
Com mais de 3.300 funcionários, com cerca de 13 empresas e uma das maiores contribuições de ICMS do Estado de Sergipe, o Grupo Samam 
é uma instituição empresarial a serviço não só de Sergipe, mas do Brasil. E faz neste mês de abril 90 anos. Neste Caderno Especial, você vai 

conhecer a força e a garra de uma família que já vai na quinta geração de empreendedorismo e de bons negócios, cuja representação maior é 
simbolizada na figura humana de Henrique Brandão Menezes, que em julho também completa uma data redonda: 80 anos.

SAMAM: UMA EMPRESA 
A SERVIÇO DO BRASIL
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QUASE UM SÉCULO
90 anos de empreendedorismo e sucesso

eu pai fundou 
a  Casa  das 
L o u ç a s  e m 
1928. Ele parti-

cipava de outra empresa com o 
pai dele, o velho Manoel Aguiar 
Botto de Menezes, depois com 
o irmão, Edgar Menezes. Meu 
avô e meu tio saíram e meu 
pai montou a empresa Manoel 
Aguiar Menezes, registrada na 
Junta Comercial até hoje com 
o mesmo número.

O nome é que mudou: veio a 
Manoel Aguiar Menezes Ltda, a 
Manoel Aguiar Menezes Lou-
ças e Vidros, a Manoel Aguiar 
Menezes Indústria e Comércio 
e a Sociedade Anônima Manoel 
Aguiar Menezes, a Samam, que 
é a atual, massificando e fixando 
o nome do fundador à empresa.

Essa ideia para o nome eu tirei 
da Mesbla, cujo fundador era 
Messier Blatgé, uma firma grande 
do Rio que acabou e cujo nome 
decorreu dessa junção. Já meu 
avô foi um lutador em Japaratu-
ba. Montou uma loja muito boa, 
completa, que tinha de tudo, 
inclusive lançou a água mineral.

Isso porque lá o pessoal tinha 
dificuldade para ter acesso à água, 
então ele botou uma bica de aço 
ao redor da casa, fazendo com 
que a água caísse num depósito. 
Ele coava, envazava e vendia. Era 
a água mineral da época! Vendia 
a um tostão as moringas. 

Mas vendia de um tudo. Os 
engenhos todos se abasteciam 
lá com ele. Depois, meu avô pre-
cisou preparar os filhos. Meu pai, 
por exemplo, foi mandado para 
a Bahia para estudar. Alguns tios 
foram para São Paulo, e ele veio 
embora para Aracaju. 

Vendeu a casa lá em Japara-
tuba e mudou-se para Aracaju, 
para a Rua José do Prado Franco, 
onde botou a Casa das Louças. 
Isso foi em 1905. 

    Meu avô 
e meu tio 

saíram e meu 
pai montou a 

empresa Manoel 
Aguiar Menezes, 

registrada na 
Junta Comercial 
até hoje com o 

mesmo número”
HENRIQUE MENEZES,

empresário

Só 23 anos depois meu pai as-
sumiu. Até então, eram meu avô 
e meu tio Edgar que tomavam 
conta. Mas meu avô envelhe-
ceu, cansou, chamou meu pai, 
Manoel, falou que tinha que sair 
e pediu para ele ficar com Edgar 
trabalhando. 

Anos depois, tio Edgar casou. 
A mulher tinha um patrimônio 
grande, ele saiu para ajudá-
-la a administrar e papai ficou 
só. Neste dia, papai montou a 
firma Manoel Aguiar Menezes 
e começou a luta dele, sozinho 

E aqui nós estamos”. Henrique 
Brandão Menezes, em depoi-
mento para este suplemento em 
1º de março de 2018.

Este relato de Henrique Bran-
dão Menezes, cidadão que 
transformou a Casa das Louças 
num dos maiores grupos empre-
sariais de Sergipe, o Grupo Sa-
mam, mostra como a referência 
familiar foi - e é - decisiva nos 
negócios do grupo. 

Um Grupo, aliás, que atual-
mente fatura R$ 600 milhões ao 
ano e que começou com apenas 

Seu Manelito: o início de tudo e a confirmação de um DNA 
para os negócios

foi constituída oficialmente em 
nossa autarquia em 1949, e, até 
hoje, se mantém ativa no mundo 
empresarial, se ramificando em 
outras atividades econômicas 
e impulsionando a economia 
sergipana, ao gerar emprego e 
renda para centenas de cida-
dãos”, avalia George.

De fato, a empresa cresceu 
vertiginosamente ao longo 
dos anos, passando de uma 
única loja para um grupo 
empresarial com diversas ra-
mificações. Como tudo isso 
aconteceu? “Com trabalho!”, 
simplifica Henrique Menezes. 
Trabalho que começou cedo 
e que persiste até hoje e que 
contou com a coragem e a 
sagacidade dele. 

Poucos sabem, por exemplo, 
que enquanto mantinha ape-
nas a Casa das Louças, uma 
loja bem-conceituada e voltada 
para a classe média da época, 
Seu Henrique abriu, ao lado do 
estabelecimento, uma loja de 
conceito mais popular que fez 
grande sucesso. Com o slogan 
“Louça a preço de barro de fei-
ra”, a nova loja já confirmava o 
talento e a sagacidade dele para 
o comércio. 

“Era uma espécie de galpão 
no qual ele dispunha as peças 
todas no chão, sem luxo. Lá, ele 
vendeu caminhões e caminhões 
de louça, copos, etc. Ele inovou o 
mercado da época, mesclando a 
loja chique com a popular, mos-
trando que sempre foi inovador, 
sempre teve essa visão empre-
endedora”, revela Dona Carmita, 
esposa de Seu Henrique. 

Vale lembrar que, até hoje, 
Seu Henrique segue agregan-
do, criando e acompanhando, 
com pioneirismo, a evolução do 
mercado e que, por isso, essa 
história tem e ainda terá muitos 
desdobramentos.

“
uma loja de louças, mas com 
uma bagagem comercial passa-
da e aprimorada a cada geração. 
Um grupo que, hoje, representa 
muito para o Estado em diversos 
aspectos. É, por exemplo, uma 
das empresas mais antigas re-
gistradas na Junta Comercial de 
Sergipe - Jucese. 

“Nossa missão é efetuar o re-
gistro - constituição, alteração e 
baixa - de empresas, bem como 
contar e preservar a rica histó-
ria mercantil do nosso Estado, 
através do arquivamento dos 
atos constitutivos de mais de 
141 mil empresas, entre ativas 
e inativas. E a Samam faz parte 
dessa história”, diz o presidente 
da Jucese, George Trindade. 

“Então, para nós que fazemos 
a Jucese, é motivo de orgulho 
manter em nosso acervo os atos 
constitutivos, a história inicial, 
de uma empresa tão antiga, 
tão importante para o nosso 
Estado como a Samam, que 

M“
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DE 1928 A 2018
De Casa das Louças a Grupo Samam

São 90 anos de uma his-
tória que reúne grandes 
números e títulos, como 
os mais de 3.300 empre-

gos gerados; o faturamento anu-
al de R$ 600 milhões num tempo 
de quase recessão econômica; as 
mais de dez lojas físicas e a maior 
arrecadação de ICMS do Estado. 

Mas até chegar a essa configu-
ração atual do que se conhece 
como Grupo Samam, o caminho 
foi longo, árduo e demandou 
bastante dedicação enquanto 
família e enquanto empreen-
dedores. 

O começo de tudo foi a Casa 
das Louças, uma loja que, como 
o próprio nome já adianta, ven-
dia louças, mas também vidros 
e metais. Depois, passou a co-
mercializar também material de 
construção, móveis e decoração, 
material de escritório e, por últi-
mo, mobiliário. 

Foi quando, movido pelo 
espírito empreendedor, Seu 
Henrique Brandão Menezes 
decidiu voar mais alto. “Eu pre-
cisava arranjar um negócio que 
aumentasse as vendas e, conse-
quentemente, o faturamento. Eu 
estava preso a várias coisas, mas 
todas pequenas. Foi aí que de-
cidi entrar no ramo de veículos”, 
lembra Seu Henrique. 

Primeiro, instigado pela vinda 
da Fiat para o Brasil - mais es-
pecificamente para o Estado de 
Minas Gerais, onde se associou 
ao Governo, que, na época, era 
comandado por Aureliano Cha-
ves -, ele investiu nesse setor. 

Depois da fábrica montada, 
Seu Henrique foi até o governa-
dor de Sergipe, José Rollemberg 
Leite, pedir ajuda para trazer a 
concessionária também para 
o Estado. “Ele foi meu grande 
inspirador, uma pessoa que me 
ajudou”, admite Seu Henrique.

Isso porque para ir até a 
Fiat solicitar a concessionária 
para o Estado de Sergipe, ele 
precisava de uma boa carta de 
apresentação. Quem melhor 
para concedê-la do que o go-
vernador sergipano? José Rol-

lemberg Leite era um homem 
que podia atestar a honradez 
e o tino para os negócios que 
Seu Henrique detinha. 

A carta, prontamente escrita 
por José Rollemberg, dizia assim: 
“Meu caro Aureliano Chaves, 
com essa vai o meu amigo 
Henrique Brandão Menezes, 
filho de um grande amigo meu, 
comerciante em Sergipe, desen-
volvido e que quer montar a Fiat 
aqui no Estado. Queria que, por 
favor, o senhor nomeasse a firma 
dele - Manoel Aguiar Menezes 
S.A – concessionária em Sergipe, 
se for possível”.

Agora, cabia a Seu Henri-
que entregar a carta. “Peguei 
um avião e desci no palácio. 
Ao chegar lá, me informaram 
que Aureliano estava viajando, 
então falei com o irmão dele, 

José Inácio, que me recebeu 
muito bem. Falei que estava 
com a correspondência para 
entregar em mãos, mas ele 
garantiu que ligaria para o 
irmão e leria a carta, para já 
me orientar sobre o que fazer. 
Eu lhe entreguei a carta, mas 
a contragosto”, revela. 

Uma hora depois, que para 
Seu Henrique pareceu um tem-
po interminável, José Inácio 
voltou e disse as palavrinhas 
que mudariam para sempre os 
rumos dos Menezes. “Ele falou 
assim: Seu Henrique, o senhor 
é um homem de prestígio. O 
governador mandou levá-lo à 
Fiat e nomeá-lo concessionário 
agora””, recorda. 

E lá foram eles, felizes, para 
a Fiat. Na fábrica, um italiano 
os recebeu, abriu uma gaveta 

e mostrou uma série de cartas 
de pedidos, o que deixou Seu 
Henrique ainda mais grato a José 
Rollemberg Leite. “Eu passei à 
frente de todos por conta desse 
intermédio dele. E fui nomeado 
concessionário Fiat Automóveis 
para o Estado de Sergipe. Sou 
muito grato a ele, porque sem 
essa ajuda teria sido muito difí-
cil”, reconhece. 

Nascia ali a maior parceria 
comercial do Grupo até hoje. 
Mas não a única. Hoje, o Grupo 
opera em diversas frentes e 
com diversas marcas, num mix 
de produtos e serviços que é 
o responsável pela sua solidez. 
“O faturamento atual é de R$ 
50 milhões ao mês e de R$ 600 
milhões ao ano”, revela Manelito 
Menezes, filho de Seu Henrique 
e superintendente do Grupo.

O faturamento, aliado à ges-
tão, fez do Grupo Samam um 
dos mais competitivos do Nor-
deste. Tanto que ele vem supor-
tado bem a atual crise político-
-financeira que o Brasil enfrenta. 
“A crise não impactou muito 
não, por causa do sortimento de 
nossos investimentos. Já plantei 
cana, coco verde, maracujá, la-
ranja, e tudo isso gerou renda”, 
comemora Seu Henrique. 

De acordo com ele, uma ati-
vidade ia ajudando a outra, de 
modo que o Grupo sempre 
esteve bastante equilibrado. “O 
comércio ajudava a parte agrí-
cola e a parte agrícola ajudava 
o comércio. Onde tinha sobra, 
a gente tirava e aplicava onde 
faltava. Minha vida empresarial 
sempre foi assim: distribuindo e 
administrando”, explica.

Grupo Samam hoje abarca diversos tipos de investimento e é um dos mais sólidos do Estado  
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SOLIDEZ
Um negócio familiar que deu supercerto

No rastro e no planeja-
mento de Henrique 
Brandão Menezes, o 
Seu Henrique, e do 

Grupo Samam, há nada menos 
que 13 empresas, 13 CNPJs 
diferentes, por trás das quais 
se guardam nada menos do 
que 3,3 mil empregos diretos 
- tirando o Grupo Maratá, que 
tem hoje 5.300 empregados 
diretos, o Grupo Samam é o 
maior empregador sergipano. 

Atualmente, o conglomerado 
atua em duas principais frentes, 
a comercial, mais antiga e res-
ponsável por boa parte do fa-
turamento, e a industrial, mais 
recente, mas identicamente 
promissora. 

Com o comércio, a Samam 
atua principalmente com o 
segmento de veículos: são 
quatro lojas de revenda da Fiat; 
duas da Hiunday, uma da Jeep, 
duas da Honda e uma locadora; 
além da loja de pneus, a Pneus 
Samam. 

Há também a revenda de ca-
minhões Iveco e a de máquinas 
agrícolas, a Servel Tratores. Já 
na parte industrial, o Grupo 
opera com a Usina Taquarí, com 
a produção sucoalcoleira.

“Operamos com o comércio 
de veículos novos e seminovos, 
de caminhões, de máquinas 
agrícolas - tratores e outras 
máquinas industriais. E, no 
campo, temos a indústria, que 
produz o etanol, a energia e 
o açúcar, e na agricultura a 
produção de coco irrigado, no 
Platô de Neópolis”, especifica 
Henrique Júnior, um dos filhos 
e diretor do Grupo.  

As empresas Samam também 
são o maior pagador de ICMS 
– Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços – de 
Sergipe. “Tirando as empresas 
estrangeiras, que são os su-
permercados, somos o maior 
arrecadador de ICMS do Esta-
do, porque as outras grandes 
que atuam aqui têm isenção e 
nós não temos. Nós pagamos 
mesmo, rigorosamente”, afirma 
Henrique Brandão, o pai.

O valor tributado é motivo 
de orgulho para Seu Henrique. 
“É muito dinheiro, e pagamos 
sempre certinho. Então, é um 
orgulho muito grande para nós, 
porque, com isso, ajudamos 
Sergipe a crescer em diversos 
aspectos, tanto com a arreca-
dação de impostos quanto com 
a geração de empregos”, avalia. 

Todas essas atividades so-
mam um faturamento de R$ 
50 milhões por mês e um total 
de R$ 600 milhões por ano. E 
foi justamente para ampliar 
os rendimentos que o Grupo 
resolveu diversificar os inves-
timentos, como pioneiramente 
Seu Henrique fez. 

“Com a entrada de meu 
pai, ingressamos no ramo 
de veículos através da Fiat, 

A usina foi o último grande 
investimento do Grupo Samam 
e, segundo os diretores, não 
há perspectiva de que novos 
produtos sejam lançados nos 
próximos anos. “No momento, 
estamos satisfeitos. Nosso foco 
hoje são os negócios que já 
existem, tanto a indústria quan-
to as concessionárias”, garante 
Henrique Júnior. 

Mas isso não significa sob 
hipótese alguma que a família 
não continue sonhando alto 
com os negócios do Grupo. 
“Nosso objetivo é o de continu-
ar crescendo, fazendo os futu-
ros diretores, sócios, preparados 
para ajudar a empresa a crescer, 
como nós ajudamos nosso pai 
na construção de todas essas 
empresas”, afirma. 

