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Resumo 

O atual trabalho é a construção de um estudo cuja área de conhecimento se encontra nos 

fundamentos da história de empresas. Ele visa abordar as histórias de empresas naAmazônia que 

tiveram grande relevância para a economia regional. Tendo como foco a construção da trajetória 

das empresas paraenses Fábrica Perseverança, Fábrica Palmeira e Perfumaria Phebo, empresas 

que surgiram no Bairro do Reduto,na cidade de Belém – Pará, e foram de grande êxito industrial 

no Estado. Do ponto de vista geral, o trabalho pretende contribuir com a história de empresas na 

Amazônia, uma área pouco estudada. Procurando relacionar a perspectiva de desenvolvimento 

baseado no estudo de empresas regionais. 

 

Palavras-chaves: Indústria,Pará, Phebo, Perseverança e Palmeira. 

 

Abstract 

The present work is the construction of a study whose area of knowledge is found in the 

foundations of the history of companies. It aims to address the stories of companies in Amazonia 

that have had great relevance to the regional economy. Focusing on the construction of the 

trajectory of the companies from the Perseverance Factory, Palmeira Factory and Phebo 

Perfumery, companies that emerged in Bairro do Reduto, in the city of Belém - Pará, and were of 

great industrial success in the State. From the general point of view, the work intends to contribute 

with the history of companies in the Amazon, an area little studied. Seeking to relate the 

perspective of development based on the study of regional companies. 
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A expansão da economia da borracha no final do século XIX e início do século 

XX contribuiu para o surgimento de pequenas indústrias na cidade de Belém. O bairro do 

Reduto, localizado na região central da cidade e próximo aos portos, foi o local de maior 

concentração de pequenas indústrias no início do século XX. As indústrias de 

pneumáticos, aniagem, tecelagem, perfumarias e alimentos foram as mais representativas.  

O objetivo desse trabalho é analisar a economia paraense no início do século XX 

e florescimento das suas primeiras indústrias. Tendo como objetivo específico analisar a 

trajetória da Fábrica Perseverança, da Fábrica Palmeira e da Perfumaria Phebo. A 

realização do trabalho se deve a importância de entender como ocorreu o crescimento e 

desenvolvimento da indústria paraense no início do século XX. Isso desperta no 

pesquisador grande curiosidade, não apenas pelo fato científico, mas também pela 

contribuição que é possível dar ao entendimento da história do desenvolvimento da 

economia paraense.  

É através das correntes filosóficas do pensamento que podemos tratar do 

processo de construção do conhecimento, ou seja, quais são os conceitos, as técnicas e os 

métodos utilizados por uma ciência para que esta se consolide de fato.A busca científica 

é uma aproximação da verdade. A coisa desconhecida torna-se pensamento, objeto 

conhecido. Uma pesquisa segue na tentativa de se aproximar de uma realidade, mas nunca 

pretender idealizar algo inquestionável (LEFEBVRE, 1979).A interpretação da realidade, 

dentro do seu limite de observação, é a tentativa do pesquisador de verificar as formações 

históricas do processo de desenvolvimento de uma sociedade (KUHN, 2006).  

Em termos metodológicos, a pesquisa denomina-se exploratória e descritiva, 

com abordagem qualitativa. Os procedimentos envolveram: pesquisa bibliográfica, 

pesquisa documental, entrevistas e pesquisa de campo (KUHN, 2006; GÜNTHER, 

2006).Dalla Costa (2004) aponta a dificuldade em conseguir informações e arquivos 

sobre empresas. E também a veracidade das informações contidas em revistas de 

circulação. A pesquisa bibliográfica foi realizada nas bibliotecas da Universidade Federal 

do Pará (UFPA), da Universidade de São Paulo(USP), da Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP), do Arquivo Público de Belém, do Centro Cultural Tancredo 

Neves (CENTUR), do Museu do Estado do Pará, dentre outras. Além disso, foram feitas 

entrevistas com atuais e antigos trabalhadores da empresa3. 

                                                           
3 As entrevistas foram feitas apenas com a Perfumaria Phebo.  
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O trabalho foi estruturado em três eixos principais e mais as considerações. Na 

primeira parte, foi feita uma revisão da literatura acerca da história econômica e da 

história de empresas. No segundo eixo, foi apresentado uma revisão da economia 

paraense no início do século XX. E, por fim, foi realizada uma apresentação das três 

indústrias abordadas no trabalho: Fábrica Perseverança, Fábrica Palmeira e Perfumaria 

Phebo.  

 

 

Uma aproximação conceitual da literatura 

 

A abordagem teórica procurou utilizar-se de autores que trabalharam com a 

questão da história econômica e a história de empresas. Autores como Schumpeter 

(1982), que afirma que o “desenvolvimento econômico é fruto da história econômica, 

tornando-se parte da história universal”. Em seu trabalho, o autor não tratou propriamente 

de história de empresas, contudo, em parte do seu texto, é destacado a importância do 

homem de negócio para o desenvolvimento econômico. 

E o empresário típico é mais egocêntrico do que os de outra espécie, 

porque, menos do que estes, conta com a tradição e a conexão, e porque 

a sua tarefa característica – teórica como historicamente – consiste 

precisamente em demolir a velha tradição e criar uma nova 

(SCHUMPETER, 1982, p.64). 
Nesta direção, o empresário é responsável pela construção e reconstrução do 

desenvolvimento. Ele destrói a inovação existente e muda o enfoque da região. Na 

dinâmica da reconstrução, é criado um novo processo ou um novo produto, que irá 

compor um novo movimento e uma nova composição na estrutura do sistema econômico. 

Por conseguinte, os antigos empresários são deixados para trás ou necessitam se 

modificar para acompanhar essa nova invenção.  

Pretenderíamos com isso dizer que o desenvolvimento econômico não 

é um fenômeno a ser explicado economicamente, mas que a economia, 

em si mesma, sem desenvolvimento, é arrastada pelas mudanças do 

mundo à sua volta e que as causas e, portanto, a explicação do 

desenvolvimento deve ser procurada fora do grupo de fatos que são 

descritos pela teoria econômica (SCHUMPETER, 1982, p.47). 

O autor diz que o desenvolvimento econômico está entrelaçado com questões 

abstratas, nas quais envolvem a vida social, cultural, econômica. Estruturas entrelaçadas 

que compõe a estrutura do sistema econômico. E que exige de certa maneira um conjunto 
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de ideias interdisciplinares, capazes de criar uma teoria próxima ao que seja realmente 

um desenvolvimento econômico. 

