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Resumo: A industrialização constituiu, historicamente, o fator mais poderoso no 

processo de aceleração do crescimento econômico. O setor industrial exerceu impacto 

dinâmico sobre outros setores da economia e sobre todo o ambiente social e 

institucional. 

A indústria de máquinas e equipamentos é o setor chave no processo de industrialização 

e desenvolvimento econômico de um país fornecendo máquinas e equipamentos que 

transformam as condições de produção da agricultura e da indústria. Além disso, essa 

indústria é importante para o desenvolvimento econômico porque incorpora novos 

conhecimentos tecnológicos ao processo produtivo, por meio da introdução de novos 

bens de capital que elevam a produtividade e eficiência do sistema econômico. 

A indústria mecânica possui uma característica especial, uma vez que seu 

desenvolvimento dá apoio à expansão de outros setores industriais, ou seja, seus 

produtos são destinados a aparelhar os outros setores por meio da oferta de máquinas e 

equipamentos. A forma mais comum de aperfeiçoamento técnico no processo de 

industrialização dá-se mediante mudanças tecnológicas, principalmente com o 

desenvolvimento de máquinas para construir máquinas. Portanto, o desenvolvimento da 

indústria mecânica é fundamental no processo de industrialização
1
. 

O objetivo do artigo é analisar a evolução do mercado da indústria de máquinas e 

equipamentos no Brasil entre 1920 e 1960, tendo como objeto de estudo duas empresas 

importantes para a firmação dessa indústria no país, a Dedini e a Romi. A escolha 

dessas empresas deve-se à existência de estudos específicos e acervos históricos com 

documentos econômico-financeiros. Destacaremos as semelhanças e diferenças no 

desempenho dessas duas empresas no contexto da evolução do mercado da indústria de 

máquinas e equipamentos. Elas surgiram como pequenas oficinas nas primeiras décadas 

do século XX. Essas empresas evoluíram com o mercado específico em que atuavam, 

com grandes mudanças nas décadas de 1920 e 1930 e se firmaram no setor após a 

década de 1940. Na década de 1960 eram as principais empresas da indústria em que 

atuavam. 
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 A importância da evolução e o desenvolvimento da indústria de máquinas e equipamentos em 

perspectiva histórica pode ser consultada em FLOUD, 1976, para a Grã-Bretanha; LANDES, 2005, para o 

continente europeu; ROSENBERG, 1963, para os Estados Unidos ; e CHUDNOVSKY e NAGAO, 1983, 

para países em desenvolvimento.   