      Operamos com o comércio de 
veículos novos e seminovos, de 

caminhões, de máquinas agrícolas 
– tratores e outras máquinas 

industriais. E, no campo, temos a 
indústria, que produz o etanol, a 

energia e o açúcar”
HENRIQUE JÚNIOR,

Diretor do Grupo

o que começou a abrir novas 
marcas e lojas. No campo, co-
meçou pela pecuária, depois 
plantamos cana, fornecendo 
para as usinas e, há dez anos, 

montamos nossa própr ia 
usina, que são as Indústrias 
Taquari. Tudo isso para diver-
sificar os negócios”, confirma 
Henrique Júnior. 

Família unida no trabalho e em casa: eis a receita de seu Henrique para o Grupo Samam 

“
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UM EXEMPLO
Manoel Aguiar Menezes: pacato na vida e sagaz nos negócios

Se tem um tema que tran-
sita bem em toda essa his-
tória de sucesso do Grupo 
Samam é o do legado que 

cada geração e seu patriarca vão 
deixando. E a parte que cabe a 
Manoel Aguiar Menezes, o Seu 
Manelito, pai de Seu Henrique, é 
de fato muito representativa.

Ele é o começo de uma história 
de comércio e de capitalismo 
quase rurais que migrou para o ur-
bano e o industrial nesses 90 anos. 
Apanhando o negócio do pai, 
Manoel Aguiar Botto de Menezes, 
Seu Manelito Aguiar Menezes era 
o dono da Casa das Louças.

Começou a negociar como 
um caixeiro viajante, um quase 
camelô em lombo de burros, mas 
um homem de extrema visão em-
preendedora. Não se deixava usar 
por bancos. Só usava a instituição 
para depósitos. Cativava gente e 
metia o pé na estrada, ele mesmo 
andando pelos grotões de Sergi-
pe, Bahia, Alagoas e Pernambuco. 

Muito do que vendia era impor-
tado, sobretudo da Inglaterra, mas 
a partir da década de 50, quando 
começa a indústria nacional, ele 
não espera acontecer: vai até ela 
e faz as compras - grande segredo 
para quem quer ser comerciante 
- diretamente do Sudeste para es-
palhar pelos estados nordestinos. 

Deus o ajudou na longevidade: 
nasce em 25.03.1908 e morre em 
10.06.2000, aos 92 anos. Ainda 
trabalhava. Participava ativamente 
das decisões da empresa e era 
consultado sobre absolutamente 
tudo. E, claro, qualquer semelhan-
ça com Seu Henrique não é mera 
coincidência. É uma mistura de 
genética com visão de vida. 

“As principais referências que 
meu pai - e meu avô também – 
deixou foram a valorização do 
trabalho e da família. Foram eles - o 
pai e o avô - que me ensinaram a 
arte do comércio. Porque, sim, o 
comércio é uma arte. Saber vender 
e saber comprar é uma arte, como 
outra qualquer. E eles a ensinaram 
a mim”, afirma Seu Henrique. 

“Há bons e maus comercian-
tes. Mas eles foram excelentes 
comerciantes, porque detinham 

esse conhecimento da arte do 
comércio”, completa. De acordo 
com Seu Henrique, os dois - avô 
e pai - foram extremamente de-
dicados à empresa. “A vida deles 
era a empresa, e isso passou para 
mim. Fiz da empresa a minha 
vida também. Não me dediquei a 
fazer outra coisa na vida, apenas 
a cuidar da nossa empresa”, diz. 

Ambos “viveram para a empre-
sa”, é verdade, mas cada um ao 
seu modo, como lembra Manelito 
Menezes, o neto, que, além de 
tudo, carrega o nome do avô. 
“Meu avô sempre fez tudo que 
meu pai faz, só que com mais 
calma. No tempo dele. As coisas 
sempre foram no tempo dele. En-
quanto meu pai estava a 150 km 
por hora, ele estava em 80, mas 
ambos com o mesmo objetivo”, 
define Manelito.

Por ser um dos filhos mais ve-
lhos de Seu Henrique e um dos 
que começaram a trabalhar mais 

avô, porque sou mais calmo. Isso 
não gera nenhum conflito com 
meu pai, embora eu saiba que ele 
gostaria que eu tivesse o mesmo 
ritmo que ele”, avalia.

Kátia Vieira Menezes de Car-
valho define o avô como “uma 
pessoa doce e rígida ao mesmo 
tempo”, e garante que também 
aprendeu muito com ele. “Meu 
avô gostava das coisas certas. 
Sempre foi uma pessoa correta, 
que me ensinou muito. Ele era 
muito caridoso e eu trago esse 
ensinamento sempre comigo”, 
afirma Kátia.

Para ela, o avô deixou impor-
tantes lições de honestidade, 
bondade e caridade. “Ele sempre 
se preocupou com o próximo e, 
principalmente, com as pessoas 
carentes. Ele dizia que se al-
guém chega para pedir, é porque 
está mesmo precisando, já que 
abandonou toda o orgulho e a 
vaidade”, lembra.

Começou a negociar como 
um caixeiro viajante, um quase 

camelô em lombo de burros, mas 
um homem de extrema visão 

empreendedora”
MANOEL MENEZES

cedo nas empresas, Manelito foi 
um dos que mais conviveram com 
o velho Manelito avô. “Lembro de-
mais do meu avô. Tínhamos uma 
convivência boa, convivi muito 
com ele. Sou (assim mesmo, no 
presente) muito próximo a ele por 
vários motivos”, revela.

Primeiro, segundo Manelito, 
pelo fato de os pais sempre 
viajarem por causa do trabalho. 
“Éramos muito novos e ficávamos 
na casa do meu avô. Além disso, 
tenho o mesmo nome que ele. 

Essa aproximação foi se conso-
lidando com o tempo e com o 
trabalho. Ele é uma pessoa que 
faz muita falta”, admite. 

De acordo com Manelito, o 
avô era um homem “muito bom, 
calmo, de temperamento tran-
quilo”. E seriam as características 
muito calmo e de temperamento 
tranquilo em que Seu Henrique 
e ele eram parecidos. “São a 
continuidade um do outro. Eu, 
particularmente, acho que tenho 
mais o temperamento do meu 

Manoel Aguiar Menezes: homem de visão

“
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NO DNA?
Arte do comércio é passada de geração em geração

Uma das perguntas 
que não poderiam 
deixar de ser feitas 
a Henrique Brandão 

Menezes é se há algo diferen-
ciado no DNA da família ou se 
a “arte do comércio”, como ele 
mesma denomina, é passível de 
aprendizado. A reposta, como 
tudo que sua experiência de 
vida o permite expressar, é sur-
preendente.

“O domínio de qualquer arte 
está no ambiente em que se 
vive: se você vive num am-
biente de fofocas, vai ser um 
fofoqueiro. Mas se você vive 
num ambiente de trabalho, vai 
participar dele, querendo ou 
não. Forçadamente, você será 
uma pessoa voltada ao traba-
lho, porque ali só se fala em 
trabalho. Então, nesse meio, o 
sujeito vai trabalhar também”, 
define Seu Henrique.

A pergunta seguinte nem 
precisaria ter sido feita, mas 
fizemos mesmo assim: e é esse 
o ambiente de vocês? “Sim! 
A gente se reúne sempre e, 
mesmo em encontros fora do 
ambiente de trabalho, falamos 
sobre trabalho, ainda que de 
forma mais leve. Cobro deles 
todos”, admite. 

Parafraseando o filósofo Jean 
Paul Sartre, Seu Henrique está 
dizendo que “o homem é pro-
duto do meio”. E, partindo dessa 
afirmação, a próxima pergunta 
teria cara de óbvia: quais seriam, 
então, as noções básicas para 
torna-se um bom comerciante?

“Saber comprar e saber ven-
der. Vivemos de mercadorias, da 
compra e da venda. De uma boa 
compra, tem-se uma boa venda. 
Uma não existe sem a outra. Se 
não tiver uma boa compra, não 
tem a boa venda. Essa é a nossa 
filosofia. Independentemente 
do tamanho que seja a sua loja, 
você tem que saber comprar 
para saber vender”, orienta.

“E eu digo isso todo dia a 
eles: “tenham cuidado com a 
compra”. A compra é tudo na 
empresa. Depois da compra, 
vem a venda e a organização 
em si. O lucro, que é uma das 
finalidades, assim como a ge-
ração de empregos, depende 
disso”, resume. 

E, depois de uma vida ouvindo 
tudo isso, não foi difícil assimilar 
os ensinamentos e Kátia, Mano-
el, Célia e Henrique Júnior torna-
ram-se exímios comerciantes e 
administradores de um espólio 
vivo e em andamento.

“O domínio de qualquer arte está no 
ambiente em que se vive: se você 

vive num ambiente de fofocas, vai ser 
um fofoqueiro. Mas se você vive num 

ambiente de trabalho, vai participar dele 
querendo ou não”

HENRIQUE MENEZES,
Presidente

Seu Henrique e os filhos: legado passado através do exemplo e do amor 
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RECONHECIMENTO
Boa gestão fez da Samam uma empresa premiada

A vida na terra é sinô-
nimo de muita luta, 
trabalho e sacrifício. 
Com a presença de 

Deus, mirando-me no exemplo 
de meu pai, acreditei e investi 
na vida. Dediquei todos esses 
anos, que já nevam sobre a 
minha cabeça, ao trabalho 
incessante sustentado na per-
severança e no espírito de luta 
e aliado a uma profunda fé 
que alimentou meu ideal de 
vencer. Nunca desistir, nunca 
esmorecer, nunca fraquejar, 
nunca deixar de lutar.

Hoje, se a vida nesse instan-
te me levasse para a vida mais 
além, continuaria habitando 
feliz, consciente do dever 

cumprido. Nesse momento, as 
empresas Samam são o sonho 
que realizo, e ser feliz é saber 
que esta realidade cria os 
meios e realiza os sonhos de 
muitos. Esta honrosa home-
nagem que ora recebo, agra-
deço em nome de todos que 
fazem as empresas Samam e 
representa um pleito de reco-
nhecimento e gratidão”.

Essas palavras foram ditas 
por Henrique Brandão Me-
nezes durante premiação no 
mês de março deste ano da 
Federação do Comércio do 
Estado de Sergipe, em uma 
das muitas vezes em que 
ele foi homenageado. Na 
ocasião, recebeu o prêmio 
de Empresário do Ano, título 
concedido em outros anos. 

Além disso, o Grupo Samam 
também já recebeu troféus de 
diversas categorias, como os 
quatro Top Correios entregues 
à Samam Veículos. Mas as em-
presas também já receberam 
prêmios de melhores do Brasil 
em qualidade e atendimento. 

“Esses são nossos principais 
objetivos. Nosso foco é um 
bom atendimento, inclusive 

Grupo Samam é motivo de orgulho e de muitas premiações para Sergipe

Nunca desistir, nunca esmorecer, 
nunca fraquejar, nunca deixar de lutar”

HENRIQUE MENEZES
Presidente

no pós-venda, porque um 
cliente bem tratado sempre 
irá retornar para comprar ou-
tro veículo”, analisa Henrique 
Júnior, filho de Seu Henrique 
e diretor Administrativo e Fi-
nanceiro do Grupo. 

Questionado sobre como 
esse tipo de reconhecimento o 
atinge, Seu Henrique diz que, 
na verdade, sempre trabalhou 
para ajudar o povo de Sergipe. 
“Essa era uma das coisas que 
tinha em mente, crescer aqui 
dentro, ajudando ao meu 
povo, porque a minha luta 
sempre foi pelo emprego. Eu 
me realizo dando emprego, 
e essa sim é minha maior re-
compensa”, afirma.

“
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Seu Henrique ainda acredita num país promissor

VISÃO DE FUTURO
“Sou um apaixonado pelo Brasil. Ele é o melhor país do mundo”

O  passado e o presen-
te de Seu Henrique 
e do Grupo Samam 
que ele ajudou a 

criar, manter e ampliar cons-
tituem uma história cheia de 
desafios, dedicação e supera-
ção. E o que ele espera para o 
futuro também passa por es-
sas situações, já que ele é um 
grande otimista com relação 
ao que está por vir.  

“Eu sou um apaixonado pelo 
nosso Brasil. Ele é o melhor 
país do mundo. É um país que 
cresce à noite, porque os ho-
mens estão dormindo. Durante 
dia eles roubam. É um país que 
recupera o roubo do dia, e 
segue em frente”, analisa Seu 
Henrique, em tom mais áspero. 

E é por essa visão - apaixo-
nada, mas realista –, que ele 
admite: “gostaria que o Brasil 
fosse diferente”. Mas como? 
Aqui, Seu Henrique dá ainda 
mais vazão ao que ele sempre 
praticou em vida: a valori-
zação da Educação. “Nosso 
maior problema é a falta de 
Educação, de estudo. Fomos 
educados pelos portugueses e 
os americanos, pelos ingleses”, 
compara.

Apesar de todos os proble-
mas, e imbuído do otimismo 
que lhe é peculiar, Seu Henri-
que acredita que o atual cená-
rio do país irá mudar. “Vai mu-
dar, e para melhor. Ninguém 
segura esse país! Ainda vai ser 
o melhor e maior país do mun-
do. Para isso, basta preparar 
nossos jovens”, sugere. 

Embora nunca tenha tido 
uma relação direta com a po-
lítica, Seu Henrique sabe que 
passa por ela a possibilidade 
de mudança que ele defende 
e quer. “Nunca me aliei ou me 
interessei por política. Mas 
também nunca briguei com 
alguém por causa dela”, alega. 

Saindo do campo político, 

Seu Henrique responsabili-
za as escolhas pessoais pe-
los avanços tanto individuais 
quanto da sociedade - e a 
vida dele é a prova disso. “Eu 
faria tudo de novo, pois en-
tendo que o segredo para ser 
feliz é fazer aquilo que gosta, 
fazer o que o coração manda. 
Administrando as discórdias, 
trocando ideias, dialogando e 
deixando o tempo trabalhar”, 
aconselha. 

Com o cenário atual, de 
profunda crise, o Grupo pro-
vou que a expertise de seu 
Henrique é mesmo funda-
mental. “Contribuiu muito, 
meu pai sempre diz que já 
passamos por cr ises bem 
piores, como as da época de 
Sarney e Collor, mas estamos 
conseguindo atravessar bem 
esses períodos. Com dificul-
dade, com poucos recursos, 
mas bem”, ressalta.

“Ninguém segura esse país! 
Ainda vai ser o melhor e 

maior país do mundo. Para 
isso, basta preparar nossos 

jovens” 

HENRIQUE MENEZES
Presidente
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Comércio é responsável por boa parte do faturamento do Grupo

O COMÉRCIO
Atividade comercial fatura R$ 450 milhões ao ano

Do 13 CNPJs diferentes 
que compõem o Gru-
po Samam, a maioria 
pertence ao segmen-

to do comércio, o primeiro a 
ser explorado pelas empresas. 
Hoje, o Grupo trabalha com 
o comércio de veículos novos 
e seminovos, de caminhões, 
pneus, de máquinas agrícolas 
– tratores - e de máquinas in-
dustriais e tem seu ápice com a 
parceria com a Fiat. 

Depois da concessionária, 
o faturamento aumentou e o 
Grupo cresceu. “Temos dois 

braços igualmente importantes, 
o agrícola e o comercial. Mas o 
comercial ainda é responsável 
por 75% do faturamento”, revela 
Manelito Menezes. Consideran-
do que o faturamento anual do 
Grupo é de R$ 600 milhões, vem 
do comércio o montante de R$ 
450 milhões.  

A parceria com a Fiat já dura 43 
anos. Ela foi iniciada com a Fiat 
Diesel, pois a montadora havia 
comprado uma fábrica no Rio 
de Janeiro, a Fábrica Nacional de 
Motores - FNM -, uma indústria 
grande que o Governo Federal 

construiu e que não deu certo.
“Fui nomeado concessionário 

da Fiat Diesel, que, na Itália era 
a Iveco. Trabalhamos 10 anos, 
foi um sucesso muito grande, a 
marca era boa. Só depois veio 
a Fiat Automóveis”, lembra Seu 
Henrique Brandão.