Em busca de uma teoria sobre a firma, analisou-se o trabalho de Penrose (2006). 

Em seu estudo sobre o crescimento da firma, a autora afirma que a história da empresa 

tem bastante importância. Pois o crescimento leva em si um aprimorado de sabedoria que 

é agregado dentro dos propósitos de crescimento da firma. O termo crescimento é 

utilizado tanto no aumento da produção, quanto ao acréscimo de tamanho. Como a autora 

destaca: 

Um dos pressupostos primordiais da teoria do crescimento das firmas é 

o de que “a história tem importância”; esse crescimento é 

essencialmente um processo evolucionário e está baseado no 

incremento acumulativo do saber coletivo, dentro do contexto de uma 

firma dotada de propósitos (PENROSE, 2006, p.16). 
 

Assim, a autora valoriza o conhecimento que a firma vai acumulando ao longo do 

tempo. Esse conhecimento faz com que a empresa aprimore cada vez mais suas atividades 

e os fundamentos da sua administração. Os administradores vão se especializando junto 

com o crescimento da firma, aprendendo a lidar com novidades e surpresas do mercado.  

É uma fascinação estudar como empresas nascem, crescem e se desenvolvem. Por 

vezes, conseguem se manter no mercado por várias décadas. Sabe-se que no limiar da 

economia capitalista, muitos são os exemplos de sucesso de empresas que atravessaram 

os tempos. Mas também há muitas firmas que deixaram de crescer, não conseguindo 

chegar a maturidade como empresa e como empreendimento. 

Muitas firmas deixam de crescer por uma variedade de motivos: direção 

pouco empreendedora, administração ineficiente, incapacidade de 

levantar capitais em quantidade suficiente, falta de adaptabilidade as 

circunstâncias mutáveis, juízos deficientes levando a erros frequentes e 

custosos ou simplesmente falta de sorte devida a circunstâncias fora do 

controle das firmas (PENROSE, 2006, p.39). 

 

Para autora, durante o processo evolutivo da firma, ela atinge um novo equilíbrio 

a cada momento. Esse equilíbrio não pode ser “estático” como na teoria neoclássica. Mas, 

sim, o equilíbrio das “ações e das ideias” das firmas. Assim, de acordo com Penrose 

(2006), o equilíbrio econômico é considerado um “equilíbrio razoável”.   

Enquanto, Penrose (2006) analisa o processo de crescimento da firma, Dosi (2006) 

aborda as tendências tecnológicas, que possuem um significado para a análise 
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macroeconômica da empresa e do setor em que essa esteja inserida. Na percepção deste 

autor, o sistema econômico é um ambiente complexo. Onde cada partícula ou mesmo 

cada empresa tem seu grau de liberdade nessa estrutura. Compreender como essa empresa 

se move e quais as regularidades desses movimentos é definida pela “força movente” da 

mudança técnica, onde empresas diferentes são afetadas de diversas maneiras pela 

mudança técnica (DOSI, 2006). Ou seja, o autor propõe entender o movimento da 

empresa dentro do sistema econômico e o grau de liberdade que essa possui dentro de 

uma estrutura de mercado. Para entender essas questões o autor diz que: 

O meio ambiente também muda em consequência da interação interna 

de suas partes constituintes. Aquilo que, na perspectiva de um ator 

específico (por exemplo, uma empresa), constitui um conjunto de 

restrições, possibilidades e incentivos, também constitui, com respeito 

ao sistema como um todo, uma linha movente de inter-relacionamentos, 

definidora de sua estabilidade e dinâmica (DOSI, 2006, p.22). 

 

Nelson e Winter (2005), na sua “teoria evolucionária da mudança econômica”, 

procuram explanar sobre os eventos econômicos que ocorreram ao longo da história, 

principalmente, eventos que levaram às mudanças econômicas nas firmas e no ambiente 

em que estão inseridos. Em que as firmas em certo momento possuem aptidão e regras 

para tomar suas decisões.  

Sendo assim, o mercado age como um mecanismo que seleciona as mais aptas. 

“Ao longo do tempo, o análogo econômico da seleção natural opera à medida que o 

mercado determina quais as firmas são lucrativas e quais não o são, tendendo a separar 

as segundas” (NELSON; WINTER, 2005, p.19). Ou seja, as firmas ao longo da sua 

história vão adquirindo capacidades para lidar com os “eventos aleatórios”.  

Nossa teoria evolucionária da mudança econômica tem esse espírito; 

ela não se constitui uma interpretação da realidade econômica como um 

reflexo de “dados” supostamente constantes, mas um esquema que pode 

ajudar um observador suficientemente bem informado a olhar os fatos 

do presente para ver um pouco além da névoa que obscurece o futuro 

(NELSON; WINTER, 2005, p.9). 

 

Pela ideia dos autores o processo de “rotinas” são os principais responsáveis para 

o crescimento e desenvolvimento da firma. As tarefas rotineiras fazem com que as 

empresas adquiram qualidade e consigam aprender com os suas tentativas e erros. Isso 

torna as empresas mais resistentes às eventuais investiduras do mercado. 
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A História Econômica e a História de Empresas 

 

Outra linha de análise é a da história econômica, assim como a história empresarial 

e a história de empresas. São teorias recentes, no entanto, relevantes e importantes para a 

abordagem teórica do problema proposto neste trabalho. A teoria que estuda a história de 

empresas foi idealizada no século XX e tem como principal ícone Alfred Chandler4. Seus 

pressupostos envolvem a trajetória de grandes empresas americanas.  

Alfred Chandler procurou abordar as trajetórias das grandes empresas americanas 

chegando à conclusão de que a expansão da empresa está intimamente ligada à 

organização da empresa e à sua administração. Ou seja, a sua estratégia define a estrutura 

e o desenvolvimento da empresa (CAMPELLO, 2004). A empresa abordada nos 

trabalhos de Chandler define-se como um agente econômico, que é responsável pelo 

processo de produção e distribuição (CURY, 2006). 

Os trabalhos de Chandler analisam o processo de desenvolvimento das grandes 

empresas nos Estados Unidos no decorrer do século XIX e XX. Seus primeiros trabalhos 

procuraram descrever os primórdios das grandes empresas na indústria americana. 

Segundo o mesmo, as empresas americanas foram responsáveis pela ascensão dos 

Estados Unidos como potência econômica mundial (McCRAW, 1998). Em torno disso, 

procurou descrever os processos de mudanças nas estratégias e nas estruturas dessas 

empresas. 

