar com ele em São Paulo. 
  
Sério, introvertido e muito comprometido, trabalhou com o professor Spencer Vampré no 
escritório de advocacia deste, muitos anos, ganhando pouco. Sempre superou os obstáculos, 
tal como quando decidiu que já sabia inglês suficiente para tentar os exames na Câmara 
Britânica: tirou dez na parte escrita e zero na oral, pois não sabia pronunciar, já que estudara 
sozinho (lembrando que não eram tempos de internet). 
  
Foi obrigado a ter aulas particulares. Todavia, sempre foi autodidata, e foi assim que, ao longo 
de sua vida, aprendeu italiano, alemão, francês e até um pouco de japonês. E, sempre foi um 
leitor dos clássicos na língua nativa. 
  
Em 1931, já advogado, vai para Santos se juntar ao irmão empreendedor de sucesso, mas que 
não teve a chance de estudar como Octavio. Foi advogar na casa comissária de café – que 
intermediavam os negócios de café entre fazendeiros e compradores, incluindo vendas para o 
exterior. Agiam, também, como financeira. 
  
As casas comissárias foram precursoras de alguns dos bancos brasileiros. Se atentarem para a 
época, dá para imaginar que os negócios não andavam bem, dado o fato da crise de 1929. 
Octavio vai usar seus conhecimentos para negociar e compor dívidas dos fazendeiros que lhes 
deviam. E, de modo geral, as casas comissárias deviam aos bancos. 
  
Guilherme Moura, um dos sócios da Moura Andrade & Cia se aposenta e se afasta, e Octavio 
assume sua parte na sociedade. A partir daí os dois irmãos assumem o sobrenome Moura. 
  
Octavio passa a se chamar Octavio Moura Andrade, em homenagem ao seu sempre 
incentivador. Seu irmão se afastara deste muito antes, mas não saíra da sociedade para não 
afetar a credibilidade da empresa; formaliza seu afastamento em 1934. 
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Assim, Octavio estava sozinho. Passa a se envolver, cada vez mais com a cafeicultura, e a 
defender os interesses do setor. Foi Diretor da Associação Comercial em Santos, aproxima-se 
e influi a política cafeeira por meio do Departamento Nacional do Café. 
  
Para divulgar as ideias e posições dos cafeicultores, os reúne numa Associação, e fundam o 
jornal "O Diário". Nele, Octavio foi diretor e editor. Também se envolve com o Rotary Club 
local. 
  
Sempre foi apaixonado por tecnologia, e se envolve com aviação, sendo um dos fundadores do 
Aeroclube de Santos e adquire seu primeiro avião em 1936, sendo que seu brevê de piloto 
particular internacional é de 1938, em tempos em que a Federação Aeronáutica do Brasil era 
ligada à Internacional. 
  
Por conta de cobrança de dívidas, já em 1934, foi a São Pedro, e aí tem início a saga que 
queremos abordar. Fica sabendo da existência de fontes de águas sulfurosas e outras, 
encontradas durante as tentativas de achar petróleo na região. 
  
Octavio vai conhecer as fontes e os balneários rudimentares na fazenda de Ângelo Franzim. 
Pessoas em busca de cura tinham que fazer longas e penosas viagens por terra, a cavalo ou a 
pé, não tendo onde se hospedar. O filho do prefeito de São Pedro argumenta sobre as 
potencialidades de a cidade progredir a partir da exploração dessas fontes. 
  
Na altura, Octavio e Antonio Joaquim já estavam empreendendo a criação da cidade de 
Andradina. Octavio é picado pelo projeto de fundar uma estância em torno da exploração das 
águas minerais. E isso mostra como o empreendedor pode visualizar e projetar o futuro numa 
região onde ninguém enxergava possibilidades, dado que as terras tinham sido arrasadas pelo 
cultivo do café. 
  
