
RELÍQUIA – As três chaminés do Parque Industrial da Água Branca resistem em meio aos arranha-céus e às ruínas da velha fábrica

INDÚSTRIA

Daniel Hessel Teich

No bairro paulistano do Brás,
no meio do comércio popular e
dos camelôs, um belo conjunto
de prédios de tijolos alaranjados
se destaca na Rua Joli, próxima
ao Largo da Concórdia. São ves-
tígios do maior império indus-
trial do Hemisfério Sul no sécu-
lo 20. Um dos galpões do con-
junto virou estacionamento. O
prédio sede, espécie de palacete
com amplas janelas, está pratica-
mente deserto. Sobre a entrada,
o velho brasão enegrecido pela
fuligem destaca a sigla IRFM,
abreviação de Indústrias Reuni-
das Fábricas Matarazzo.

Há 20 anos, desse prédio
eram dirigidas 44 empresas, en-
tre mineradoras, indústrias quí-
micas, fábricas de cerâmica, pa-
pel e tecidos. Hoje, a única uni-
dade do grupo em funcionamen-
to, a Indústria Matarazzo de
Óleos e Derivados (Imod), faz
sabonetes na cidade de Santa
Rosa do Viterbo, região de Ri-

beirão Preto. Do velho quartel-
general são administrados tam-
bém imóveis e propriedades ar-
rendados pelo grupo.

Dívidas de mais de US$ 200
milhões, brigas entre herdeiros e
uma enorme incapacidade de se
ajustar aos novos tempos consu-
miram o império centenário. “As
pessoas imaginam que as empre-
sas são eternas e vão durar para
sempre”, diz o consultor Renato
Bernhoeft, especializado em su-
cessões empresariais. “A maioria
não chega aos cem anos, outras
nem resistem à saída do funda-
dor. Têm um ciclo breve em que
nascem, crescem e morrem.”

No caso dos Matarazzo, esse
ciclo ganhou destaque na sema-
na passada, com o lançamento de
um livro sobre o fundador da di-
nastia. Escrito por Ronaldo Cos-
ta Couto, economista e ministro
no governo Sarney, conta em de-
talhes como o império se formou
a partir de uma venda em Soroca-
ba. O paralelo com a situação
atual da empresa é inevitável.

Num momento em que o Bra-
sil não produzia nada, Matarazzo
se propôs a fabricar quase tudo.
Resultado: amealhou uma fortu-
na que, nos valores de hoje, supe-
raria US$ 10 bilhões em 55 anos

de vida no Brasil. Quando mor-
reu, em 1937, era um magnata
que deixou quase 300 fábricas
construídas e planos para que os
sucessores tocassem as obras de
outras 8, ainda em projeto.

“Meu bisavô soube tirar parti-
do das oportunidades. Era um ho-
mem carismático, inteligente, e
que tinha algum dinheiro quando
chegou”, diz José Eduardo Mata-
razzo Kalil, filho da atual presi-
dente do grupo, Maria Pia Mata-
razzo. “Mas ele também é fruto
de uma época, de circunstâncias
que não existem mais.” Segundo
Kalil, o bisavô e, posteriormente,
o avô, Francisco Matarazzo Jr.,
cresceram e se tornaram milioná-
rios na diversificação de ativida-
des. No momento em que a mãe
dele assumiu o grupo, isso já era
um problema. “O que era o pulo
do gato virou fragilidade.” A em-
presa não tinha um foco de negó-
cios e enfrentava a dura concor-
rência das multinacionais.

À frente da IRFM nos últimos
27 anos, Maria Pia viveu o des-
monte das empresas construídas
pelo avô e pelo pai. Travou uma
guerra com os irmãos Ermelino e
Eduardo, que questionavam a le-
gitimidade de sua indicação para
o cargo. Viu propriedades como
o Shopping Matarazzo serem
confiscados para custeio de dívi-

das. Ordenou a demolição do par-
que fabril da Água Branca para
evitar o tombamento das constru-
ções pelo patrimônio histórico.
Com 62 anos, quase não vai ao
velho prédio do Brás, aonde fica
a administração da IRFM.

“Ela está um pouco cansada.
Ainda é a responsável pela em-
presa, mas os executivos pratica-
mente administram a empresa”,
diz Kalil. Maria Pia raramente dá
entrevistas e viajava na semana
passada, quando foi procurada
pelo Estado.

Kalil, de 37 anos, já trabalhou
no grupo e hoje é presidente con-
tratado da Unisoap, empresa de
capital internacional do ramo cos-
mético, para onde levou a marca
Francis, a mesma de um sabone-
te desenvolvido sob encomenda
na Suíça e lançado em 1972 pela
Matarazzo.