[...] as empresas, assim como outras organizações, são governadas por 

inércia; só mudam de orientação (ou “estratégia”, segundo Chandler) 

quando obrigadas pelas pressões competitivas; e uma mudança de 

estratégia somente tem êxito quando se faz acompanhar de uma 

mudança decisiva na estrutura organizacional (McCRAW, 1998, p.21). 

 Mudanças no modelo organizacional das empresas, como também nas técnicas 

comerciais, ocorreram principalmente devido aos avanços tecnológicos. Avanços esses 

que ocorreram no final do século XIX e início do século XX.  

A diversificação modificou as antigas formas de concorrência entre as 

empresas. A concorrência aumentou entre as firmas de diferentes 

indústrias que fabricavam o mesmo produto e passou a basear-se mais 

no desenvolvimento tecnológico do que na diferenciação de preços e 

produtos (McCRAW, 1998, p.115). 

                                                           
4 [...] o que Chandler fez não foi recuperar um campo imprestável para semear, e sim fundar a história 

empresarial como área de estudo independente e importante (McCRAW, 1998, p.19). 
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Buscando a definição dos conceitos e as categorias relevantes para os 

fundamentos dos estudos ligados à trajetória de empresas, se tem visto a contribuição de 

autores como Marichal (1997)apud Saes (1999), que define história empresarial e de 

história de empresas como: 

Carlos Marichal entende que a História Empresarial “concentra sua 

atenção na análise histórica do desempenho e do efeito de certos 

empresários inovadores individuais ou de certos grupos de empresários 

de vanguarda. Em contraste, a “história de empresas” ou business 

history presta especial atenção à análise das mudanças na organização 

econômica das companhias ou corporações, mudanças que são parte e 

reflexo das transformações econômicas e sociais em seu conjunto” 

(MARICHAL, 1997:10) apud (SAES, 1999, p.2). 

 

Basco (2015) aponta que a “dimensão do espaço” delimitará o uso e a origem dos 

fatores regionais. As empresas locais são de suma importância para o desenvolvimento 

de uma região. Considera importante estudar as empresas e suas organizações no espaço 

em que estão inseridas.  

Pode-se dizer que tanto o empresário, como a empresa são partes integrantes da 

história, pois a empresa surge a partir do empresário, sendo propriamente uma construção 

idealizada por um empreendedor. Portanto, torna-se necessário entender cada uma das 

partes para poder a partir disso compreender o todo. 

 

 

Economia Paraense no final do século XIX e início do século XX 

 

Na década de 1820, o Pará era referência para o emborrachamento de calçados. 

Dos Estados Unidos vinham sapatos para serem revestidos por borracha no estado. Após 

a descoberta da vulcanização da borracha em 1839, o consumo aumentou e o produto 

passou a ser destaque na comercialização da economia mundial.  De acordo com Santos 

(1980, p.49.), “na Inglaterra, a importação passou de 23 toneladas em 1830 a 68 em 1845, 

209 em 1850 e 1.818 em 1855. Nos Estados Unidos, em 1850 a borracha importada já 

atingia 1.000 toneladas, e em 1865 subiu a 3.000”. 
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Não demorou muito para a borracha tornar-se o produto de maior importância na 

pauta de exportação da região amazônica, ultrapassando o cacau, até então o principal 

produto de exportação. Nesse sentido, Santos (1980, p.53) afirma que: 

No conjunto dos 19 mais importantes produtos regionais em 1848, no 

valor total de 1.905 contos de réis, a borracha aparecia com o valor de 

203 contos (10,7%). Consoantes as listas organizadas por Albuquerque, 

ela ocuparia naquele ano um ainda modesto lugar 4º lugar entre os 

artigos mais salientes: fumo, 596: 111 mil-réis; arroz 188:081 mil-réis.  

 

Desta forma, Belém tornou-se o centro de negociação e comercialização da 

borracha no mundo. A economia da borracha contribuiu para impulsionar o comércio e 

favoreceu o surgimento de pequenas indústrias na cidade. Segundo Santos (1980), com o 

“colapso” do preço da borracha no período entre 1911 e 1914, as indústrias locais já 

apontavam um pequeno avanço. O impulso para o comércio e a criação de pequenas 

indústrias se deu devido ao aumento da renda interna. 

Entre 1850 e 1900, um intervalo de cinquenta anos, a renda interna da 

região, em termos reais, aumentou de 97,6 milhões de cruzeiros para 

1.359,5 milhões – o que implica uma taxa anual de crescimento de 

5,4%. A população subiu de 200.391 para 695.112 habitantes – a uma 

taxa, pois, de 2,6% ao ano. Quer dizer que a renda percapita, durante a 

segunda metade do século XIX, avançou ao ritmo de 2,8 %. De fato 

passou de 83 dólares para 332 (SANTOS, 1980, p.298). 

 

O estado do Pará era um grande produtor de borracha e diversas matérias primas 

exóticas. Foi um período de grande crescimento da economia paraense, possibilitando o 

surgimento de pequenas indústrias e o aumento incipiente da agricultura e da pecuária. O 

Pará progredia através da troca de produtos naturais pelos gêneros necessários ao 

consumo. Por mais de 70 anos, a receita do Estado provinha da exportação de borracha. 

A tabela 1 demonstra que a receita da alfândega não apresenta um comportamento de 

crescimento contínuo, tendo momentos de picos na receita e, em seguida, decréscimos 

significantes no período entre 1836-1914. 

Tabela 1 - Arrecadação do Estado do Pará com a exportação da Borracha 

Anos 

Receita da 

Alfandega (Contos 

de Réis) 

Valor Exportado da 

Borracha (Contos de 

Réis) 

1836-41 3.607 - 

1861-66 12.461 15.872 
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1866-71 17.955 30.882 

1876 3.361 8.836 

1882 10.384 17.858 

1883-84 10.520 13.912 

1891 10.377 21.420 

1898 24.791 76.580 

1899-

1900 33.966 84.384 

1907-08 32.550 35.510 

1909-10 32.312 80.001 

1913-14 22.486 23.539 
Fonte: Revista Comercial do Pará, 1917. 

 

A economia era concentrada em um produto de exportação: borracha. Tendo 

praticamente todo o seu consumo voltado para o mercado internacional, a borracha sofria 

sérias influências da taxa de câmbio, que na época era cotado em libras esterlinas, ficava 

difícil prever qualquer cenário sobre o preço da borracha. Como o governo dependia do 

imposto sob exportação, ficava refém das flutuações do mercado e da taxa de câmbio. 