“Dez anos depois, veio a Fiat 
de novo, já como Iveco, da qual 
fui nomeado concessionário no-
vamente para Sergipe e Alagoas, 
mas preferi ficar apenas com 
Sergipe. E aí começamos, pri-
meiro com o caminhão, depois 
o automóvel”, conta.

Além de comercializar até 
hoje caminhões e automóveis, 
o Grupo também vende pneus 
e máquinas agrícolas. Mas, mes-
mo com tantas ramificações e 
retorno financeiro com o viés co-
mercial, Manelito admite que a 
tendência é de que o segmento 
perca espaço para o da indústria. 

“A tendência é a de que nos 
próximos anos a indústria cresça 
e venha a se equiparar ou até 
superar o comércio. Estamos 
trabalhando para essa equipa-
ração. Estamos investindo com 
esse objetivo”, afirma.

(...) 
O comercial 

ainda é 
responsável 
por 75% do 

faturamento”
MANELITO MENEZES 

Superintendente

“
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Sucessão é assunto sério para o Grupo Samam

TRANSIÇÃO
De pai para filho, naturalmente

Um dos assuntos que 
sempre preocupam 
quando se fala em 
empresa famil iar 

é a transição que, natural-
mente, deve acontecer. Isso 
porque, apesar de natural, a 
substituição mexe com vai-
dades e egos, e pode, justa-
mente por isso, acabar com a 
sanidade de uma família. Não 
foi o que aconteceu com os 
Menezes Brandão. 

Apesar de ainda caber a 
Seu Henrique a palavra final 
em todas as decisões mais 
impor tantes do Grupo,  a 
sucessão do comando vem 
acontecendo gradativamen-
te. “Manelito (o filho) já me 
substitui em muita coisa. E é 

natural, pois eu estou com 80 
e ele com 50. Eu estou saindo 
e ele entrando”, brinca Seu 
Henrique, em tom filosofal.

O patriarca garante que 
as coisas estão acontecen-
do sem traumas. “Tudo tem 
sido feito com muita calma, 
aos poucos. Sem choques. 
A coisa está indo bem, com 
muita luta sempre, indepen-
dentemente de quem esteja 
no comando”, afirma. 

Lançando mão de  uma 
luc idez  e  uma sabedor ia 
impressionantes, Seu Henri-
que, inclusive, aproveitou a 
divisão das tarefas no Grupo 
para fazer a divisão dos bens 
entre a família. “Já fiz toda a 
partilha, está tudo dividido. 

Apesar de ainda caber a 
Seu Henrique a palavra 

final em todas as 
decisões mais importantes 

do Grupo, a sucessão 
do comando vem 

acontecendo gradativamente

manda tudo. É o cabeça de 
tudo”,  assegura Henrique 
Júnior, que continua: “o co-
mércio e a indústria estão 
divididos entre meu irmão e 
eu, sendo que eu gerencio as 
concessionárias e a locadora, 
e ele a indústria, o campo”, 
esclarece. 

Célia Menezes Mattos, ou-
tra das fi lhas, também vê 
com naturalidade o processo 
que o pai iniciou. “Foi uma 
coisa natural, que ele já vem 
arrumando há algum tempo. 
Cada um ficou com o que 
começou a trabalhar, já que 
foi onde fomos nos instalan-
do e ficando. Agora, ele está 
terminando de organizar ”, 
diz Célia. 

Se eles brigarem, cada um 
fica com uma coisa. Até nisso 
pensei”, diz, entre risos. 

Da parte dos filhos, a de-
cisão foi acatada sem ques-
tionamentos. “Ele ainda co-
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Samam Veículos é a responsável pelo crescimento do Grupo

Agregar a marca Jeep amplia negócios da Samam

DIVISOR DE ÁGUAS
Samam Veículos marca a mudança nos rumos da empresa

Em1928, nasce a Socie-
dade Anônima Manoel 
Aguiar Menezes – Sa-
mam –, uma holding 

que, atualmente, controla mais 
de 14 empresas nos ramos do 
comércio, agronegócio e indús-
tria. Uma dessas empresas é a 
Samam Veículos.

Ela talvez seja a empresa de 
maior representatividade do 
Grupo Samam para o imaginário 
dos sergipanos e, certamente, a 
responsável por boa parte das 
transformações que o Grupo 
sofreu ao longo desses 90 anos. 

Com sede na Rua Basílio 
Rocha, a Samam Veículos tem 
filiais nas imediações dos Sho-
ppings Jardins e Riomar e na 
cidade de Itabaiana. Fundada 
em 1974, é, até hoje, a única 
concessionária Fiat para todo 
o Estado de Sergipe. 

Tem uma participação de 
mais de 25% do mercado inter-
no, tornando-se líder absoluta 
em vendas de veículos no Es-
tado de Sergipe. Além disso, a 
Samam Veículos emprega mais 
de 200 funcionários nas áreas 
de administração, vendas, pe-
ças e serviços. 

FILIAIS
A Riomar Veículos, filial da 

Samam Veículos, surgiu em 
1999, com o objetivo de ofere-
cer ao cliente mais uma opção 
de atendimento em Aracaju, 
com mais conforto e qualidade, 
numa espécie de loja-conceito. 

Está estrategicamente loca-
lizada próximo ao Shopping 
Riomar, numa área de crescente 
desenvolvimento comercial 
e tem a missão de valorizar 
o cliente e satisfazer as suas 
necessidades, baseando seus 
processos nos padrões de qua-
lidade Fiat. 

Para atingir a esses propó-
sitos, a empresa tem como 
valores a ética, a honestidade 
e o otimismo. “É importante 
destacar que a Samam Riomar 
trabalha sempre em sinto-
nia com a qualidade e com o 
comprometimento com seus 

clientes. E que oferece os mes-
mos serviços oferecidos pela 
matriz, com exceção apenas da 
funilaria e da pintura”, ressalta 
Henrique Menezes Júnior, dire-
tor Administrativo e Financeiro 
do Grupo.

Com o mesmo objetivo, foi 
criada a Samam Jardins, em 
2008, que também atende a 
uma área de expansão da ci-
dade de Aracaju e oferece aos 
seus clientes maior conforto e 
comodidade. “Essas lojas têm 
o diferencial do atendimento 
personalizado e a máxima agili-
dade na execução dos serviços. 
A empresa garante também a 
pontualidade na entrega sem 
abrir mão da qualidade”, des-
taca Henrique Júnior. 

Em xx, a Samam Veículos deu 
um passo em direção ao interior 
e inaugurou em Itabaiana uma 
loja Samam Veículos, eu atende 
aquela que é a terceira maior 
cidade de Sergipe e toda uma 
grande região do seu entorno.
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MAIS LOJAS
Serigy Veículos e Samam Locadora ampliam alcance do Grupo

A  Serigy Veículos é a 
concessionária dos 
Automóveis Honda 
do Grupo Samam. 

Criada em 2004, a loja está lo-
calizada na Rua São Cristóvão, 
no Bairro Getúlio Vargas e atua 
na venda de veículos novos e 
seminovos, revisados e com a 
garantia da marca.

A Serigy também dispõe 
de acessórios, pneus e uma 
assistência técnica que con-
siste em serviços de mecânica, 
funilaria e pintura. “A Serigy 
Veículos nasceu com a vitali-
dade de toda nova empresa e 
com uma experiência de sua 
equipe técnica especializada”, 
afirma Henrique Menezes Jú-
nior, diretor Administrativo e 
Financeiro. 

De acordo com ele, a loja 
oferece conforto, segurança 
e qualidade aos seus clientes. 
Ainda no segmento de veí-
culos, o Grupo opera com a 
Samam Locadora, que trabalha 
com aluguel de carros de pas-
seios e utilitários.

Criada em 1982 e localizada 
no Bairro Siqueira Campos, a 
Samam Locadora é uma das 
mais consolidadas do segmen-
to em Aracaju e aluga cerca de 
300 veículos por mês, segundo 
Henrique Brandão Menezes. 

Ivo Alcântara da Rocha é 
o gerente da empresa, que 
conta com cerca de 50 fun-
cionários no total. “Nosso 
diferencial é ser uma empresa 
genuinamente sergipana e fi-
delizar o cliente através de um 
atendimento de qualidade”, 
garante Ivo. 

Atualmente, além da lo-
cação “rent a car”, ou seja, 
para pessoas físicas, a Samam 
Locadora atende a todo o 
Secretariado do Governo do 
Estado e à Assembleia Legis-
lativa de Sergipe, através dos 
seus deputados.

Serigy Veículos marca a venda da marca Honda

Samam Locadora aluga cerca de 300 carros por mêsSerigy foi criada em 2004 e conta com matriz e filial
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DIVERSIFICAÇÃO
Servel é a Samam dos veículos pesados

A  Sergipe Veículos Co-
merciais Leves Ltda 
– Servel – é a conces-
sionária Iveco Cami-

nhões do Grupo Samam. Está 
localizada no Bairro Palestina, 
em Nossa Senhora do Socorro, 
e foi criada nos anos 2000. 

A Servel comercializa toda a 
linha de caminhões e ônibus 
leves e pesados da marca Ive-
co, de máquinas New Holland 
Construction e Tratores Case 
Agriculture, além de oferecer 
um serviço completo de assis-
tência técnica.

Ela está sob a tutela de uma 
das filhas de Henrique Brandão 
Menezes, Célia Menezes Matos, 
que administra o empreendi-
mento junto ao marido, Lourival 
Matos, e o filho Henrique Me-
nezes Neto. 

E, como boa administradora, 
Célia tem a lição número 1 da 
gestão empresarial na ponta 
da língua. “A primeira lição que 
aprendemos é a de que a em-
presa é a “galinha dos ovos de 
ouro” da família”, diz.

“Então, a gente não tira nada 
dela. A gente vive dos salários, 
dos rendimentos. Assim, a 
empresa poderá passar pelas 
dificuldades e manter a solidez”, 
completa Célia. 

SEVEL
Já a Sergipe Veículos Ltda 

- Sevel - representa a conces-
sionária Hyundai do Grupo 
Samam, em mais uma aposta 
de diversificação das empresas. 
A loja está localizada no Bairro 
Getúlio Vargas, em Aracaju. 

A Sevel foi fundada em 2006 
com o objetivo de oferecer 
aos sergipanos o que chamam 
de “os carros mais modernos 
do mundo”. A concessionária 
Hyundai possui uma caracte-
rística de empresa moderna 
e voltada para os anseios dos 
seus clientes. 

Atualmente, ela comercializa 
120 veículos ao mês, em média, 
e tem como gerente de Vendas 
Márcio Mendonça, no Grupo 

há 24 anos. “Nosso diferencial, 
sem dúvida, é a significação 
dos veículos, com design e 
qualidade. E uma pós-venda 
que dá cinco anos de garantia. 
Isso porque confia no produto”, 
assegura Márcio.

Sevel é a representante oficial da Hyundai no Estado

     A primeira 
lição que 

aprendemos 
é a de que a 
empresa é a 
“galinha dos 

ovos de ouro” 
da família” 

Célia Menezes Matos,
administradora

“
Servel é a concessionária Iveco de Sergipe e vende caminhões e ônibus
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SERVIÇOS
Samam Diesel e Pneus são apostas em mais diversificação

O Grupo Samam apos-
tou em outro seg-
mento dentro do de 
veículos: o de pneus. 

Na Samam Diesel, localizada na 
BR-101, em Nossa Senhora do 
Socorro, são comercializados 
exclusivamente os pneus Mi-
chelin para caminhões. 

Já as lojas da Samam Pneus 
- são duas, uma na Rua Basílio 
Rocha e outra na Avenida De-
sembargador Maynard -, co-
mercializam tanto os pneus Mi-
chelin para automóveis quanto 
os de outras marcas. 

“Uma loja é específica dos 
produtos Michelin e a outra é 
multimarcas, justamente para 
atender às demandas de todos 
os clientes do Grupo”, afirma 
Marcos Castro, gerente da 
Samam Pneus.  

De acordo com ele, o prin-
cipal diferencial das duas em-
presas é exatamente a parceria 
com a Michelin. “Ela é a maior 
indústria de pneus do mundo. 
E foram eles que procuraram 

Samam Pneus: Michelin e multimarcas atendem a todos os clientes

Samam Diesel: pneus Michelin para caminhões e serviços

o Grupo Samam para firmar 
essa parceria, em virtude da 
confiança e da credibilidade 
das empresas”, diz Marcos. 

Além disso, tanto a Samam 
Diesel quanto a Samam Pneus 
operam não apenas com a venda 
dos produtos, mas também com 
a realização de servidos voltados 
à manutenção automotiva. “Fa-
zemos alinhamento, balancea-
mento, suspensão geral e vários 
outros serviços”, ressalta.

Fazemos 
alinhamento, 

balanceamento, 
suspensão geral 
e vários outros 

serviços” 
MARCOS CASTRO, 

gerente da Samam Pneus

“
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“

Em 1964, Seu Manelito Aguiar 
Menezes adquiriu a Fazenda 
Taquari, em Capela, que, por 
muitos anos, foi ocupada muito 
mais por criação de gado, pela 
plantação de cana e uma pe-
quena destilaria de aguardente. 
No começo, eram 12 mil tarefas.

Com o passar dos anos e 
com a compra de propriedades 
vizinhas e em outros municípios 
– Japaratuba, Siriri, Rosário do 
Catete e em Neópolis, no Platô, 
a matriz rural chegou a 33 mil 
tarefas de terra, formando um 
verdadeiro complexo agrope-
cuário. 

Hoje, esse conjunto de terras 
que dá suporte às Indústrias 
Taquari se transformou no ce-
nário de um grande sonho de 
Seu Henrique Menezes. “Foi a 
última empresa que abrimos, de 
uma coisa que eu não conhecia. 
Sabia o que era, mas não tinha a 
vivência”, admite Seu Henrique.

Ele conta que começou a 
pensar na ideia de montar uma 
usina ao perceber que as terras 
que a família possuía eram 
“muito boas, cheias de cana e 
gado”, mas que a população 
vizinha era bastante sofrida. 

Foi então que ele resolveu 
mudar o foco, o investimento 
e, junto a isso, a vida de prati-
camente todos os moradores 
dali. “Vendi o gado e plantei 
cana, empregando todos eles, 
com carteira assinada e salário 
digno. A miséria e a pobreza 
acabaram com a nossa chega-
da”, comemora Seu Henrique.

O empreendimento tornou-se 
tão importante – para o Grupo, 
a região e o Estado –, que o 
então governador Marcelo 
Déda mandou asfaltar a estrada 
de acesso à Usina. “Nós nunca 
pedimos. Ele mandou, porque 
disse que quem cria o emprego 
que criamos, merece. Ficamos 
muito gratos”, lembra.  

Seu Henrique tem a Usina 
como a sua “menina dos olhos”. 
“Esta usina foi o último grande 
exemplo de minha vida. Deu dor 
de cabeça. Até hoje dá. Mas es-

tou perseverando e investindo 
nela. Sei que no fim sairemos 
todos ganhando”, diz. 

Por que tanta afeição a um 
negócio? “Porque gosto de ter-
ra, da cana, do coco. Porque o 
agronegócio aqui em nosso país 
é muito importante. Quem está 
segurando o país é o agronegó-
cio. Somos um país rico, grande, 
com uma significativa produção 
de grãos”, assegura. 

Para Henrique Júnior, o inves-
timento foi importante para a 
diversificação dos negócios do 
Grupo Samam – que, apesar de 
atuar em diversas searas, man-
tinha no comércio seus maiores 
investimentos. 

“No campo, o Grupo co-
meçou pela pecuária; depois, 
passou a plantar cana, o que 
foi feito por muitos anos e, in-
clusive, rendeu o fornecimento 

para diversas usinas; mas há dez 
anos montamos a nossa própria 
usina, que são as Indústrias Ta-
quari. Tudo isso para diversificar 
os negócios”, explica.