Incentivaram um pequeno grupo a comprar terras ao redor das fontes, e logo construíam parte 
do que veio a ser o balneário. Essa sociedade durou sete meses, e foi substituída pela empresa 
dos irmãos Andrade: as Águas Sulfídricas e Termais de São Pedro. Esta adquire muitas terras 
na região. (O irmão se torna o Rei do Gado, fica com projeto de Andradina e depois, o de Nova 
Andradina, e Octavio dedica-se a este das Águas de São Pedro). 
  
Assim, vem a se iniciar todo um projeto que envolveu: o balneário de Águas de São Pedro, a 
estrada de acesso às fontes e o seu aeroclube. Octavio o fundou logo para poder viajar de 
avião e acompanhar a construção do Grande Hotel de Águas de São Pedro e da cidade. O 
canteiro de obras abrigava muitos trabalhadores, e para produzir alimentos para eles, Octavio 
passa a ter uma fazenda. Precisava de madeira, assim, montou uma serraria. 
  
O projeto da cidade – contratado a um engenheiro e que a projetou com o conceito de cidade-
jardim. Assim, pensou-se em todos os detalhes: outros hotéis mais modestos, área comercial, 
loteamento para casas, e bairros populares com casas para os trabalhadores. 
  
Como a região era árida, Octavio empreende um cuidadoso projeto florestal (entre outros, 1,2 
milhão de eucaliptos), sobretudo em torno do Grande Hotel, que no início abrigava um cassino. 
Octavio empreendeu ainda na industrialização das águas minerais, na produção de 
refrigerantes. Ou seja, foi um empreendedor serial, segundo a denominação atual. 
  
Constrói uma casa para sua família e muda-se para lá. Porém, as circunstâncias no País 
mudam, cassinos não mais são permitidos (1946), as riquezas do subsolo passam a ser 
consideradas riquezas da União (1950). 
  
Assim, Octávio perde a propriedade da empresa Águas Sulfídricas -- do balneário, do Hotel, 
das indústrias de bebidas etc. para o Estado de São Paulo. Afastado, vai morar em São Paulo, 
tocando outros negócios. E também foi Vice-Presidente do ex-Banespa. Participou do Partido 
Social Progressista, e perdeu uma eleição para deputado estadual. 
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Problema de saúde – um enfarte, o obriga a diminuir o ritmo. Mas funda o "Jornal Águas de 
São Pedro" e outro hotel, em 1959. Articula o arrendamento do Hotel e, em 1961, regressa a 
Águas de São Pedro para geri-lo, o que fez até 1969 quando o hotel passou a ser hotel-escola 
do Senac. E se concentra na gestão de seus outros empreendimentos: loteamentos, 
imobiliárias, companhia telefônica, olaria, sítios, fazenda etc. 
  
Foi um homem que desenvolveu gostos e hobbies requintados. Por exemplo, a fotografia e a 
filmagem. Assim, filmou toda a construção da cidade de Águas de São Pedro, registrando o 
sonho que tornou viável. Nada mais justo do que ter seus restos mortais na Capela Nossa Sra. 
Aparecida, que ele mesmo construiu. 
  
Tanto ele quanto o irmão foram grandes empreendedores, mas com trajetórias bem distintas: 
Octavio acrescentou educação ao seu impulso empreendedor, ao passo que Antonio agiu 
sempre com base apenas nesse impulso. 
  
Seja como for, deixaram grandes legados, que merecem ser conhecidos e valorizados, 
sobretudo pelos jovens interessados em empreender. Para conhecer mais consultem o livro de 
Silvia Saint Pierre: "Octavio Moura Andrade – o sonho de um empreendedor", Senac, São 
Paulo, 2007. 
 
Fonte: UOL. [Portal]. Disponível em: 
<http://economia.uol.com.br/empreendedorismo/colunistas/2012/12/07/empreen
dedor-constroi-balneario-aeroporto-hotel-industria-e-ate-cidades.jhtm>. Acesso em: 
7 dez. 2012. 
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