 

Tabela 2 - Discriminação da receita do Estado do Pará (1910-1919) 

Origem/ano 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 

Exportação 15.088 9.919 9.893 5.595 4.430 4.990 6.142 4.766 2.707 4.121 

Estrada de Ferro de 

Bragança 1.006 943 832 731 585 965 1.223 1.378 1.409 1.239 

Águas - - - 644 637 627 636 752 748 534 

Couro - - - - 646 655 765 764 728 54 

Transportes 927 819 458 606 266 337 327 401 838 422 

Indústria 885 750 651 648 776 529 482 408 719 320 

Sellos 259 197 165 210 174 149 190 189 262 240 

Eventuais - - - 207 210 242 138 61 193 158 

Dívida Ativa 52 84 155 38 65 141 219 106 50 169 

Aplicação Especial - - - 391 338 594 896 860 957 678 

Diversos 76 107 46 49 61 74 206 1.724 4.469 1.503 

TOTAL 18.293 12.819 12.200 9.119 8.188 9.303 11.224 11.409 13.080 9.438 
Fonte: Revista Comercial do Pará (1917-1919). 

*Contabilizado em 11 meses. 

Conforme a tabela acima, verifica-se que em 1910 cerca de 82,48% da receita do 

estado era proveniente da exportação (praticamente, da borracha).  A partir de 1917, a 

participação da borracha na receita do estado foi diminuindo devido à redução do preço 

no mercado internacional e a concorrência da borracha asiática. Houve uma maior 

diversificação nas exportações do estado e a participação de outros produtos aumentaram.  
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A maior renda do Estado entre os anos de 1910 a 1919foi proveniente das 

exportações dos produtos vegetais da floresta. A renda com transportes, da Companhia 

das Docas e da Estrada de Ferro de Bragança, era também significante. Como se pode 

ver, cerca de 93% da renda do estado em 1910 estava ligado aos produtos vegetais. Já em 

1919, as participações das exportações vegetais no estado reduziram para 69%. 

 

 

Tabela 3 - Exportação de produtos vegetais (1910 – 1916) 

Valor da exportação do Estado do Pará (em contos de 

réis) 

Ano Borracha Castanha Cacau Outros TOTAL 

1910 14.702 183 77 126 15.088 

1911 9.519 139 73 188 9.919 

1912 8.539 157 44 1.153 9.893 

1913 5.365 49 74 107 5.595 

1914 4.060 198 67 105 4.430 

1915 4.605 157 137 91 4.990 

1916 6.133     9 6.142 
Fonte: Revista Comercial do Pará, 1916-1917. 

 

O desenvolvimento da navegação e a construção da Estrada de Ferro de Bragança 

- EFB representou um grande avanço na logística da região. Isso possibilitou uma maior 

diversificação da produção do estado, aumentando a diversificação e a participação de 

outros produtos na balança comercial do estado.  AEFB exercia um importante papel para 

a entrada e saída de gêneros de produtos, desde a borracha a alimentos, de um modo geral. 

 

Tabela 4 - Entrada de Gêneros pela Estrada de Ferro de 

Bragança 

Gêneros Unidades 1914 1917 

1918 (6 

meses) 

Álcool Litro 7.001 22.418 7.887 

Algodão Kilo 800 526.795 104.041 

Arroz Kilo 413.540 2.191.197 1.291.156 

Aves Cabeça 25.198 28.099 8.940 

Animais 

diversos Cabeça 
- 451 192 

Açúcar Kilo - 15.240 - 

Batatas Kilo - - 30 

Cachaça Litro 540.249 742.622 402.513 

Cipós kilo - 14.085 6.290 
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Farinha 

Mandioca kilo 
824.847 13.922.522 9.552.292 

Feijão Kilo 318.951 812.633 198.997 

Frutas Kilo 598.998 310.934 188.093 

Farelo Kilo - 119.050 43.026 

Milho Kilo 1.823.283 6.356.941 1.869.587 

Peles Kilo - 55.324 69.370 

Peixe Kilo - - - 

Rapadura Kilo - 145.224 117.503 

Sebo Kilo - - - 

Tapioca Kilo 147.564 188.853 73.007 

Tabaco Kilo 117.585 180.483 355.956 

Fonte: Revista Comercial do Pará, 1918. 

 

Do ponto de vista comercial, verificou-se que a EFB proporcionou uma expansão 

da comercialização de produtos como arroz, farinha de mandioca, algodão, milho, entre 

outros, que eram provenientes da região bragantina. Em 1917, somente a comercialização 

da farinha de mandioca representou 13.922 toneladas. A estrada de Bragança mantinha 

uma receita média para o Estado de dois mil contos. Leandro et al. (2012) aponta que a 

estrada era de fundamental importância para fornecer alimentos aos da região Bragantina 

para a capital, mantendo os preços dos alimentos mais baratos e suprindo parte dos 

produtos que seriam importados 

A economia tinha períodos de alta e baixa, sem uma definição de tendência.  Com 

isso, as finanças do estado refletiam diretamente no comércio e na confiança pública. A 

instabilidade nas exportações e as incertezas mantinham certa estagnação na economia 

local. 

Por conseguinte, o estado era totalmente dependente da borracha. A dependência 

chegou a representar 97% de toda a receita do estado do Pará. Enquanto isso, outros 

setores, como agricultura, pecuária, indústria permaneciam deixados à sua própria sorte. 

Não havia uma política de estado voltada para os outros setores da economia.  Até os 

produtos de primeira necessidade eram importados de outros países e regiões.  
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Gráfico 1 - Receita do Estado do Pará 

 

Fonte: Revista Comercial do Pará, 1919. 

Elaboração própria. 

 

 

Os anos 1894 a 1895 foram os áureos da economia da borracha. Nesse período, o 

estado arrecadou 26.350 contos de réis. O que significou o maior volume em todo o 

período de exportação do produto. Também é possível verificar o declínio na arrecadação 

estadual ao longo dos anos seguintes. A borracha entrava em período de decadência 

depois de 1910. Além do preço baixo do produto, uma epidemia de gripe que atingiu 

algumas regiões do estado, causou uma redução na produção de borracha. Os Estados 

Unidos tornou-se o principal consumidor do produto em 1919. 

A economia da borracha possibilitou o crescimento da cidade de Belém e o 

começo da sua industrialização, tendo como espaço industrial o Bairro do Reduto e a 

criação de uma rede de transportes que ligaria a capital ao restante do país A borracha era 

o principal produto, explorada em milhões de quilômetros de floresta. O estado buscava 

métodos para renovação dos processos produtivos, de forma a melhorar o aproveitamento 

dos recursos naturais.  