De acordo com Manelito 
Menezes, responsável por gerir 
a parte agrícola do Grupo, que 

abarca as Indústrias Taquari, a 
diversificação foi um grande di-
visor para as empresas Samam. 
“Foi uma mudança importante, 
porque abriu a visão da gente 
para um setor que até não co-
nhecíamos. Ela representa nos-
so último grande investimento, 

com um montante de R$ 300 
milhões”, revela. 

Manelito afirma que assim 
como a Indústrias Taquari, to-
dos os demais investimentos 
do Grupo foram idealizados 
por Seu Henrique, compro-
vando a visão empreendedora 
e inovadora desse patriarca. 
“Essas ideias partiram do meu 
pai, sempre. Já a execução nem 
sempre é somente dele, pois es-
tamos sempre ao seu lado”, diz. 

A Usina Taquari confirma 
duas vertentes fundamentais 
do grupo: a capacidade de 
inovar e a de gerar emprego. 
“A dimensão social que uma 
empresa dessa tem é fantástica. 
A gente saiu de 40 empregos 
para 3 mil empregos, numa 
região que era um bolsão de 
pobreza. E isso foi muito im-
portante”, ressalta.

       Foi uma mudança importante, 
porque abriu a visão da gente para 
um setor que até não conhecíamos. 
Ela representa nosso último grande 
investimento, com um montante de 

R$ 300 milhões”
MANELITO MENEZES,

Superintendente do Grupo

Indústrias Taquari: mais um sonho realizado

NOVO SONHO
Indústrias Taquari: a menina dos olhos
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A INDÚSTRIA
Braço agrícola está em franca ascensão

Enquanto o braço comer-
cial do Grupo Samam 
tem a vantagem de ter 
sido o primeiro a ser 

lançado e, ainda hoje, o que 
mais fatura - são R$ 450 milhões 
ao ano –, o segmento agrícola 
também não faz feio. 

No campo, o Grupo começou 
pela pecuária; depois, passou a 
plantar cana, o que foi feito por 
muitos anos e, inclusive, rendeu 
o fornecimento para diversas 
usinas - hoje ocupando 33 mil 
tarefas de terra. Atualmente, 
há a plantação de coco, no 

Platô de Neópolis, que rendeu 
aos Menezes a classificação de 
maiores produtores de coco do 
Nordeste. 

Hoje, eles têm sua própria 
usina, que produz o etanol, 
a energia e o açúcar. “Resol-
vi investir no campo porque 
sempre tinha na minha ca-
beça essa necessidade de 
diversificação. Além disso, 
porque eu não desejava sair 
de Sergipe: eu queria investir 
todo meu lucro aqui dentro. 
Ia ganhando e investindo”, 
justifica Seu Henrique. 

uma significativa produção de 
grãos”, assegura Seu Henrique. 

Para Henrique Júnior, o inves-
timento foi importante para a 
diversificação dos negócios do 
Grupo - que, apesar de atuar 
em diversas searas, mantinha no 
comércio seus maiores investi-
mentos. Manelito concorda.

“Foi uma mudança impor-
tante, porque abriu a visão da 
gente para um setor que até 
não conhecíamos. Ela represen-
ta nosso último grande investi-
mento, com um montante de 
R$ 300 milhões”, revela.

      Gosto de terra, da cana, do 
coco. O agronegócio aqui é 

muito importante”
HENRIQUE MENEZES

Presidente
“

Para além dessa vontade de 
diversificar os negócios, Seu 
Henrique é um homem afeito à 
terra - o que, por si só, já expli-
ca o investimento nela. “Gosto 

de terra, da cana, do coco. O 
agronegócio aqui é muito im-
portante. Quem está segurando 
o país é o agronegócio. So-
mos um país rico, grande, com 

Atividade agrícola é grande aposta do Grupo
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USINAS TAQUARI
Último grande empreendimento e um dos primeiros sonhos

A gro Industrial Capela, 
popularmente trata-
das como Indústrias 
Taquari, é a empresa 

mais recente do Grupo Sa-
mam. Constituída há cerca de 
12 anos, ela é uma usina de 
produção de álcool e açúcar e 
está localizada no Povoado Mi-
randa, no município de Capela. 

Apesar de ser o último gran-
de empreendimento do Grupo 
Samam, ele nasceu de um 
sonho de mais de 30 anos de 
Seu Henrique, que sempre 
idealizou implantar uma usina 

Usina gera mais de 2 mil empregos e mudou a realidade local

quando Seu Manelito adquire 
a Fazenda Taquari.

Por 40 anos, o Grupo explo-
rou nela a pecuária de gado 
nelore e de mestiços de ho-
landesas para a produção de 
leite, alcançando o número 
de três mil cabeças de gado e 
chegando a produzir três mil 
litros de leite diários.

Hoje, as terras da Taquari abri-
gam uma das mais modernas 
usinas de açúcar e álcool do Nor-
deste, toda elétrica, cuja capaci-
dade de moagem é de um milhão 
de toneladas por safra. As 12 

mil tarefas iniciais do complexo 
catapultaram para 33 mil e estão 
tomadas pelo plantio de cana de 
açúcar, que representa mais de 
60% da produção a usina.

E o mais importante, na visão 
de Seu Henrique: os apenas 
cerca de 30 funcionários que 
pertenciam à Fazenda foram 
transformados em 2 mil tra-
balhadores do campo e mais 
de 240 na indústria, o que 
mostra a transformação que 
o empreendimento levou - e 
leva - para a economia dos 
municípios vizinhos.

nas terras da Fazenda Taquari. 
Ou seja, antes mesmo desse 

investimento de mais de R$ 
300 milhões virar realidade, já 

existia uma história de muito 
trabalho e dedicação na linha 
do agronegócio. Essa é uma 
história que começa em 1964, 

Grupo explorou nela a pecuária 
de gado nelore e de mestiços de 
holandesas para a produção de 

leite, alcançando o número de três 
mil cabeças de gado e chegando a 

produzir três mil litros de leite diários
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PIONEIRA
Samam Agrícola produz mais de 1 milhão de unidades de coco por mês

A Samam Agrícola é 
mais uma das empre-
sas do Grupo Samam 
e, como o nome diz, 

é voltada para as ações do 
Grupo no campo. Atua prin-
cipalmente com o plantio de 
coco verde, no Povoado Tatu, 
no município de Japoatã. 

A empresa é pioneira na cul-
tura de coco verde - começou 
em 1994 - no Estado e possui 
mais de 125 mil pés plantados, 
numa área de 610 hectares 
totalmente irrigados. Segundo 
os diretores, cada pé de coco 

Minas Gerais”, revela Sérgio 
Monteiro, gerente administra-
tivo da empresa. 

Para chegar a essa produ-
ção recorde, 120 funcionários 
se dedicam diariamente ao 
cultivo. Aliado a isso, Sérgio 
afirma que o sucesso desse 
segmento também se deve à 
visão de Seu Henrique. 

“Foi muito pioneirismo, au-
dácia e persistência do pro-
prietário, que sempre lutou 
para ser o maior e melhor 
produtor de coco verde. E 
conseguiu”, avalia Sérgio. 

Produção sergipana abastece mercados interno e externo

A empresa é pioneira na cultura de coco 
verde - começou em 1994 - no Estado e 

possui mais de 125 mil pés plantados, numa 
área de 610 hectares totalmente irrigados. 

Segundo os diretores, cada pé de coco 
recebe 200 litros de água/dia. 

recebe 200 litros de água/dia. 
Na alta estação, a Samam 

Agrícola produz mais de 1,5 

milhão de frutos mensalmente 
e sua produção se destina aos 
mercados interno e externo. 

“Nossos produtos abastecem 
os Estados de Sergipe, Alago-
as, São Paulo, Rio de Janeiro, 
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MAIS DO QUE NÚMEROS
Grupo gera mais de 3.300 empregos diretos

Dinheiro em banco 
não dá emprego”. Essa 
frase, que Seu Henri-
que sempre repete, já 

define a relação dele com o em-
prego, uma coisa quase - quase? 
- sagrada que, na visão dele, é a 
solução para muitos dos proble-
mas que a sociedade enfrenta 
atualmente, como a violência e 
a economia enfraquecida. 

E para alguém que tem uma 
relação tão respeitosa com a ge-
ração de postos de trabalho, ter 
criado mais de 3.300 deles deve 
ser de fato uma das maiores 
alegrias, não é mesmo? “Ah, com 
certeza! Eu fico feliz quando vejo 
uma lojinha com dez funcioná-
rios, por exemplo, porque já são 
dez famílias que levam comida 
para casa”, diz Seu Henrique.

É, de fato, uma realização 
que vai além do profissional. 
“Eu me realizo com isso, por-
que não preciso de mais nada. 
Tenho uma vida muito modes-
ta. Não sou gastador e vivo do 
trabalho. Então, o que tenho 
dá de sobra para viver. O que 
me preocupa são os outros. 
São os jovens, a mocidade, 
sobretudo”, ressalta.

Isso porque, para Seu Henri-
que, um jovem sem emprego vai 
acabar indo para a criminalidade. 
“Um pai de família sem emprego 
vai acabar procurando meios 
para prover a casa e os filhos”, 
opina. E é por pensar assim que 
ele tenta sempre dar mais e mais 
oportunidades.

“Nós temos que botar a ca-
beça para funcionar e arranjar 
trabalho para o povo. Uma das 
minhas preocupações era a de 
deixar minha família ampara-
da nesse sentido, deixar todo 
mundo encaminhado. Isso eu 
consegui. Agora, vamos ver se 
dá tempo de os meus bisnetos 
trabalharem comigo”, brinca.

Se a geração dos bisnetos 
ainda não está no batente, ao 
longo desses anos Seu Henrique 
viu muita gente passar pelas em-
presas. Todos sempre tratados 
com respeito e amizade. 

“Meu relacionamento com 
eles, independentemente do 
tempo em que estão, é de brin-
cadeira. Todo dia, alegro um, 
alegro outro, até para levantar, 
motivar a turma. Está dando 
certo, graças a Deus”, ressalta.

Mas, claro, há funcionários 
muito antigos, dos quais Seu Hen-
rique lembra de ter visto começar 
e avançar na empresa. Um deles 
foi Lutero Gomes. “Ele era muito 
querido. Veio quando meu pai 
assumiu o negócio do meu pai e 
deu 10% a ele, tornando-o sócio. 
Quando eu cheguei, já encontrei 
Lutero como sócio”, relembra.

Outro que nutre uma relação 
que vai além do patrão-em-
pregado com Seu Henrique é 

escolha maravilhosa. É um 
companheiro. É importante 
e é tranquilizador para nós, 
porque sabemos que está com 
uma pessoa que tem um sen-
timento por ele, que não é só 
trabalho, só obrigação”, avalia 
Célia Menezes Matos, filha e 
diretora do Grupo. 

Para Henrique Júnior, diretor 
Administrativo e Financeiro do 
Grupo, essa relação é essencial 
para um grupo genuinamente 
familiar. “É muito importante 
trabalhar com gente que cres-
ceu junto com a empresa. Hoje, 
temos inúmeros gerentes que 
entraram como vendedores ou 
ajudantes e desenvolveram”, 
destaca Henrique Júnior.

Américo Alves, que tem cerca de 
20 anos no Grupo e que hoje é 
motorista dele. Mas não só isso. 
Também é colega de caminhada 
na praia e em qualquer outra 
atividade que Seu Henrique 
precise executar. 

“O antigo motorista faleceu 
e precisávamos substituir. Te-
mos que analisar bem o perfil 
da pessoa, porque meu pai é 
muito espirituoso e nem todo 
mundo entende. Daí chega-
mos a Américo. E foi uma 

    Eu fico feliz quando vejo uma 
lojinha com dez funcionários, por 

exemplo, porque já são dez famílias 
que levam comida para casa”

HENRIQUE MENEZES
Presidente

Gerar empregos se tornou a maior alegria de Seu Henrique

“
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PARTE DA HISTÓRIA
Funcionários antigos têm relação importante com o Grupo

Dos 3 .300 funcio-
nários diretos do 
Grupo Samam em 
Sergipe, boa par-

te tem algumas décadas de 
casa. São pessoas que estão 
com a família há tantos anos 
que praticamente fazem parte 
dela. Colaboradores que estão 
na história da Samam e que 
têm a história da Samam na 
vida deles. 

“Meu relacionamento com 
os funcionários, independen-
temente do tempo em que 
estão, é de brincadeira. Todo 
dia, alegro um, alegro outro, 
até para levantar, motivar 
a turma. Está dando certo, 
graças a Deus”, ressalta Seu 
Henrique Menezes. 

Para Henrique Júnior, diretor 
Administrativo e Financeiro 
das empresas Samam, essa 
relação é essencial para um 
grupo genuinamente familiar. 
“É muito importante trabalhar 
com gente que cresceu junto 
com a empresa. Hoje, temos 
inúmeros gerentes que en-
traram como vendedores ou 
ajudantes e desenvolveram”, 
destaca Henrique Júnior. 

Francisco Prado Dantas: 
41 anos de casa

Givaldo Mecena: 71 anos 
de vida e 54 de Grupo

Maria Alzenir: 41 anos 
de dedicação à Samam

José Ronaldo: 
37 anos no Grupo

James Cardoso: 
33 anos e experiência 

em todo o Grupo

em mim e eu retribuo fazendo 
meu trabalho da melhor forma”, 
afirma Givaldo, que já está apo-
sentado, mas prefere continuar 
trabalhando. “Quero continuar 
servindo à família”, completa. 

Maria Alzenir da Rocha, 56, 
é funcionária do Grupo há 41 
anos. Ela compõe o quadro 
de colaboradores da Samam 
Veículos e se diz honrada em 
fazer parte de uma história 
empresarial de tanto sucesso. 
“Me sinto muito feliz. Sou 
bem-acolhida. Eles têm uma 
consideração muito grande 
comigo”, diz. Maria Alzenir é 
secretária de Henrique Júnior. 
“Desejo mais sucesso ao Gru-
po e que eu continue fazendo 
parte dessa história”, afirma.  

José Ronaldo de Sá, funcio-
nário da Sevel, está no Grupo 
há 37 anos. Ele é vendedor 
do Departamento de Peças e 
Serviços e diz que é um grande 
orgulho fazer parte dessa his-
tória empresarial e familiar tão 
bem-sucedida. “Criei minha 
família trabalhando na Samam 
e é um grande prazer estar há 
tanto tempo nela”, ressalta 
José Ronaldo. 

Segundo ele, o tempo fez 
com que fosse estabelecida 
uma relação de confiança 
com os donos das empresas. 
Tanto que, mesmo aposenta-
do, ele segue trabalhando. 
“Enquanto eu puder, estarei 
aqui, servindo e trabalhan-
do”, garante. 

James Cardoso dos Santos, 
de 53 anos, está há 33 no 
Grupo. E já passou por boa 
parte das empresas que o 
compõem. “Comecei fazendo 
consórcio, depois fui para 
São Paulo (quando a empresa 
operava fora). Voltei e traba-
lhei na Samam Diesel, Samam 
Veículos e na Serigy Veículos”, 
lembra James.

Hoje, além de trabalhar no 
escritório central, onde exerce 
a função de gerente contábil, 
ele é um dos funcionários que 
substituem os gerentes das 
demais lojas quando saem em 
férias. “Eles confiam muito em 
mim”, justifica. E James retribui 
fazendo o seu melhor. “É uma 
honra fazer parte da história 
da Samam. Pretendo continuar 
trabalhando até quando eu 
puder”, ressalta. 

Francisco Prado Dantas tem 
41 anos de casa. Aos 68 anos, 
hoje ele é gerente de Vendas 
da Samam Veículos - função 
que ocupa há 36 anos - e as-
segura que a receita para ser 
feliz no trabalho é simples: 
gostar do que faz. “Quando a 
gente trabalha no que gosta, 
faz com gratidão e amor”, re-
sume Francisco Dantas.