A Unisoap comercializa 20
produtos entre sabonetes, xam-
pus e cremes, todos fabricados
por terceirizados e sempre com a
mesma assinatura Francis. Entre
as terceirizada está a Imod, que
fabrica os sabonetes. “Foi mais
fácil criar a Unisoap com a ajuda
de investidores do que continuar
dentro do grupo administrando a
Imod. Há muitas dificuldades e a
empresa tem problemas financei-
ros”, explica o herdeiro Kalil.●

1881
●● Chegada da família ao Brasil

1882
●● Francesco abre uma venda
em Sorocaba

1883
●● Começa a fabricar banha de
porco

1890
●● Mudança para São Paulo

1898
●● Construção da mansão na
Avenida Paulista

1911
●● Fundação das Indústrias Reu-
nidas Fábricas Matarazzo (IRFM)

1937
●● Morre o patriarca Francesco,
e seu filho Francisco Jr. assume
a empresa

1977
●● Morre Francisco Jr. e sua
filha caçula Maria Pia assume a
IRFM

1983
●● Concordata de 11 das 44 em-
presas do grupo Matarazzo

1990
●● Concordata de 8 das 21 em-
presas que restaram no grupo

1996
●● Domolição da mansão da
família na Avenida Paulista

Estrutura antiquada,
dívidas e brigas entre
irmãos afundaram as
indústrias do conde
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Reconstruir a trajetória de Fran-
cesco Matarazzo não foi tarefa
simples para o ex-ministro Ronal-
do Costa Couto. Foram necessá-
rios 5 anos de trabalho, 150 entre-
vistas, e viagens à Itália, ao Uru-
guai e ao interior de São Paulo. O
trabalho envolveu até a reconsti-
tuição da árvore genealógica da
família na Idade Média. A epo-
péia acaba em 1937, com a morte
do magnata aos 83 anos, em um
dos mais suntuosos funerais que
São Paulo já viu.

A livro – dois volumes de 300
páginas – avança por vários terre-
nos. Há episódios pitorescos e ou-
tros espinhosos, como a ocasião
em que inspetores encontraram
nas fábricas Matarazzo máquinas
com metade do tamanho normal.
Os equipamentos eram destina-
dos a crianças operárias. Na épo-
ca, crianças com 10 e 11 anos
eram consideradas elementos es-
senciais na produção.

Outro assunto controvertido é
a relação do milionário com Beni-
to Mussolini. Relata uma festa
realizada no Guarujá em 1935,
época em que as potências oci-
dentais já propunham sanções à
Itália fascista. Em determinado
momento, Matarazzo, de 81
anos, levantou-se do canto onde
estava e determinou que a orques-
tra tocasse a Giovinezza, hino da
juventude fascista italiana. De-
pois, gritou Viva a Itália! e fez a
saudação fascista. Dez anos an-
tes, ele havia sido recebido pelo
próprio Mussolini na Itália. Junto
com o rei Vitor Emanuel III, Mus-
solini assinou o documento que
conferiu aos filhos de Matarazzo
o título de conde que ele já tinha
desde 1917.

Entre os documentos desco-
bertos por Costa Couto, há curio-
sidades. Uma delas: a certidão
de casamento de Francesco com
Filomena Matarazzo. O docu-
mento foi lavrado no bairro do
Brás, em São Paulo, em 1895.
Nessa época, o primeiro filho do
casal tinha 18 anos e a noiva es-
tava grávida da décima filha,
Ida, apelidada de Mimi. Mata-
razzo já era então um sólido em-
presário, às vésperas de com-
prar o terreno para sua espetacu-
lar mansão na Avenida Paulista.

Do ponto de vista empresarial,
Costa Couto parafraseia o econo-
mista Celso Furtado e descreve
Matarazzocomo um tipo “schum-
peteriano”. O nome vem do eco-
nomista americano Joseph Alois
Schumpeter, o primeiro a estudar
e a descrever empresários de
comportamento dinâmico, auda-
cioso e promotor de mudanças
tecnológicas. O tipo de empreen-
dedor que provoca a evolução da
economia, estimula a taxa de in-
vestimento e o crescimento real.

“É um astro da economia polí-
tica, para quem as inovações com-
preendem cinco categorias de fa-
tores: fabricação de um novo
bem, introdução de um novo pro-
cesso de produção, abertura de
um novo mercado, conquista de
novas fontes de matérias-primas
e adoção de um novo tipo de orga-
nização econômica”, descreve
Costa Couto.● D.H.T.

PIONEIROS – Matarazzo (centro) na fundação do Ciesp-Fiesp em 1928

Um gênio
empresarial
que apoiava
o fascismo

A EPOPÉIA MATARAZZO

FAMÍLIA – Conde Francesco com três de suas netas, em 1933
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