Havia uma tentativa de busca por novas fontes econômicas, pois a dependência 

da borracha deixava as finanças do estado vulneráveis. O estado se via atrasado em 

relação ao processo de industrialização que ocorria no sudeste do país, principalmente no 
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estado de São Paulo. Existia uma sensação de paralisia econômica no Pará, 

principalmente, com relação às novas técnicas agrícolas e industriais. O progresso 

econômico através da industrialização era discutido pelos nacionalistas-

desenvolvimentistas da época. Apesar de não ter ocorrido um incentivo direto do estado 

para o surgimento das indústrias, a iniciativa privada foi capaz de criar empresas que se 

tornariam referência no cenário nacional.  

 

 

O Surgimento das pequenas indústrias 

 

Na década de 1910, as exportações do estado estiveram representadas pela 

produção da borracha. Naquele ano, as exportações de borracha representaram 97,44% 

das exportações paraenses. A indústria tinha participação incipiente no total de renda do 

Estado. Em 1914, a participação da indústria na renda do estado se eleva. A indústria teve 

uma renda de 776 contos de réis, representando 10,2% do total da renda do estadoem 

detrimento das exportações de borracha. 

 

Gráfico 2 - Participação da indústria na economia do Estado em %. 

 
Fonte: Revista Comercial do Pará, 1918. 

Elaboração própria. 

 

A economia da borracha proporcionou o surgimento de vários tipos de comércios 

e indústrias na cidade de Belém. Após e durante o ciclo da borracha a cidade de Belém 

foi berço de desenvolvimento de inúmeras empresas. Entre elas pode-se destacar fábricas 

de fumo, cerveja, perfumaria, produtos ligados a borracha etc. Foi um momento de 
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esplêndido crescimento da atividade comercial em Belém e com isso desenvolveu-se a 

sua urbanização, a criação de novos bairros e a ocupação dos igarapés (Costa, 1993); 

(Mourão,1989). Schumpeter (1982) afirma que é em momentos de desenvolvimento 

turbulento que, geralmente, surgem as inovações.  

A década de 1930 representou o auge da industrialização na capital paraense. 

Vários tipos de indústrias se instalaram no Bairro do Reduto. Eram centenas de 

trabalhadores empregados em fábricas de pneumáticos, tecelagem, perfumaria, alimentos 

e vários empreendimentos industriais que vivenciaram a expansão industrial do Pará 

(Mourão, 1989). 

Na década de 1940, os principais produtos manufaturados pelas indústrias no 

Estado do Pará eram: aniagem, cordas, biscoitos, doces de frutas, perfumes, pneus e 

câmaras e sabão. A produção de cordas era de 491.520 quilos, a de sabão de 387.568 kg, 

a de biscoitos de 214.184 kg e a de perfumes de 74.524 kg. A produção industrial do 

Estado atingiu 1.685.776 kg de produtos manufaturados naquele ano (REVISTA DA 

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, 1941). 

Conforme Furtado (1993) e Mantega (1998), o crescimento econômico ocorre 

pela acumulação de riquezas. Para haver essa acumulação é preciso que alguma atividade 

impulsione a organização dos fatores de produção (capital, trabalho e natureza) e assim 

leve ao “progresso técnico”. Após impulsionar a acumulação, novos investimentos serão 

feitos e haverá o crescimento econômico. No entanto, é importante que o crescimento 

seja distribuído geograficamente, entre a população, caso contrário, o desenvolvimento 

se manterá elitizado e concentrado em poucos indivíduos da sociedade (FURTADO, 

1993; MANTEGA, 1998).  

E com isso várias empresas surgiram em Belém no final do século XIX e início 

do século XX, empresas de grande representação econômica para o Estado do Pará e 

agentes importantes para a história econômica de Belém. Entre tantas, pode se destacar 

algumas como: “A Fábrica Perseverança, a Fábrica Palmeira e a Perfumarias Phebo”. 

 

A fábrica perseverança 

 

A Fábrica Perseverança foi um dos maiores empreendimentos industriais da 

capital paraense no início do século XX. Fundada em 1895, pelos Martins, família 

portuguesa que se instalou na capital paraense na época, cujo nome seria utilizado na 
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razão social da empresa: Martins Jorge e Cia. A empresa era dirigida pelos senhores J. 

M. de Sá Ribeiro e José Melero Carreiro e estava localizada no bairro do Reduto em 

Belém. A empresa fechou as suas portas na década de 1960 (PARÁ, 1939). 

A fábrica começou com a empresa Ferreira Cruz e Cia, fundada em 1895. Era uma 

indústria de cabos e aniagem, que trabalhava com pequena escala e por dificuldade em se 

manter em funcionamento foi fechada em 1902.  Foi reaberta em 1906 com o nome de 

Martins Jorge e Cia, a empresa passou por uma remodelação na sua estrutura e começou 

a ser chamada de “Fábrica Perseverança”. A fábrica ocupava três quarteirões do bairro do 

reduto em Belém. Por muitos anos dominou o mercado de cordoalha e tecelagem na 

região Norte do país. 

 

Fotografia 1 - Fábrica Perseverança 

 

Fonte: Albúm do Pará, (1939). 

 

Em 1930, a fábrica ampliou suas instalações, passando a produzir cabos, aniagens, 

sacarias, barbantes, linhas para pesca, algodão hidrófilo. A empresa se tornou a maior 

fabricante de tecidos do estado do Pará. Ocupando uma área de 12 mil metros quadrados, 

a firma chegou a possuir mais de 1.000 operários (PARÁ, 1939). Estes empregados 

operavam 200 teares, que produziam diariamente quinze mil metros de tecidos destinados 

ao ensacamento de produtos regionais, como arroz, farinha de mandioca e outros produtos 

da indústria agrícola e extrativista. Na época, a empresa fez um acordo com o governo 
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para utilizar cerca de 20% da malva regional em troca de abatimentos em impostos. Suas 

maiores concorrentes eram as indústrias do Sul do país. 

Além disso, a empresa passou a produzir algodão medicinal. Em seguida dominou 

os mercados de cordoalha e aniagem, conquistando todo o mercado de algodão. Foi 

considerada a maior empresa do norte do Brasil. No dia 10 de junho de 1933, foi 

inaugurada a seção de fiação e tecelagem da Fábrica Perseverança. A construção tinha 

uma grande importância para que a empresa pudesse acondicionar os produtos como 

cacau, arroz, milho, trigo, castanha etc.(O LIBERAL, 09 DE JUNHO DE 1988).  A 

Perseverança e outras empresas de Belém representavam um vetor de crescimento da 

indústria regional do Norte do Brasil. Por volta de década de 1960, a empresa fechou as 

portas. No prédio em que funcionava ainda permanece algumas características da época.  