Ele lembra exatamente a 
data em que ingressou no 
Grupo Samam – 6/6/1977 –, 
como vendedor, e de tudo o 
que conquistou nos últimos 
anos, como a amizade com a 
família Menezes. “Boa parte da 
minha vida passei aqui. É uma 
alegria estar há tanto tempo 
trabalhando com pessoas que 

se tornaram amigas. Só de-
sejo que tenham saúde para 
continuar o sucesso”, diz Seu 
Dantas, como é conhecido. 

Outro que também acompa-
nha a trajetória da empresa há 
bastante tempo é Givaldo Me-
cena. Ele tem 71 anos e está há 
54 anos no Grupo. Atualmente, 
trabalha na Fazenda Taquari. 
Para ele, celebrar este momen-
to de 90 anos das empresas 
Samam é uma grande alegria. 
“É muito bom, um grande pra-
zer”, diz Givaldo. 

Isso porque, segundo Givaldo, 
o contato praticamente diário 
com os gestores das empresas 
fez a relação passar do profis-
sional para o pessoal. “Virou uma 
amizade. Eles confiam muito 

É muito importante 
trabalhar com gente que 

cresceu junto com a empresa”
HENRIQUE JÚNIOR

Diretor administrativo e financeiro
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DUAS BASES
“Minha vida se resume ao trabalho e à família”

Quinta-feira , 1º de 
março, 7h30. Antes 
da maioria dos fun-
cionários, chega ao 

escritório central das Empresas 
Samam, na Avenida Barão de 
Maruim, em Aracaju, Henrique 
Brandão Menezes. 

Prestes a completar 80 anos e 
mesmo depois de ter construí-
do um dos grupos empresariais 
e industriais mais sólidos do 
Estado, ele mantém a rotina 
intensa de trabalho.

Trabalho? Observando a for-
ma como chega e cumprimenta 
a todos, parece mais uma ex-
tensão do prazer. E o é. O prazer 
de um homem que, passados 
65 anos de trabalho diário - co-
meçou aos 14 –, sabe que ainda 
há muito por fazer e aprender. 

Como um funcionário con-
vencional, ele cumpre sua carga 
horária laboral até às 18h. “Es-
tou aqui todo dia, o dia todo. 
Chego e vou correr todas as 
lojas que temos em Aracaju”, 
detalha Henrique Menezes, ou 
simplesmente Seu Henrique. 

“Estou sempre passando em 
cada uma delas. Brinco com as 
meninas, para motivá-las. En-
tendo que minha função hoje 
é a de orientar, ajudar. Sou um 
orientador. Os oriento para que 
sofram menos do que eu sofri”, 
revela ele.

Se a rotina lhe cansa? A ideia 
de não trabalhar parece que o 
cansaria bem mais. “Não cos-
tumo tirar férias. Uma vez por 
ano, na Semana Santa, passo 
alguns dias em alguma pousa-
da com minha família. Depois, 
volto ao trabalho. São as duas 
coisas às quais sou mais ligado: 
o trabalho e a família. Minha 
vida se resume a isso”, define 
Seu Henrique. 

E o Grupo Samam, como é 
constituído hoje, é uma exten-
são dessa visão de vida de seu 
Henrique. Nele, estão reunidas 
suas duas maiores paixões – 
família e trabalho – e é a partir 
dele que diversos conceitos e 
valores são passados de gera-

ção em geração. “Estou passan-
do a experiência que tenho da 
vida. É isso que tenho feito”. E 
que experiência!

Um homem que nasceu - para 
o negócio – em 31 de julho de 

1938 e que começou a trabalhar 
muito cedo ao lado do pai, 
Manoel Aguiar Menezes, Seu 
Manelito, que o mandou buscar 
no Rio de Janeiro, onde estudou 
por alguns anos. Voltando para 

Aracaju, o então adolescente 
Henrique foi ajudar o pai na 
Casa das Louças, o primeiro 
grande comércio da família. A 
matriz de tudo. 

Além de trabalhar, o jovem 
Henrique Menezes também 
estudava. Fez Contabilidade na 
Escola de Comércio de Sergipe, 
já previamente prevendo que 
iria necessitar dela na vida real. 
Desde que botou o pé na Casa 
das Louças, ao lado do pai, lá se 
vão 65 anos. Nunca mais parou - 
e nem pensa nisso. “Nunca vou 
me aposentar”, avisa. 

Entrando nos 80 anos, projeta 
ações e empresas como se es-
tivesse chegando agora, numa 
admirável crença e fé nas coisas 
e no futuro. É um homem literal-
mente desprovido de lamúrias 
e de queixas quando está em 
pauta a vida pessoal.  

E, por falar em futuro, Seu Hen-
rique diz que só espera dele muita 
força de vontade para as próximas 
gerações. “Espero que os jovens 
continuem nosso trabalho, per-
severando, pois se não houver 
perseverança, se não acreditar, 
não dá certo”. Ele acreditou. 

Desde que botou o pé na Casa 
das Louças, ao lado do pai, lá se 
vão 65 anos. Nunca mais parou 

– e nem pensa nisso.

Seu Henrique: trabalho e família são seus dois grandes pilares 
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AMORES DE UMA VIDA
Dona Carmita: “Samam sempre foi minha concorrente”

São 56 anos de casamen-
to, quatro filhos - Kátia, 
Manelito, Célia e Henri-
que Júnior, nessa ordem 

-, dez netos - Renata, Henrique 
Neto, Mariana, Gabriela, Hélio, 
Marina, Rafael, Maria, Catarina 
e Natália - e sete bisnetos

 O início dessa grande e unida 
família se deu em 1962, quando 
Henrique Brandão e Carmem 
Vieira, conhecida como Dona 
Carmita, se casaram. “Entre o 
namoro, o noivado e o casa-
mento, foram dois anos”, con-
tabiliza Dona Carmita. 

Mas a convivência vem de 
muito antes, pois eles viveram 
a vida toda como vizinhos, 
morando um de frente para 
o outro, na Avenida Barão de 
Maruim. O flerte entre esses 
dois jovens começou assim 
que ambos voltaram de seus 
estudos fora – Seu Henrique 
estudara no Rio e Dona Carmi-
ta, em Salvador. 

Quando começaram a namo-
rar, o então jovem Henrique 
já trabalhava com o pai, aju-
dando-o na Casa das Louças, 
e Dona Carmita já pressentia 
que teria uma grande adversá-
ria pela frente. “Ele trabalhava 
muito. A Samam sempre foi 
minha grande concorrente”, 
diz ela, em tom de brincadeira.

Mas, na verdade, a empresa 
também foi aliada do casal. No 
início, por exemplo, o flerte 
acontecia diariamente na porta 
da loja, quando Dona Carmita 
passava do colégio para casa. 
“Ele ficava na porta, me es-
perando. A gente se olhava e 
batia um papo”, revela. Depois, 
já casados, ela aproveitava as 
viagens a trabalho para ficar 
mais tempo com o marido. 

Foi assim com o avanço do 
segmento agrícola do Grupo. 
“Na época, ele me chamou e 
falou que queria comprar uma 
fazenda e me convidou para 
ir com ele. Eu disse que ia, 
inclusive porque isso me dei-
xava mais junto dele no fim de 
semana. E passou a ser assim, 

sempre com nossos filhos na 
fazenda”, lembra.

Segundo Dona Carmita, a 
atividade do campo substituiu 
a atividade de velejar, na qual 
ela nunca o acompanhava, 
porque não se sentia bem. “Eu 
ficava sempre na balaustrada, 
vendo Henrique passar e o 
esperando voltar. Então, no fim 
das contas, comprar a fazenda 
foi uma forma de ficarmos mais 
juntos”, reforça.  

Aliás, apesar de toda a fa-
mília ser muito envolvida com 
o trabalho, sempre encontra 
uma forma de estar junto, uni-
da. “Toda segunda-feira, nos 
reunimos para o almoço. Todos 
puxaram ao pai no aspecto do 
trabalho, gostam e se dedicam 
muito. Se a gente não se com-
prometer a estar junto, acaba 
nem se vendo, porque cada um 
tem seu trabalho e sua vida”, diz. 

Segundo Dona Carmita, 
como pai, Seu Henrique sem-
pre foi um homem enérgico. 
“Um pai muito instrutor, como 
tem que ser. Quando os me-
ninos passaram a entender 
certas coisas, o viam como um 
guerreiro, que ensina o cami-
nho do bem, com uma energia 
positiva”, define. 

“Tenho muito orgulho dele. É 
um grande guerreiro, fez uma 
carreira maravilhosa, uma em-
presa que nos permite ajudar 
tantas famílias. É um maridão, 
um paizão, um homenzão!”, 
completa Dona Carmita, sem 
economizar aumentativo.

De fato, Seu Henrique é 
homem de superlativos. Tudo 
o que ele fez, o fez grande, 
vitorioso. A receita para isso? 
Dedicação. “A gente acorda 
cerca de 4h30, 5h, e sai para 
caminhar na praia. Voltamos 

para casa e ele se arruma e 
sai para trabalhar. Quando se 
atrasa um pouco, sai correndo. 
Eu até brinco e digo que ele vai 
perder o ponto e que levará 
bronca do patrão”, conta. 

Apesar das brincadeiras em 
alusão à rivalidade com a Sa-
mam, Dona Carmita sempre 
foi uma grande companheira. 
Mais que isso: uma incentiva-
dora dos projetos de Seu Hen-
rique. Mesmo não tendo tra-
balhando formal e diretamente 
no Grupo, ela o ajudava como 
podia, seja o acompanhando 
nas viagens ou participando 
da ambientação das lojas - seu 
bom gosto para a decoração 
sempre foi latente. 

“Sempre fui muito ligada à 
decoração e ajudei muito nas 
fases em que o Grupo atuava 
com louças, móveis e ambien-
tação. Lembro-me bem de 

arrumar as vitrinas da Casa das 
Louças, pois na época a Rua 
João Pessoa, onde ela estava 
localizada, ficava fechada aos 
domingos. Então, as famílias 
iam passear por lá. Por isso, 
nós caprichávamos na arruma-
ção”, lembra. 

“Ela é uma companheira de 
primeiríssima qualidade, só de 
me suportar”, brinca Seu Hen-
rique. “Sempre tive uma vida 
muito agitada e ela é muito cal-
ma, compreensiva”, completa. 

Hoje, mais de cinco décadas 
depois, a rotina do casal ainda 
envolve a ida diária ao trabalho 
e as visitas às fazendas. “Ele tra-
balha demais e eu sempre com-
preendi isso. A rotina continua 
intensa diariamente. Ou seja, a 
Samam continua minha grande 
concorrente”, ressalta. E, pelo 
visto, vai continuar sendo por 
um bom tempo...

Quando (ele) 
se atrasa um 

pouco, sai 
correndo. Eu 
até brinco, 

digo que ele 
vai perder o 
ponto e que 
levará bronca 

do patrão”
DONA CARMITA

Esposa de Seu Henrique

Dona Carmita, Seu Henrique e Samam: um trio unido para sempre

“
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MAIOR HERANÇA
Henrique Brandão: “imprimi neles o meu espírito”

“

Um dos verbos mais 
conjugados por seu 
Henrique Brandão 
Menezes, certamen-

te, é o “trabalhar” - esteja ele 
em que tempo for. “Trabalho, 
trabalho, trabalho, esse é o 
meu lema. Lá em casa, nin-
guém fala da vida dos outros, 
porque não há tempo. É só 
trabalho”, confirma.

E os filhos dele - Kátia, Ma-
nelito, Célia e Henrique Júnior 
- parecem tê-lo aprendido 
desde cedo, como aquelas 
crianças precoces que absor-
vem e guardam tudo nos pri-
meiros anos de vida. É possível 
imaginar qualquer um deles 
tendo-o balbuciado como a 
primeira palavra pronunciada.

Brincadeiras à parte, os Me-
nezes desta quarta geração 
sempre estiveram ao lado do 
pai nos negócios, aprendendo 
e absorvendo tudo que po-
diam e, assim, perpetuando 
uma boa tradição de trocar 
experiências, iniciada com o 
velho Manoel Botto de Aguiar 
Menezes, o pai de Seu Maneli-
to, que é o pai e Seu Henrique.   

Hoje, Seu Henrique é, para 
os filhos dele, o que Manoel 
Aguiar Menezes, pai dele, foi; 
e o que Manoel Botto foi para 
o pai dele, num ciclo virtuoso 
que vem gerando aprendiza-
dos e negócios muito bem-
-sucedidos há quase um sé-
culo. Se depender deles, essa 
história vai ser catapultada 
para bem adiante. 

Questionado sobre essa 
referência, Seu Henrique, im-
buído da humildade que lhe 
é peculiar, desconversa. “Não 
sou o mesmo que o meu pai 
foi para mim, porque meu pai 
foi muito melhor que eu”, diz. 
Mas ele tem, sim, dimensão 
da responsabilidade sobre 
as escolhas dos filhos. Ao ser 
questionado sobre se con-
seguiu imprimir na filharada 
o mesmo espírito, ele nem 
espera concluir a pergunta: 
“ah, consegui!”

E continua: “sei que conse-
gui imprimir neles o mesmo 
espírito empreendedor e de 
trabalho que eu tenho e que 
herdei de meu pai”, admite. 
“Consegui imprimir em todos, 
inclusive em minhas duas lin-
das filhas. Ambas trabalham, 
se movimentam, montam 
negócios, se envolvem. Não 
querem depender de ninguém. 
Ajudam em tudo, trabalham 
diariamente. Todos assimila-
ram essa coisa do trabalho”, 
reconhece, orgulhoso.  

“Na minha família, todo 
mundo trabalha. Só se fala 
em trabalho. O exemplo vinha 
- e vem - através do trabalho. 
Nas reuniões, não se fala da 
vida dos outros, só da nossa 
e do nosso trabalho. A vida 
toda fomos assim, sempre 
tocando pra frente, sempre 
trabalhando”, reforça. 

Nesse contexto, o ingresso 
dos filhos ao Grupo e essa siste-
mática, se deram naturalmente. 
“Eu dei a possibilidade de eles 
trabalharem ou estudarem. Eles 
escolheram trabalhar. Cogitei até 
enviá-los para os Estados Uni-
dos ou para a Europa, mas eles 
preferiram ficar ao lado do pai, 
trabalhando. Eu disse: “venham”, 
rememora Seu Henrique.

E eles foram. Atualmente, 
Manoel Menezes Neto, Ma-
nelito, o filho-homem mais 
velho, trabalha diretamente 
ao lado do pai no escritório 
central e toma conta da par-
te dos negócios ligados ao 
campo. Já Henrique Júnior, o 
mais novo dos filhos, ficou a 
cargo das concessionárias e 
da locadora. 

Kátia Menezes de Carvalho, 
a filha mais velha, depois de 
trabalhar anos cuidando da 
parte financeira do grupo, 
saiu para montar um negó-
cio voltado para decoração, 
segmento ao qual sempre foi 
ligada. E Célia Menezes Mat-
tos é responsável pela parte 
administrativa e financeira 
da Servel e da Samam Diesel. 

Cada um deles encontrou 
no pai o esteio e o exemplo 
para seguir. Eles garantem 
que a correlação dá certo. 
“Tem espaço para todo mun-
do. Nos damos bem, nos 
respeitamos, trocamos expe-
riência e damos nosso melhor 
em prol do Grupo”, define 
Henrique Júnior. Muitos deles 
já têm filhos trabalhando no 
Grupo, mostrando que, de 
fato, a lição de casa segue 
sendo aprendida.

Relação entre Seu Henrique e os filhos é baseda no exemplo e admiração

      Na minha família, todo 
mundo trabalha. Só se fala em 
trabalho. O exemplo vinha – e 

vem – através do trabalho”
HENRIQUE BRANDÃO,

Presidente
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A PRIMOGÊNITA
Kátia herdou espírito empreendedor do pai e artístico da mãe

Kátia Vieira Menezes de 
Carvalho é a filha mais 
velha de Seu Henrique 
e de Dona Carmita. A 

primogênita. Ela trabalhou 20 
anos ao lado do pai e do avô 
no Grupo Samam. Mas há sete 
resolveu deixar suas funções 
nas empresas e partir para um 
negócio próprio.