 

A fábrica palmeira 

Uma segunda empresa que representou o símbolo do desenvolvimento industrial 

de Belém foi a Fábrica Palmeira. Fundada em 1892, a empresa fabricava gêneros 

alimentícios, com destaque para: biscoitos, chocolates, caramelos, bombons, doces finos, 

açúcar refinado, café moído, pães de vários tipos e massas alimentícias. Em 1924, houve 

um incêndio que destruiu a fábrica por completo, sendo reconstruída totalmente quatro 

anos depois. 

Fotografia 2 - Fábrica Palmeira 
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Fonte: Albúm do Pará, (1939). 

 

A Fábrica Palmeira estava sobre a direção da firma Jorge Corrêa e Cia, de origem 

portuguesa, que era também a proprietária do estabelecimento. A razão social era composta pelos 

senhores José Melero Carrero, João Marques da Cunha, Jorge Corrêa, Benjamim Valente da Silva 

e José Maria de Sá Ribeiro. Era uma empresa moderna para a época e possuía centenas de 

empregados. “A sua produção era bem diferenciada, produzia 46 tipos diferentes de 

chocolates, 67 de biscoitos, 70 de massas alimentícias e 128 de caramelos, além de uma 

infinidade de doces finos” (PARÁ, 1939).  

A fábrica pertencia a um grupo de portugueses que se instalaram na capital 

paraense no início do século XX. Geralmente o português tinham grandes 

empreendimentos comerciais na cidade. Eram imigrantes que saiam do seu país de origem 

com o intuito de investir sua renda na Amazônia.  

 

A perfumaria Phebo 

A terceira empresa que representa um momento histórico da indústria paraense é 

a Perfumarias Phebo. Uma empresa fundada por volta de 1924, com produtos que se 

tornaram referência em todo o Brasil. Uma empresa que surgiu a partir de uma família de 

imigrantes portugueses. Mais adiante será melhor descrito e analisados a trajetória da 

empresa. 

A Perfumarias Phebo foi constituída juridicamente no dia 20 de junho de 1936, 

conforme dados da Junta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA. A Phebo foi criada 

pela família Santiago, portugueses originários da cidade de Macinhata do Vouga do 

conselho de Águeda, Portugal5. A empresa resultou da continuidade de outra empresa 

criada em 1924, a A.L. Silva Companhia Limitada que se fundiu em 1936 com a fábrica 

de charutos Minerva e deu origem a Perfumarias Phebo (PHEBO, 1988).   

A empresa funcionou de 1924 a 1988 sob a administração e propriedade da família 

Santiago. Nesse período, a empresa expandiu e criou uma filial em São Paulo – SP,  e na 

sequência fundou a Phebo Nordeste, em Feira de Santana – BA,  tendo a frente da sua 

presidência e administração o senhor Mário Santiago. Em 1988 a empresa foi vendida 

para a multinacional Procter & Gamble Company. Já em 1998, a Procter se desfez da 

                                                           
5 A origem da família foi uma informação fornecida pelo Senhor Ramiro Santiago em entrevista no dia 

14.03.2009. 
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fábrica de Belém, sendo esta comprada pela Casa Granado, uma empresa do Rio de 

Janeiro, e a marca “PHEBO” foi adquirida pela Sara Lee. 

Atualmente a Perfumarias Phebo S/A está localizada no Estado do Pará, na cidade 

de Belém – PA. , cujo endereço é a Travessa Quintino Bocaiúva, 681, Bairro do Reduto 

e pertence a Casa Granado. O bairro do reduto, antigo centro industrial de Belém, hoje 

faz parte da região central da cidade. A empresa permaneceu instalada no mesmo local, 

mesmo após o bairro tornar-se uma área residencial. 

Os portugueses da família Santiago iniciaram a sua trajetória empresarial com a 

Fábrica de Fumos Minerva Ltda. Toda a família estava envolvida na produção e 

comercialização de charutos, cigarros e fumo de um modo geral (PHEBO, 1988). A 

empresa familiar era comum entre os imigrantes que vieram para o Brasil. Mesmo 

atuando no mercado de fumos, a família Santiago procurou diversificar os seus negócios, 

assim entrou em sociedade numa fábrica de chapéus em 1924. Essa fábrica se chamava 

A. L. Silva Companhia Limitada, onde os sócios eram o senhor João da Silva Santiago, 

Maximino Rodrigues da Costa, Manoel Rodrigues da Silva e Manoel Alves Ferreira. A 

fábrica ficava localizada na Rua 28 de Setembro, n°. 194, na cidade de Belém (JUCEPA, 

1987).  

Devido a decadência no comércio de chapéus,  pois o chapéu já entrava em desuso, 

além da concorrência com os chapéus importados, os Santiago resolveram diversificar 

sua produção em torno de produtos de perfumaria. A empresa começou a fabricar uma 

loção chamada Estrela, que seria a primeira indicação de mudança em direção ao ramo 

de perfumarias (SANTIAGO, 2009).  

A Sociedade A.L. Silva Companhia Limitada foi estabelecida juridicamente em 

04 de fevereiro de 1931 pelos portugueses Maximino Rodrigues da Costa, Manoel 

Rodrigues da Silva, Manoel Alves Ferreira, João da Silva Santiago e Antônio Leal Gomes 

da Silva Santiago. No entanto, pelo que consta nas duplicatas antigas, a empresa já 

funcionava desde 1924, fato corroborado por duplicata de Hemínio Cosme, da cidade de 

Capanema. 

Mas, a grande inovação da A.L. Silva ainda estaria por vir. Baseado no sabonete 

“PearsSoap”6a empresa inovou e passou a fabricar um produto similar. A ideia seria 

utilizar o modelo do sabonete inglês, mas com um toque regional. Depois de muita 

                                                           
6 Um sabonete inglês muito utilizado na época. 
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pesquisa e testes, veio a ideia de produzir o sabonete à base de “pau-rosa”, que era uma 

matéria prima oriunda da Amazônia e muito utilizada na época. Esse sabonete acabaria 

sendo o principal produto da empresa, cujo nome final seria “Sabonete Phebo Odor de 

Rosas”.  