Além de mostrar que herdou 
do pai o talento e a inciativa 
para o comércio, Kátia investiu 
numa loja da área de decora-
ção, uma paixão herdada da 
família materna. “Eu sempre 
gostei dessa área. A família da 
minha mãe é muito ligada às 
artes, então eu nasci e cresci 
nesse ambiente. Mesmo tra-
balhando no Grupo, eu fazia 
pintura”, relata.

Kátia era a responsável por 
cuidar da parte financeira das 
empresas agrícolas do Grupo 
Samam. Mas chegou o mo-
mento em que não deu para 
conciliar as duas tarefas. “Es-
tava muito puxado para mim, 
pois o escritório mudou para 
o município de Capela e o 
trabalho se tornou cansativo”, 
justifica Kátia. 

De acordo com ela, a deci-
são não foi difícil, tanto pela 
experiência que adquiriu traba-
lhando no Grupo quanto pelo 
desejo de mudar e atender à 
sua realização pessoal. “Acabei 
contemplando os dois lados 
da família, o do meu pai e o da 
minha mãe”, ressalta.

E a reação de Seu Henrique? 
“No início, ele não queria que 
eu saísse. Mas eu já tinha dado 
minha contribuição às empre-
sas e ele acabou entendendo. 
Deu tudo certo”, lembra. Esse 
episódio só reforçou a visão 
que ela tem do pai, a quem 
Kátia define como uma pessoa 
que gosta de ter os filhos sob 
suas asas, mas que entende os 
voos solos que eles querem dar. 

“Meu pai é uma pessoa que 
tem o trabalho e a família como 
tudo para ele. Por isso, se preo-
cupa muito em organizar tudo 

anos depois, quando ela se 
tornou adolescente, e se confir-
mou com o ingresso no Grupo. 
“Meu pai saía pra trabalhar 
como todos os pais saíam, a 
gente era muito simples e não 
tinha noção do que significava 
a empresa, o Grupo. A gente 
assistiu à construção, mas só 
passou a vivê-la depois de ir 
trabalhar junto a eles”, reforça. 

Hoje, Kátia é uma empre-
sária bem-sucedida, realizada 
e consciente do dever que 
cumpriu junto ao avô, ao pai 
e à família como um todo. 
“Quando a gente trabalha com 
dinheiro, a responsabilidade é 
muito grande. Então, depois 
que dei minha contribuição fui 
em busca de algo que me desse 
um pouco de prazer e tempo 
para a minha família”, afirma.

Kátia é mãe de Renata, ad-
vogada, cujo escritório presta 
serviço ao Grupo Samam, e de 
Mariana, psicóloga que traba-
lhou um período na Samam Ve-
ículos, na parte de pós-vendas. 
Ela também é avó de Gabriel e 
Pedro e de Tieres e Antônio.

para todo mundo e em ter todo 
mundo embaixo da asa. Uma 
pessoa que sempre se preocu-
pa com quem trabalha para ele. 
Seja da família ou não”, destaca.

Segundo Kátia, proporcionar 
trabalho e desenvolvimento 
é a maior preocupação desse 
patriarca. “Ele tem uma relação 
muito bonita com o trabalho. 

Hoje, Kátia 
é uma 
empresária 
bem-sucedida, 
realizada e 
consciente 
do dever que 
cumpriu junto 
ao avô, ao 
pai e à família 
como um todo

Kátia: Dei minha contribuição e fui em busca de realização pessoal

Kátia, o marido, Valter, e as filhas Renata e Mariana

Sempre se dedicou e se dedica 
ao trabalho, com muita mo-
tivação. E ele soube orientar, 
coordenar, ser pai, acolhendo e 
botando cada um no seu ramo”, 
afirma Kátia. 

Da convivência profissional, 
também ficou o aprendizado. 
“Na época, meu avô participava 
de tudo. Era ativo. Ele esteve 
sempre ao lado do meu pai. Ia 
para as fazendas, as lojas, confe-
ria tudo”, lembra. Segundo Ká-
tia, o sentimento é de orgulho 
ao ver de pé e bem tudo que o 
pai e o avô criaram. “Como sou 
a mais velha, acompanhei a vida 
inteira o trabalho deles. A fazen-
da, por exemplo, foi comprada 
quando eu tinha um ano. Então, 
acompanhei boa parte de toda 
essa história”, diz.

Mas a dimensão de “toda 
essa história” só veio muitos 
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BRAÇO DIREITO
Manelito leva nome do avô. E tem o tino dele e do pai para os negócios

Manoel Menezes 
de Aguiar Neto, 
ou simplesmente 
Manelito Mene-

zes, é o filho homem mais velho 
de Seu Henrique e de Dona Car-
mita. Além disso, é o que leva 
o nome do avô. Dois fatos que 
poderiam lhe trazer mais res-
ponsabilidade que aos demais 
irmãos. E de fato trouxeram. 

“A responsabilidade é de to-
dos, mas como sou o mais pró-
ximo no dia a dia da empresa, e 
já estou nela há 35 anos, acabo 
tendo uma responsabilidade 
maior”, admite Manelito. Mas, 
segundo ele, tudo aconteceu na-
turalmente: primeiro, ele passou 
por todas as empresas e funções 
para, só depois, assumir a gestão 
de boa parte dos negócios, que 
culminou com a ida dele para o 
escritório central. Ele é o supe-
rintendente do Grupo Samam.

Por essa função, ele ocupa 
hoje a mesa que era privativa 
do outro Manelito. “Depois de 
passar por todas as empresas 
e com a morte do meu avô, em 
2000, vim para o escritório cen-
tral. Para a mesa dele. Para ficar 
ao lado do meu pai”, lembra. A 
proximidade com Seu Henrique 
mostra as semelhanças e as 
diferenças. 

“Apesar de estarmos sempre 
no escritório, temos rotinas dife-
rentes. Meu tempo não é o mes-
mo dele, porque passo metade 
da semana na usina e metade 
aqui, em Aracaju. Procuro estar 
presente nos dois espaços”, diz 
Manelito, que gere também a 
parte agrícola do Grupo Samam.  

Manelito Menezes Neto lem-
bra que o avô faleceu aos 90 
anos quando já havia passado a 
direção da empresa para o pai, 
Seu Henrique - que está fazendo 
o mesmo repasse gradativa-
mente. “Ele acabou dividindo 
as atividades entre os filhos, e a 
ele compete a palavra final em 

tudo que a gente faz. Apesar 
de ele achar que temos o poder 
de decisão, gostamos de passar 
tudo por ele. As decisões maio-

res sempre têm a palavra final 
dele”, assegura Manelito. 

Aliás, por estar trabalhando no 
Grupo há mais tempo, Manelito 

Manelito: Meu pai é também meu amigo e confidente

Maria e Marina, as duas filhas de Manelito

conhece bem a semelhança nos 
hábitos familiares. “Meu avô fre-
quentava a empresa diariamente 
e meu pai mantém isso, assim 
como cultua o hábito i tenso do 
trabalho. Todos nós fomos cria-
dos assim, e gostamos do que 
fazemos, que é o que importa 
na vida”, atesta.

Desses 90 anos do Grupo, 
Manelito está presente nos úl-
timos 35 - com mais ênfase nos 
últimos 25. “O que mais chama a 
atenção é ter a responsabilidade 
de continuar com a credibili-
dade que a empresa tem, com 
bons vendedores, pós-venda da 
melhor qualidade e valorizando 
sempre nosso cliente”, resume. 

Manelito conhece bem essa 
realidade, já que, antes da im-
plantação do segmento agrí-

cola, ele se dedicava exclusi-
vamente à parte comercial. “A 
mudança, como tudo na vida, 
foi difícil. A gente sofre para 
aprender, erra, mas foca sempre 
no sucesso da empresa e acaba 
dando certo”, diz. 

Ao ser questionado sobre a 
visão que ele tem do pai, Mane-
lito não esconde a emoção. “Ele 
é fantástico. Meu pai e também 
meu amigo, confidente, com 
quem troco muita ideia. É um 
verdadeiro exemplo”, define. 
Manelito tem duas filhas, Maria 
e Marina. Nenhuma trabalha 
no Grupo. “Sou o único filho 
que não tem ou teve filho na 
empresa. Mas sem nenhuma 
frustração. Eu quero que elas 
façam o que gostam e que se-
jam felizes”, destaca.  

  Depois de passar por todas as 
empresas e com a morte do meu 

avô, em 2000, vim para o escritório 
central. Para a mesa dele. Para ficar 

ao lado do meu pai”
MANELITO MENEZES,

filho e empresário

“
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A ADMINISTRADORA
Há 26 anos, Célia é gestora de duas grandes empresas

Célia Menezes Matos é 
a filha do meio de Seu 
Henrique e de Dona 
Carmita. Ela é respon-

sável pela Servel e pela Samam 
Diesel há 26 anos, sempre atu-
ando nas partes Administrativa 
e Financeira das empresas. 

Formada em Administração, 
ela não esconde que já estu-
dou pensando em assumir um 
espaço no Grupo. “Comecei 
a me especializar: fiz pós em 
Gestão Empresarial e Curso de 
Contabilidade e ingressei de 
vez. Fui estudando e apren-
dendo sobre concessionárias 
e, gradativamente, assumindo 
as funções”, lembra Célia.

A rotina dela não é nada 
fácil: diariamente, se desloca 
até a Avenida Oswaldo Aranha, 
na entrada de Aracaju, onde 
estão localizadas as lojas que 
administra. Segue o horário 
de trabalho de qualquer ou-
tro funcionário. “Ser filha do 
dono não traz regalias e sim 
responsabilidade. Filho é mais 
cobrado”, atesta Célia. 

Por serem mais distantes, 
essas duas lojas são visitadas 
por Seu Henrique apenas 
uma vez por semana - e não 
diariamente, como faz com as 
outras. “Ou eu ou meu marido 
sempre estamos por lá, então 
não há tanta necessidade. Ele 
(o pai) vai mais nas lojas onde 
há mais demanda. Os meus 
irmãos, por exemplo, sempre 
viajam a trabalho, daí meu pai 
visita as lojas enquanto eles 
estão ausentes”, justifica Célia. 

Vale lembrar que todos os 
filhos têm autonomia sobre 
os negócios. No entanto, eles 
fazem questão de deixar o ex-
periente Seu Henrique a par de 
tudo. “A gente tem autonomia 
no dia a dia da empresa, mas 
ele acompanha tudo e nos au-
xilia nas decisões mais difíceis. 
Ele dá a palavra final”, garante.

Célia afirma que a visão dela 
sobre o pai é a de um homem 
trabalhador e um adminis-
trador nato. “Ele nasceu para 

trabalhar e empreender. Ele 
nasceu para criar”, define. E a 
manutenção de tudo que ele 
criou é o objetivo dos filhos 
e de toda a família - atuando 
diretamente nele ou não.

“Claro que é uma preocupa-
ção. É um legado que a gente 
tem que dar continuidade. Os 
meninos (os irmãos Manelito 
e Henrique Júnior), de forma 
especial, têm um desafio pela 
frente”, ressalta Célia. Mas 
não só eles. “A gente vive 
para a empresa. Todos nós”, 
completa. 

Como boa administrado-
ra, Célia tem a lição número 
1 da gestão empresarial na 

dificuldades e manter a soli-
dez”, explica.

Hoje, os filhos e genros 
são mais que herdeiros. São 
sócios. “Trabalhar em família 
dá supercerto. Nunca tivemos 
problemas. Um respeita o 
espaço do outro”, assegura 
Célia, que, depois de ter mo-
rado em São Paulo e Maceió, 
voltou para estar mais perto 
da família. 

“Trabalho e família são os 
dois principais pilares. Todo 
mundo segue essa mesma 
linha”, reforça. E continua: “em 
casa, ele é pai mesmo. Na ver-
dade, é um paizão, um avôzão, 
um bisavô declarado”, diz.

Célia: “Ser filha do dono não traz regalia e sim responsabilidade”

     Trabalho e família são os 
dois principais pilares. 

Todo mundo segue essa 
mesma linha”

CÉLIA MENEZES,
Diretora Servel Veículos e Samam Díesel

“
ponta da língua. “A primeira 
lição que aprendemos é a de 
que a empresa é a “galinha 
dos ovos de ouro” da família. 

Então, a gente não tira nada 
dela. A gente vive dos salários, 
dos rendimentos. Assim, a 
empresa poderá passar pelas 
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O GESTOR
Henrique Menezes Júnior, o homem dos veículos

u e meu irmão co-
meçamos a traba-
lhar aos 17 anos 
e  c o n t i n u a m o s 

estudando à noite. Mas foi 
apenas a formação básica de 
Administração, pois preferi-
mos nos dedicar ao trabalho 
integralmente”. É assim que 
Henrique Menezes Júnior 
lembra de seu ingresso no 
Grupo Samam, há 33 anos. 

Um ingresso que se deu 
ainda como “coisa de menino” 
que queria apenas seguir os 
passos do pai, mas que, logo, 
ganhou responsabilidade de 
gente grande. Hoje, o filho 
caçula de Seu Henrique e 
Dona Carmita é o diretor Ad-
ministrativo e Financeiro do 
Grupo Samam.

Mas, antes, Henrique Mene-
zes Júnior passou pela área de 
vendas, de pós-venda, de peças 
e também pela Contabilidade. 
Assim, teria bagagem para gerir 
toda essa parte da empresa. 
E funcionou. Hoje, além de 
diretor do Grupo, Henrique 
Júnior é o responsável direto 
pela Samam Veículos. Ou seja, 
pelas cinco empresas ligadas à 
revenda da Fiat. 

A responsabilidade em gerir 
o negócio é proporcional à 
dedicação de Henrique Me-
nezes Júnior à causa. Ele está 
sempre na loja matriz, numa 
mesa idêntica à dos demais 
vendedores, uma espécie de 
escritório sem paredes ou por-
tas, à disposição dos clientes, 
bem no meio do estabeleci-
mento. E bem ao estilo “Seu 
Henrique de ser”. 

“Meu pai me ensinou tudo. 
Ele sempre mostrou que pre-
c isamos conhecer  bem o 
negócio que temos, que a 
melhor forma de administrar 
uma empresa é vivenciando 
ela em todos os sentidos. Eu 

vivo o dia a dia da empresa”, 
afirma Henriquinho, como 
costuma ser tratado.

Quem também já vive esse 
dia a dia do trabalho são os 
filhos dele, Hélio Dantas Neto 
e Rafael Dantas Menezes, 
que trabalham no Grupo. 
“O mais velho, com 25 anos, 
já roda as concessionárias, 
substituindo mensalmente 
um gerente diferente. É uma 
experiência muito boa para o 
crescimento dele e ele está 
indo muito bem. O mais novo, 
de 21 anos, está aprendendo, 
se inteirando. Conhecendo os 
departamentos”, revela. 

Henrique Júnior afirma que 
há espaço para todo mundo 
no organograma das em-
presas. “Meu pai seguiu os 
ensinamentos do meu avô e 
colocou os homens geren-
ciando as lojas e as mulheres 

administrando os imóveis, os 
aluguéis e a parte financeira. 
Esse formato perpetuou e vem 
dando certo”, diz ele.

Assim como os demais fi-
lhos, Henrique Júnior também 
concorda que dá, sim, para 

trabalhar bem em família. 
“Trabalhar em família é bom. 
Gerenciando bem, dá muito 
certo. Porque todos pensam 
no desenvolvimento do gru-
po”, avalia Henrique Júnior.  

De acordo com ele, o pai 
ainda é o senhor comandante. 
“Ele é o cabeça de tudo. E o 
comércio e a indústria estão 
divididos entre meu irmão e 
eu, sendo que gerencio as con-
cessionárias e a locadora, e ele 
a indústria, o campo”, reforça 
Júnior. Ele admite: “não é fácil 
encontrar um grupo que já es-
teja na 5ª geração, crescendo 
sempre”. Não mesmo. 

   Ele sempre mostrou que 
precisamos conhecer bem o negócio 

que temos, que a melhor forma 
de administrar uma empresa é 

vivenciando ela em todos os sentidos”
HENRIQUE JÚNIOR,

Diretor administrativo e financeiro

“
Henrique Júnior: nome e disposição iguais aos do pai

E“
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FAMÍLIA
Genros e noras não concebem os 90 anos do Grupo Samam sem a força de Seu Henrique

O apego à família que 
Seu Henrique Mene-
zes tem e expressa, 
obviamente, contem-

pla seus genros e suas noras 
– Lourival, Valter, Anna Helena e 
Ângela. Alguns deles já trabalha-
ram ou trabalham no Grupo Sa-
mam e essa relação mostra que 
a definição de família vai muito 
além da dos laços sanguíneos.  

Para Valter Leite de Carvalho, 
casado com Kátia Menezes há 
mais de 30 anos, Seu Henrique 
é exemplo de quem tem a fa-
mília em primeiro lugar. “E isso 
despertou em mim um apreço 
muito grande por ele. É uma 
pessoa de grandes atitudes e 
que faz questão de preservar a 
família”, afirma Valter.

Eles trabalharam juntos duran-
te 26 anos no Grupo, mas Valter 
Carvalho saiu das empresas para 
se dedicar a um negócio próprio. 
“Só fiz tirar proveito de tudo que 
aprendi e consegui aplicar os 
ensinamentos na minha carrei-
ra “solo”. Ele foi e é um grande 
exemplo”, reconhece. 

Segundo Valter, o contato 
entre eles é o mesmo de um 
pai com seu filho. “Não há di-
ferenciação. Inclusive, até hoje, 
doze anos depois, ele conversa 
sobre coisas da empresa, como 
se eu continuasse trabalhando 
com ele. Há muita confiança e 
a convivência é a mesma. Não 
mudou nada”, justifica. 

Valter Carvalho foi diretor em 
diversas empresas do Grupo, 
especialmente nas da área agrí-
cola. “Construímos uma relação 
de confiabilidade e respeito. Ele 
me deu uma joia, que é a mi-
nha mulher, e eu lhe dei a dois 
brincos, que são nossas filhas e, 
agora, quatro príncipes”, diz ele, 
referindo-se aos netos. 

Anna Helena Dantas Menezes, 
casada há 26 anos com Henrique 
Júnior, define o sogro como um 
“exemplo de filho, marido, pai, 
avô”. “É uma pessoa que não 
mede esforços para ver toda a 
família reunida. Que faz de tudo 
para estarmos todos juntos, e é 
sempre muito bom quando isso 

acontece”, afirma Anna Helena.
Segundo ela, a relação com 

o patriarca da família vai muito 
além da de sogro e nora. “Tenho 
muito respeito e carinho por Seu 
Henrique, pois sempre fui trata-
da como uma verdadeira filha”, 
garante Anna. Assim também é 
a relação de Ângela Gusmão, a 
namorada de Manelito Menezes, 
e Seu Henrique. 

Ângela Gusmão também 
aposta na reciprocidade de sua 
relação com Seu Henrique, a 
quem ela define como “uma 
pessoa muito boa, sempre muito 
carinhoso e atencioso”. “Tenho 
muitos motivos para admirá-
-lo. A força para o trabalho, o 
otimismo e a maneira como ele 
encara as adversidades da vida 
são impressionantes e fazem 
dele um homem sempre positivo 
e de muita fé”, afirma Ângela.

Outro fato que chama a aten-
ção dessa nora de Seu Henrique 
é o valor que ele dá a família. 
“Sempre faz questão da presen-
ça e da união de todos”, ressalta. 
“Só tenho a pedir a Deus que 
continue abençoando-o com 
saúde, para que ele possa des-
frutar da convivência dos netos 
e bisnetos, que ele tanto gosta, 
e presenciar cada dia mais o 
sucesso das empresas que ele 
comanda tão bem”, completa 
Ângela.

Lourival Matos é o genro que 
continua trabalhando ao lado 

foi construído por pessoas 
sérias e comprometidas com 
as melhores práticas. São 90 
anos de retidão e crescimen-
to, consequências de muito 
trabalho e dedicação de todos 
que fazem parte da direção e 
dos colaboradores, sempre 
dispostos a dar o seu melhor”, 
assegura Lourival.

Mas ele admite que, sem 
Seu Henrique, nada disso teria 
acontecido. “Não podemos 
deixar de falar no patriarca, o 
grande idealizador e respon-
sável pelos resultados que 
vemos nos dias de hoje. Um 
misto de muita capacidade, 
visão e paixão por tudo que 
faz. Resumindo em uma pala-
vra, sucesso”, afirma.

Valter: Ele faz questão de preservar a família Anna Helena: É exemplo de filho, marido, pai e avô

Lourival: É um orgulho fazer parte desta empresa

da família. Ele é casado com 
Célia Menezes Matos há cerca 
de 30 anos. “Poder fazer parte 
desta empresa e participar das 
comemorações dos 90 anos 
do Grupo Samam me enche 

de orgulho e de satisfação”, 
reconhece Lourival. 

Isso porque, segundo ele, 
todos sabem do conceito e 
da admiração que o Grupo 
tem no mercado. “Porque 

  Não podemos deixar de 
falar no patriarca, o grande 
idealizador e responsável 

pelos resultados que vemos 
nos dias de hoje”

LOURIVAL MATOS
Genro e diretor no Grupo

“
Ângela: Um homem sempre 
positivo e de muita fé
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SEMPRE UNIDOS
Dona Lúcia, irmã de Seu Henrique, garante: ele sempre foi sagaz para negócio

A  semelhança f ís ica 
anuncia o que ambos 
fazem questão de di-
zer: Dona Lúcia Maria 

Menezes Gurgel e Seu Henrique 
Menezes são os únicos irmãos 
vivos de um trio que, antes, 
contou com a presença de José 
Menezes, caçula falecido há 
alguns anos. 

Mesmo com o desfalque no 
trio, os dois seguem trilhando 
a harmoniosa relação que sem-
pre tiveram. Ela tem uma boa 
memória afetiva em relação a 
ele. Na infância, segundo Dona 
Lúcia, o então menino Henrique 
já demonstrava sinais de inteli-
gência e inquietude. “Henrique 
sempre foi uma criança muito 
levada, estudiosa, que nunca 
deu trabalho na escola”, lembra 
Dona Lúcia.

Revirando as memórias, Lu-
cinha, como o irmão a trata, 
conta que Henrique fez exame 
de admissão e foi estudar no 
Rio de Janeiro, onde terminou o 
curso, “voltando para trabalhar 
ainda menino”. Ela também 
estudou num internato. Só que 
em Salvador, na Bahia. 

A distância só aumentava 
a cumplicidade entre os dois. 
“Quando nos víamos, nas fé-
rias, era muito bom. Afinal, 
convivemos a infância toda, 
sempre brincando, seja de gude, 
tampinhas de cerveja ou nos 
brinquedos da Praça Getúlio Var-
gas. Tivemos uma infância livre, 
como a época permitia”, lembra. 

No Colégio Salvador, o sem-
pre inquieto Henrique partici-
pava dos chamados Festivais de 
Arte. E vem de um deles uma 
passagem engraçada da infân-
cia de ambos. “O personagem 
dele, Seu Gonzaga, precisava 
de roupa preta para encenar, 
e nós não tínhamos. Então, 
Henrique decidiu pedir a roupa 
emprestada a um colega que 
estava usando preto pelo luto 

da morte do pai”, lembra. 
Mas nem tudo era brincadeira, 

e Dona Lúcia lembra que, vez ou 
outra, o irmão ficava de castigo 
por alguma malcriação. “Ele era 
muito levado”, reforça. “Quando 
de castigo, ficava em pé na porta 
nos vendo brincar”, revela. 

Segundo Dona Lúcia, quando 
o assunto é o empreendedoris-
mo, o irmão puxou mesmo ao 
pai e ao avô. “Quando Henrique 
voltou do Rio e começou a tra-
balhar, a loja expandiu. Foi ele 
que alavancou os negócios”, 
reconhece a irmã. Aliás, ela já 

esperava que isso acontecesse.
“Ele sempre deu sinais disso. 

Sempre foi muito inteligente, 
sagaz para os negócios. Foi ele 

que deu todo esse avanço à 
Samam”, completa Dona Lúcia. 
Como irmã, ela também era só-
cia na empresa que o pai deixou. 

A sociedade só se desfez quando 
Dona Lúcia e o marido, o médico 
já falecido Hugo Gurgel, resolve-
ram investir na área de saúde. 

Juntos, eles abriram algumas 
clínicas - a notável Maternidade 
Santa Helena é uma delas - e o 
que era dela nas empresas Sa-
mam passou para Seu Henrique, 
assim como o que era de Seu 
Henrique nas clínicas, passou 
para ela. Cada um seguiu no 
ramo que mais lhe agradava. 
“Eu amava trabalhar na clínica, 
olhava se estava tudo certo, 
tudo bem nos departamentos. 
Cuidava da parte humana da 
clínica”, conta. 

Hoje, a Santa Helena é gerida 
por uma das filhas de Dona Lú-
cia, Eline Gurgel, e a filha dela, 
Andrea Gurgel. Os demais filhos 
são Ana Paula, Eliane e Hugo 
Gurgel. De acordo com ela, Seu 
Henrique a visita semanalmente, 
sempre às quintas-feiras. “Con-
versamos sobre tudo: negócios, 
família, cotidiano. Somos muito 
próximos, não estamos todo dia 
juntos, porque cada um acaba 
seguindo sua vida, mas nossa 
aproximação é muito forte”, 
ressalta. Ele geralmente fala 
dela com muito carinho.

Ela garante mesmo que a rela-
ção é de muito companheirismo, 
como sempre foi. “Sempre fo-
mos amigos. Isso é muito impor-
tante, pois sempre que um pre-
cisou do outro, contou. Nunca 
tivemos divergências em nada. 
Além de irmão, fomos e somos 
grandes amigos”, destaca.

Eles também são compadres 
um do outro, já que cada um 
batizou, junto com seu respec-
tivo cônjuge, o filho do outro. 
“Hugo e eu batizamos Kátia e 
Henrique, e ele e Carmita ba-
tizaram Ana Paula, estreitando 
ainda mais nossos laços que vão 
muito além dos de sangue. É 
sempre um prazer e uma alegria 
falar de Henrique”.

Dona Lúcia: Irmã, amiga e comadre 

“Sempre fomos amigos, isso 
é muito importante, pois 
sempre que um precisou 

do outro, contou”
DONA LÚCIA

Irmã
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São dez netos, dos quais 
três trabalham direta-
mente no Grupo Samam 
e outros prestam ou já 

prestaram serviços em alguma 
época da vida. São dez perso-
nalidades diferentes que, de 
alguma forma, se coadunam na 
admiração e no amor pelo avô 
e seu legado.

“É um orgulho muito gran-
de ver meus netos trabalhan-
do na Samam. Fico extrema-
mente feliz. Eles costumam 

conversar comigo, pedir con-
selhos. E eu me emociono 
muito com eles”,  diz Seu 
Henrique,  logicamente já 
emocionado. 

Da parte dos netos, a ale-
gria, o carinho e a emoção 
são recíprocos. Todos fazem 
questão de dizer o quanto 
miram no avô enquanto pes-
soa e profissional e o quanto 
se orgulham dele e de tudo 
que construiu. Confira os 
depoimentos:

Gabriela Menezes: “avô 
Rique sempre esteve ao meu 

lado”
“Difícil descrever e expressar em 

palavras a relação que tenho com 
meu avô Rique! Desde pequena, 
são incontáveis as memórias e his-
tórias; as acordadas com o sino ás 
6h na fazenda para irmos tirar leite 
e escolher bezerros no curral; os 
banhos de piscina; as cantigas de 
brincar com meu umbigo como 
violão (a todo mundo eu dou psiu, 
psiu psiu psiu). 

Posso dizer que tive ele 
sempre presente na minha in-
fância. Com meu amadureci-
mento e crescimento, não foi 
diferente: ele sempre esteve 
ao meu lado, me apoiando e 
me incentivando a lutar pelos 
meus sonhos, nunca deixando 
esquecer que sucesso e sa-
tisfação profissional é conse-
quência de muita dedicação, 
trabalho e compromisso, afi-
nal de contas, ele é o homem 
do trabalho! 

Nunca conheci igual, aos 
quase  80  anos  n inguém 
acompanha sua disposição, 
sua garra e seu amor pela 
vida! Sua mente sã e sábia 
o mantém vivo e saudável, 
ultrapassando todas as bar-
reiras que até a medicina du-
vidaria. Tenho muito orgulho 
e felicidade de podermos hoje 
estar comemorando os 90 
anos das empresas Samam, 
mais uma das grandes reali-
zações de meu avô”.

NOVA LEVA
Quinta geração dos Menezes já está na ativa

Seu Henrique: alegria e emoção ao lado de netos e bisnetos
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Marina Menezes: “Vovô 
Rique é um exemplo para 

mim!”
“Vovô Rique é um exemplo 

para mim! Sempre amoroso e 
carinhoso. Zela por todos os 
netos e acredita no potencial de 
cada um, sempre preocupado 
com nosso bem-estar! 

Guardo tantas lembranças 
maravilhosas de momentos que 
passamos juntos, desde pequena 
quando sentava no colo dele 
e ele cantarolava “Sabiá”, até o 
prazer e a alegria de tê-lo como 
padrinho de formatura! Ele está 
sempre presente em minha vida, 
em todos os momentos especiais 
e nunca nos deixa faltar nada. 

É um exemplo de homem tra-
balhador, ético e empreendedor. 
Tem uma saúde de ferro! Umas 
das pessoas em quem me espelho 
e espero ainda compartilhar um 
monte de momentos e aprender 
muita coisa. Tenho orgulho de ser 
neta de Seu Henrique!”.

Rafael Dantas: “Um ser 
humano que pensa nos 

outros”
“Eu tenho uma enorme admi-

ração pelo meu avô. Ele é uma 
pessoa que já enfrentou vários 
obstáculos e batalhou muito 
para chegar onde está hoje. Um 
exemplo de pessoa, trabalhou 
muito em toda a sua vida. Ainda 
jovem, quando começou com 
meu bisavô e depois tomou 
conta de tudo junto com os fi-
lhos, fazendo o negócio crescer 
muito. 

Atualmente, perto de com-
pletar 80 anos, conta também 
com a ajuda dos netos para 
fazer tudo acontecer. Tenho um 
orgulho enorme de ser neto de 
um ser humano que pensa muito 
nos outros e faz gerar muitos 
empregos no Estado de Sergipe. 
Quero um dia chegar aonde ele 
está hoje e dizer que tudo aquilo 
que vivi foi por causa dele. Obri-
gado por tudo, vô! 

Trabalhar ao lado dele, na Sa-
mam Fiat, é uma grande alegria. 
Eu não queria trabalhar no gru-
po, mas com a influência do meu 
pai comecei, aos 18 anos, logo 
que saí da escola, e cada dia que 
passa é um novo aprendizado e 
novas experiências que com cer-
teza irei levar para a vida toda!”. 

Catarina Menezes: “Procuro 
sempre me espelhar na força 

que ele tem!
“A nossa relação com meu avô 

é de muita admiração, respeito e 
amor! A vida toda ele gostou dos 
netos todos reunidos e daquela 
alegria enorme. Sempre foi pre-
sente e fez de tudo para realizar 
nossos sonhos! 

Falar de meu avô é uma mis-
são difícil, pois ele é dotado de 
muitas qualidades admiradoras, 
um homem íntegro, que sempre 
prezou pela família e pela feli-
cidade de todos que viviam ao 
redor dele. 