Fotografia 3 - Sabonete London Otto Rosa 

 

Fonte: Arquivo Sônia Santiago. 

 

No início, o nome do sabonete levava em si o reflexo do sabonete inglês e se 

chamava “London Otto Rosa”. Chiacchio (2010) afirma que a empresa nunca negou a 

“imitação” e a referência ao sabonete inglês, essa foi uma estratégia de mercado 

aproveitada para promover o sabonete preto que a empresa passou a fabricar. Mais tarde, 

o “London Otto Rosa” passou a se chamar “Londres Odor de Rosas”. 

No entanto, quando se tentou registrar o produto, já havia outra marca registrada 

com esse nome no mercado, daí o senhor Antônio Santiago sugeriu o nome Phebo, em 

analogia ao deus do Sol na mitologia grega. Com este nome o sabonete “Phebo Odor de 

Rosas” se popularizou e se tornou o primeiro produto de extremo sucesso produzido pela 

A. L. Silva Cia Ltda (Santiago, 2009).  

Nos primeiros anos, o sabonete Phebo eram produzidos utilizando um tambor de 

100 litros. A produção era feita de maneira artesanal. Os Santiago fabricavam o sabonete 

em casa, em um fogão a lenha. Naquele tempo, o sabonete demorava cerca de seis meses 

para ficar pronto. O sistema de secagem exigia muito tempo, era necessário um longo 
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período na estufa para ficar totalmente seco, caso contrário secava-se por fora, mas o 

miolo do sabonete ficava mole (Phebo, 1988).  

O sabonete era dirigido a uma classe mais alta, sendo mais caro que os sabonetes 

populares. Naquela época. se via o produto importado como algo melhor do que o 

nacional. Como as importações do sabonete inglês ficaram mais restritas, abriu-se o 

caminho para a consagração do sabonete Phebo no mercado local e nacional. A elite local 

adotou o sabonete Phebo como substituto do sabonete inglês “PearsSoap” (Santiago, 

2009).  

Nas propagandas a empresa sempre deixou claro que o sabonete Phebo é uma 

“imitação flagrante do conhecido sabonete transparente da época, o PEAR´S – OTTO OF 

ROSES”. No entanto, a empresa também enfatizava a qualidade do produto frente aos 

estrangeiros, destacando que se tratava de um produto inteiramente paraense 

(CHIACCHIO, 2010).  Houve grandes perdas com a crise financeira mundial de 1929 e 

o volume de vendas do sabonete não era suficiente para sustentar os custos e as perdas 

sofridas pela crise, naquele momento a empresa teve que recorrer ao aporte financeiro da 

Fábrica de Fumos Minerva Ltda (Phebo, 1988).  

A empresa só começou a se recuperar em 1936 e foi aí que resolveram mudar a 

razão social, passando a se chamar Perfumarias Phebo Limitada. A nova empresa se deu 

devido a fusão da A.L. Silva Cia Ltda junto com a Fábrica de Fumos Minerva Ltda. O 

nome Phebo já estava sendo usado desde 1931, como nome fantasia e em 1936 houve 

apenas uma concretização jurídica, porque o sabonete Phebo já havia se tornado um 

sucesso de venda no mercado local e nacional (Phebo, 1988). 

A “A. L. Silva Companhia Limitada” daria origem jurídica, em 1936, a 

“Perfumarias Phebo Limitada”. De acordo com os dados da JUCEPA – Junta Comercial 

do Estado do Pará, em 28 de fevereiro de 1931 foi arquivada a escritura pública de 

constituição da sociedade A. L. Silva Companhia Limitada e em 20 de junho de 1936 

ocorre a mudança da razão social, passando a se chamar de Perfumarias Phebo Limitada. 

Nesta época, os principais acionistas estavam representados por: JOÃO 

DA SILVA SANTIAGO, MAXIMINO RODRIGUES DA COSTA, 

MANOEL RODRIGUES DA SILVA, MANOEL ALVES 

FERREIRA, ANTÔNIO SANTIAGO, JOSÉ DE SOUZA RAMO 

(diretor comercial), MÁRIO SANTIAGO E SILVIO GOUVEIA 

SANTIAGO (irmão de Mario Santiago) (PHEBO, 1988, p.3). 
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Ao transformar o nome fantasia da empresa em razão social, a empresa aproveitou 

para incorporar o jovem Mário Santiago e o irmão Sílvio Santiago como sócios da 

empresa. Aumentando também o seu capital social de 200 contos de réis para 500 contos 

de réis, que foi devidamente dividido entre os sócios em razões proporcionais e 

estabelecidas as regras da sociedade. 

A grande dificuldade da empresa, no início, foi com a logística, pois havia muita 

dificuldade para enviar seus produtos para os grandes centros consumidores que ficavam 

no Sul do país. Muitos produtos eram enviados em consignação, ocorrendo o risco de 

serem devolvidos. “O primeiro grande pedido, 6 dúzias de sabonetes Phebo, foi feito pela 

Farmácia J. G. de Araújo de Manaus em 1932. Uno ano depois o Mappin Stores de São 

Paulo comprava 25 dúzias e se tornava o principal cliente” (PHEBO, 1988, p.4). Na época 

a via de transportes mais utilizada era a marítima. 

Em 1937 a Phebo começou a ampliar sua fábrica incorporando uma nova empresa 

a sua estrutura, com a expansão nos seus lucros, foi incorporada a sua estrutura a 

Perfumarias Salim Salles que ficava localizada na Travessa Quintino Bocaiúva n°. 325, 

na cidade de Belém (PARÁ, 1987). A empresa do senhor Salim era uma perfumaria de 

grande destaque: 

A “Fábrica de Perfumarias Paraenses”, do Sr. Salim Salles & Cia, 

possuía oficinas para estamparia em metais, fabricação de latas e obras 

em folha de flandres, tipografia, encadernação e caixas de papelão, além 

das aperfeiçoadas oficinas de produção da saboaria, perfumes e 

cosméticos diversos (MOURÃO, 1989, p.56). 

Na década de 1940, devido a Segunda Guerra Mundial, a Phebo sofreu uma crise 

por falta de matérias-primas, por conta de que a maioria dos seus insumos eram 

originários do exterior. “A falta de suprimento de essências aromáticas então importadas 

e de outras matérias-primas principais, aliada aos decréscimos do poder aquisitivo e a 

consequente queda no consumo, obrigaram a empresa a paralisar sua produção” (PHEBO, 

1988, p.5). Isso fez com que a Phebo procurasse se flexibilizar e começasse a atuar com 

mais dedicação no mercado de embalagens.  