Com os netos, ele vive para re-
alizar nossos sonhos. É duro com 
os que trabalham com ele, ensi-
nando a sempre ter um pouco 
dele, e sempre aconselhando os 
que não trabalham para tomar o 
melhor caminho. 

Admiro muito meu avô e 
procuro sempre me espelhar na 
força de vontade, persistência e 
garra que ele tem! Sempre pre-
sente na minha vida e gostando 
de ver todos os netos reunidos”. 

Hélio Dantas Neto: “Um 
homem de coração 

maravilhoso!”
“Meu avô é um homem de co-

ração maravilhoso! Tenho uma 
enorme admiração por tudo que 
ele já construiu, pela sua força! 
A família e o trabalho, para ele, 
estão acima de tudo. 

E a idade não o desmotiva: 
mesmo chegando aos 80 anos, 
meu avô continua sendo o ho-
mem mais trabalhador e otimista 
que eu conheço! Isso me inspira 
diariamente, principalmente 
quando estamos lado a lado.

Outra coisa que me motiva e 
inspira é a sua vontade de aju-

dar o próximo, ficando feliz em 
gerar emprego e ajudar a várias 
e várias famílias! 

Trabalho há sete anos no Gru-
po. Hoje sou gerente de vendas 
e desde pequeno que tinha 
vontade de trabalhar junto com 
meu pai e meu avô! Admiro mui-
to a forma com que trabalham 
e tudo que construíram. Espero 
aprender cada dia mais com eles 
e, no futuro, seguir os passos 
deles, ajudando a administrar 
as empresas”.

Henrique Menezes Neto: 
“Aprendi com ele que se a 
empresa vai bem, a família 

também”
“Hoje estou à frente da Servel 

Tratores Agrícolas, mas comecei 
na Fiat, na seção de peças. De-
pois fui ser vendedor de carro 
e, em seguida, passei a vender 
caminhão na Samam Diesel. 

Quando Seu Henrique re-
solveu construir a Usina, me 
chamou para ir para lá e passei 
nove anos ao seu lado. A visão 
que tenho de meu avô é a de um 
homem que vive para o trabalho, 
determinado em alcançar seus 
objetivos sempre através do 
trabalho.

Hoje, com quase 80 anos, ele 
ainda não para de trabalhar de 
domingo a domingo. Trabalho 
no grupo há 18 anos e aprendi 
com ele que a empresa é a coisa 
mais importante, pois se a em-
presa vai bem, a família também 
vai bem. E que “a necessidade 
do serviço manda na nossa 
vontade”. 

Sou o neto homem mais velho 

e quando vim morar em Araca-
ju - fiz o ginásio em São Paulo 
-, com 16 anos, quis estudar à 
noite para poder trabalhar du-
rante o dia. E por ter o mesmo 
nome dele, ele sempre dizia que 
eu tinha que aprender tudo de 
todos os setores das empresas. 
Dizia “que só quem pode man-
dar é quem sabe fazer”. 

Maria Silva Menezes: “Com 
ele aprendo o valor do 

trabalho e da honestidade”
“Depois que recebi a mensa-

gem da jornalista pedindo para 
escrever sobre meu avô, fiquei 
pensando em como iria descre-
ver esse ser humano ímpar que 
ele é. Seu Henrique tem um jeito 
único. 

Não tem papas na língua, fala 
o que dá vontade sem pensar 
duas vezes, mas você nunca o 
verá faltando com o respeito. 
Aliás, respeito: está aí uma das 
muitas coisas que aprendo com 
ele! 

Determinação, força de von-
tade e nunca desistir também 
entram para a lista. Além disso, 
com ele aprendo o valor do 
trabalho, da humildade e da 
honestidade. 

O amor dele pela família é algo 
a mais. Às vezes, nos almoços 
das segundas-feiras ou nos 
jantares de domingo, paro e o 
observo. O olhar dele por todos 
é apaixonante. É lindo de ver! 

Ele tem coração mole reves-
tido de armadura. É fortaleza 
refletida na empresa e estou 
muito feliz em poder participar 
desse momento tão mágico na 

vida dele e na de toda a família. 
O amor transborda!”. 

Mariana Menezes Carvalho:
“Sempre foi um avô presente 

e participativo na minha 
vida. Tive o prazer de 

trabalhar com ele ao longo 
de sete anos. Aprendi com 
ele a seguir meus sonhos, a 
ter persistência e dedicação. 

Não conheço ninguém ao meu 
redor que tenha mais equilíbrio 
e inteligência emocional para 
avançar na vida, crescer e su-
perar as dificuldades. O amor 
dele pelo trabalho me empolga, 
porque acho que nada dignifica 
mais o homem que o trabalho”. 

Renata Menezes Carvalho: 
“Meu avô é exemplo de força 

de vontade e inteligência”
“Meu avô é, acima de tudo, um 

exemplo de força de vontade, 
inteligência e está sempre ao 
nosso lado, junto com minha 
avó, incentivando e dando força 
para alcançarmos os objetivos. 

Nossa convivência é intensa. 
Semanalmente, os almoços em 
família são o momento mais 
esperado pelos netos e bisnetos. 
No passado, a vez do colo era 
nossa. Mas hoje é dos pequenos. 

Na minha vida, procuro filtrar 
o que há de melhor em cada 
pessoa, e levar aquilo como 
exemplo para minhas atitudes, 
e no caso de vô Rique, a influ-
ência vem da força de trabalho, 
da energia e da disposição para 
alcançar o que almeja, sempre 
com coragem e otimismo!”

Renata: uma boa visão do avô Mariana: orgulho e admiração pelo avô
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UM GRUPO RESPEITADO POR 
TODA A SOCIEDADE SERGIPANA

Em nove décadas de his-
tória, o Grupo Samam, 
conduzido pela família 
Brandão Menezes, al-

cançou na sociedade de Sergipe 
um patamar de grande respeito 
e admiração. Não é para menos. 
Poucas são as empresas que 
chegam a esta marca impressio-

nante de vida, num cenário eco-
nômico atual marcado por uma 
forte crise, gerando emprego e 
renda para milhares de famílias 
sergipanas.

 Em depoimentos marcantes, 
figuras importantes ligadas à vida, 
à política e à economia do Estado 
- a exemplo de Laércio Oliveira, 

Jouberto Uchôa, Tarcísio Teixeira 
- demonstram todo o apreço e o 
reconhecimento que a sociedade 
sergipana tem pelo Grupo Sa-
mam, por tudo que já contribui 
e contribuirá, num futuro, para o 
desenvolvimento de Sergipe.

 “A família Samam merece 
todas as honras e respeito dos 

sergipanos, por ser um exemplo 
de sucesso administrativo, que, 
nos tempos mais difíceis, soube 
inovar, evoluir e crescer”, afirma 
o deputado federal e presidente 
da Federação do Comércio do 
Estado de Sergipe – Fecomércio -, 
Laércio Oliveira. Confira a seguir 
todos os depoimentos.

LÁERCIO 
OLIVEIRA – 
deputado federal, 
presidente da 
Fecomércio

“O Grupo 
Samam é um dos 

maiores agentes do 
desenvolvimento da 

economia sergipana 
com sua tradição de 90 anos de atividades. Sua 
história se transcreve na história contemporânea 
do comércio de nosso Estado e seu crescimento é 
a prova de que uma empresa pode sobreviver ao 
tempo, com suas inovações, evoluções constantes 
e com a construção de um nome que se tornou 
uma marca no mercado. Sua importância para a 
economia sergipana é essencial, pois é um dos 
maiores geradores de emprego e renda para nosso 
Estado. Vale destacar também o pioneirismo de 
Manoel de Aguiar Menezes, que foi um dos pilares 
para o sucesso do comércio em Sergipe, que 
fundou uma empresa que em breve será secular, 
imprimindo sua marca na história de Sergipe, 
bem como de nossa economia. Destaco também 
o papel importante que a Samam teve para a 
fundação da Fecomércio, o qual reconheço e 
tenho muito orgulho como atual presidente, de ter 
sua contribuição na formação de nosso sistema. A 
família Samam merece todas as honras e respeito 
dos sergipanos, por ser um exemplo de sucesso 
administrativo, que, nos tempos mais difíceis, 
soube inovar, evoluir e crescer. Desejo vida longa 
ao Grupo Samam”. 

JOUBERTO UCHÔA – 
reitor da Universidade Tiradentes

“O Grupo Samam tem relevante importância na 
economia sergipana devido à sua preocupação e 
geração de emprego e renda no Estado há quase 
100 anos. Eu, sergipano que sou, tenho muito 
orgulho em saber que a Samam completa 90 anos 
de muita dedicação, profissionalismo e primor a 

cada atividade desempenhada. Por isso que se tornou 
reconhecidamente um dos grupos empresariais mais 

consolidados e tradicionais de Sergipe. Acredito que 
quando se trabalha com compromisso, as crises são 

superadas. O Grupo Samam possui um corpo técnico e 
administrativo dedicado, com o impacto sócio-econômico de suas empresas especializadas 
no ramo automobilístico e da agroindústria. Não podemos esquecer também o líder de toda 
essa história, o cidadão Manoel Aguiar Menezes, que, desde a Casa de Louça, construiu um 
grupo empresarial que orgulha o segmento com um exemplo que conquistava o cliente 
de qualquer nível social. Ele deixou para a sociedade sergipana uma família ajustada cujos 
filhos deram continuidade aos seus projetos e cujos empreendimentos contribuem para 
a grandeza do Estado. Estou orgulhoso em comemorar esta data tão especial e aplaudirei 
ainda mais quando o Grupo Samam completar um centenário de atividades em Sergipe”. 

OSVALDO FRANCO - 
empresário

“Gostaria de parabenizar o grupo empresarial Samam, 
em especial ao senhor Henrique Brandão Menezes, 
por estarem completando 90 anos de história no 
comércio sergipano, uma longevidade que comprova 
sua capacidade empresarial. Grande comerciante e muito 

trabalhador, Seu Henrique é referência para seus filhos e 
colaboradores. Gerando empregos e recolhendo impostos, 

a Samam contribui com o desenvolvimento econômico do 
Estado, investindo também em outros setores, como o nosso da 

agroindústria de cana de açúcar. Que a história de sucesso desse 
grupo empresarial familiar prossiga por muito tempo”. 
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BRENNO BARRETO – 
presidente da Câmara 

de Dirigentes Lojistas 
de Aracaju

“O Grupo Samam 
tem uma grande 
importância não 
só social, por 

empregar uma 
ampla quantidade 

de funcionários, mas 
também pelo grau de 

responsabilidade de 
arrecadação de impostos, 

gerando receita para o Estado, estando em diversas áreas da 
economia, passando pelo comércio, pela agroindústria. Eles 
têm um grande desenvolvimento socioeconômico no Estado. 
Além do mais, o grupo pensa também no crescimento não só 
de Sergipe, mas a nível nacional, como já teve empresas em 
outros Estados do Brasil, desenvolvendo toda cadeia produtiva. 
Todo esse sucesso da Samam não vem só de uma única 
geração. Já está na terceira, sempre dedicada ao empresariado, 
sempre tratando o comércio de forma respeitosa, séria e 
dedicada, desde os seus fundadores até os seus filhos e netos. 
Vale destacar também que nunca tiveram nenhum interesse 
político, se dedicando somente às empresas. Acredito também 
que o sucesso não vem só por conta de sorte, pois no comércio 
não se deve ter apenas sorte, mas acredito sim por causa da 
dedicação, carinho, amor ao que se fazem. Sempre trabalhando 
na maneira correta, se colhe bons frutos. E isso o Grupo Samam 
soube fazer muito bem com o auxílio dos seus colaboradores, 
sempre sendo respeitado e respeitando os clientes”. 

JOÃO MACHADO 
ROLLEMBERG 

MENDONÇA - 
ex-deputado federal 
e grande amigo do 
senhor Henrique 
Menezes

“O Grupo Samam tem 
relevante presença na 

evolução da economia 
sergipana. O denodo, a 

capacidade empresarial com o 
que se houve o seu fundador, o saudoso amigo Manoel de 
Aguiar Menezes, foram fatores essenciais ao crescimento 
da empresa e ao de Sergipe. Na década de 1950, quando 
ocupei o cargo da Secretaria da Fazenda, Produção e 
Obras Públicas de Sergipe, acompanhei com respeito e 
admiração a sua pertinácia, a sua retidão, e a pontualidade 
no pagamento dos impostos. Nas décadas posteriores, 
com a liderança de Henrique Brandão Menezes e a de 
seus familiares, de uma plêiade de pessoas competentes, 
a empresa se agigantou, se estendeu a outros ramos da 
economia, no comércio e na produção agroindustrial. Se 
a Samam estivesse em São Paulo, com a competência dos 
que a fazem, seria hoje uma das maiores empresas do 
Brasil. Parabéns Samam, pelos 90 anos de existência”. 

EDUARDO PRADO DE OLIVEIRA – 
presidente da Federação das Indústrias de Sergipe

“O Grupo Samam, centrado na figura de Henrique Brandão 
Menezes, é um dos expoentes do nosso segmento 

empresarial local e traz uma grande expertise em suas 
empresas espalhadas por todo o Estado. Sua pujança e 

serenidade, além da competência ímpar, no controle dos 
negócios, faz o Grupo Samam manter uma posição de 

destaque no mercado sergipano. Gerador de milhares de 
empregos e um visionário, Henrique Brandão Menezes merece 

todas as homenagens possíveis pelo trabalho realizado à frente 
desse conglomerado que tanto orgulha os sergipanos”. 

IVAN LEITE - 
ex-prefeito de Estância, 

empresário

“No Brasil, temos a convicção 
plena do quanto é difícil ser o 
mantenedor de uma empresa 
de porte grande para Sergipe 
e médio para o país. O Grupo 
Samam, sem dúvidas, é um 

grande grupo empresarial para 
o Estado de Sergipe e tem 

toda uma relevância histórica 
de vários anos de atividade. 

Todo grupo de origem 
familiar tem que ter tido no 
início alguém que vestisse a 

camisa, tivesse a característica, 
o dom de ser um grande 

empreendedor. E este é o caso 
do Grupo Samam que tem no 
senhor Henrique, sem dúvidas, 
esta liderança inicial, a semente 
maior deste grupo. Claro que 
hoje tem toda uma equipe de 
companheiros que trabalham 
nesse grupo, levando a frente 

essas empresas vitoriosas 
em Sergipe. Desejo sucesso 

continuado a Samam”. 

TARCÍSIO TEIXEIRA – 
empresário

“Não é todo dia 
que um grupo 
econômico faz 90 
anos de existência 
não. É coisa rara, 
não só em Sergipe 

como no Brasil. Mas 
principalmente entre 

nós. Para se ter uma ideia, 
pouco tempo atrás teve a 

comemoração do centenário 
do Grupo Econômico Constâncio Vieira. E, para felicidade de 
Sergipe, o Grupo Samam completa hoje 90 anos. É uma coisa 
muito rara e de uma importância muito grande para o Estado. 
Eu acho que a continuidade do trabalho do senhor Manuel 
Aguiar Menezes por Henrique Brandão Menezes, por seus 
filhos e agora a continuação pelos seus netos, é mais que 
louvável, porque não é fácil hoje ser empresário no Brasil, em 
Sergipe. É muito mais fácil se dedicar à aplicação de dinheiro 
em outras fontes do que ser empresário”. 

ELIANE AQUINO - 
vice-prefeita de Aracaju

“Creio que o Grupo 
Samam é um dos 
mais importantes 
de Sergipe. É um 
grupo bastante 
consolidado, que 

gera muitos empregos 
aqui no Estado, que 

já tem um trabalho 
muito reconhecido. É uma 

empresa muito respeitada no 
nosso Estado. Acho bacana a 

sociedade saber do papel do senhor Henrique Brandão 
Menezes, uma figura bastante carismática, inteligente, 
que tem uma história linda. Lembro-me que quando 
conheci a história dele: é impressionante, forte, 
representativa. Eu desejo muito sucesso à Samam”. 
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