Assim, a empresa começou a fabricar vasilhames para a coleta de látex nos 

seringais, nessa época, a Phebo já possuía uma carpintaria e uma tornoaria onde fabricava 

as embalagens de madeira e também vasilhames de lata para seus produtos. Além disso, 

a empresa criava seus próprios rótulos, tendo sido uma precursora em maquinários de 
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prensa e litografia7. E, ainda, era a Phebo mesmo que imprimia nos sabonetes os desenhos 

próprios da marca. 

Para feitura de rótulos dispomos de oficinas de tipografia e litografia. 

Para as caixas de madeira, tão apreciadas pelas senhoras e senhoritas 

que nos honram com a sua preferência, temos uma serraria e uma 

tornaria. Agora sentimos dificuldades no que refere às latas, por falta 

de folhas de Flandres, de que a praça tem pouco estoque (Folha do 

Norte, 1954, p.3). 

 

A tipografia era o local onde as embalagens eram elaboradas e rotuladas nos 

produtos. A máquina de litografia ocupava uma sala espaçosa e ampla, esta máquina fazia 

o trabalho em zinco e era importada dos Estados Unidos. Mas, durante a Segunda Guerra 

Mundial, a Phebo adaptou-a para realizar o trabalho também em papel. Assim, a máquina 

passou a trabalhar com zinco e com papel. A Phebo era autossuficiente na produção das 

suas embalagens. Pelo fato de estar longe dos grandes centros, a empresa necessitava 

dominar todos os processos da produção. Na tentativa de não depender de outros 

fornecedores para continuar produzindo, a empresa desenvolvia desde os produtos em si 

até as embalagens (Folhado Norte, 1954).  

Estas embalagens eram criadas adaptando-se as características das matérias-prima 

regionais. Penrose (2006) destaca que a produção de produtos intermediários ao 

funcionamento é feito pelas firmas como estratégia para o seu crescimento. A autora 

chama a isto de “integrar-se para trás”, quando a firma começa a produzir itens que 

poderiam ser adquiridos de terceiros. A firma vê a integração para trás como uma forma 

de reduzir os seus custos. No caso da Phebo, isto é bem claro, pois ficava muito caro para 

a empresa adquirir produtos de outras regiões mais distantes, devido à precariedade dos 

meios de transportes da época. Apesar dos perfumes serem produzidos no laboratório da 

própria Phebo, as matérias primas, como os produtos químicos e essências, eram 

importados. Até a Segunda Guerra Mundial estes produtos vinham, principalmente, dos 

Estados Unidos. Após a Segunda Guerra, passou-se a importar da Europa (Folha do 

Norte, 1954). 

Passada a guerra, a empresa voltou ao seu pleno funcionamento e deu início ao 

seu crescimento e consolidação no mercado de perfumaria.  Por volta de 1950, a Phebo 

criou outro produto que se tornaria um referencial da empresa, que foi a “Seiva de 

                                                           
7 Escrita em pedra e impressa em papel. 
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Alfazema da Phebo”. O senhor Mário Santiago viajou a França em busca de essências 

para compor o produto e chegou a uma fragrância leve e suave do produto (Santiago, 

2009). A seiva de alfazema se tornou um símbolo para a perfumaria brasileira, sendo 

utilizada principalmente em recém-nascidos. 

 

 

 

Fotografia 4 - Seiva de Alfazema da Phebo 

 

 

Fonte: Arquivos Sônia Santiago 

 

Em 1961 a empresa se estalaria na cidade de São Paulo em busca de um melhor 

posicionamento para facilitar a logística da entrega dos produtos assim como o maior 

acesso a matérias primas para confecção dos seus produtos. E na década de 1970 criaria 

a Phebo no Nordeste. 

Durante toda a década de 1970 e 1980, a Phebo se manteve entre as principais 

empresas do país no setor de perfumaria. Sempre com rentabilidades positivas, mais do 

que nunca, mostrando a sua robustez econômico-financeira e concorrendo com empresa 

como Unilever e Jonhson&Jonhson. Até que, em 1988, não resistindo aos vários planos 

da economia brasileira, as investidas das concorrentes, a empresa é vendida para a 

multinacional Procter & Gamble (Chiacchio, 2010). 

A empresa nos últimos anos antes da sua venda gerava um número de empregos 

consideráveis. Contando com a fábrica de Belém e São Paulo, o quadro de funcionários 
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da empresa era de 1.380 trabalhadores em 1986, 1.451 em 1987 e 1.290 funcionários em 

1988. A matriz empregava cerca de 300 à 400 funcionários. Já a Phebo Nordeste em Feira 

de Santana na Bahia, empregava cerca de 250 funcionários nas suas instalações. 

 

Considerações finais 

 

A indústria paraense no início do século XX ganhou um grande impulso através 

da economia da borracha. Isso permitiu que vários imigrantes, principalmente europeus, 

fossem atraídos para a cidade de Belém em busca de modelos de negócios que 

impulsionassem suas riquezas. O surgimento de pequenas indústrias de transformação, 

permitiu a capital paraense substituir um gama de produtos antes importados dos grandes 

centros. Apesar da pouca base de dados para um estudo mais aprofundado, esse trabalho 

procurou demonstrar as principais fábricas paraenses no início do século passado: A 

Perseverança, a Fábrica Palmeira e a Perfumaria Phebo. 

Foi possível demonstrar a importância da empresa familiar para o 

desenvolvimento regional. A indústria na capital paraense se deu de certa forma, 

deslocada do eixo da região sudeste do país. E que apesar dessa distância espacial dos 

grandes centros, a Perfumaria Phebo conseguiria evoluir e criar uma filial na capital 

paulista, fazendo o caminho “Periferia-Centro”, ou seja, o caminho inverso do qual 

normalmente é tratado nos estudos sobre empresas.  

Pelas empresas estudadas verificou que os sócios e proprietários são na sua 

maioria portugueses que vieram para o Brasil, especialmente para a Amazônia em busca 

de alternativas para investir suas economias. 

Pelos jornais e revistas da época, foi possível perceber que existia na capital 

paraense uma dinâmica industrial. Eram pequenas indústrias que buscavam substituir os 

produtos que eram importados pela população. Mesmo com a crise da borracha, a partir 

de 1910, muitas indústrias continuaram sendo criadas. E por volta da década de 1960, o 

modelo de desenvolvimento regional foi modificado e o estado passou a apostar em 

grandes empreendimentos minerais e latifundiários. 
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