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A Coleção 150 anos de Mackenzie e a cidade de São Paulo é com-
posta por livros escritos por professores das Unidades Acadêmicas 
da Universidade Presbiteriana Mackenzie e personalidades de rele-
vância, nos diversos campos do conhecimento compreendidos por 
estas, em comemoração ao sesquicentenário da instituição.

As obras contemplam as relações e a participação dos cursos 
dessas unidades no processo de construção da cidade de São Paulo 
nesse período, a contar da criação da Escola Americana em 1870, 
por meio de abordagens específicas para cada curso, relacionadas 
com a temática Educação, Cidade e Sociedade.

Ajudar a dar vida a um livro que tem a intenção de apresentar 
a participação de duas unidades com extrema importância na his-
tória dos 150 anos do Mackenzie é um dos desafios mais interes-
santes que pode existir, desde as dificuldades de cumprir prazos e 
ao mesmo tempo conseguir informações que fossem relevantes e 
que coubessem em certa quantidade de páginas, permitindo ao lei-
tor ter noção da real importância e do impacto dos cursos das enge-
nharias e de gestão (Administração, Ciências Contábeis e Economia) 
para cidade de São Paulo. Foi um privilégio entender como essa 
Universidade conseguiu, como um ser vivo e empreendedor, ir se 
adaptando e se transformando, à medida que a cidade também ia 
se modificando, nas mudanças comerciais e de negócios e quanto 
ao espectro de sua população, com a chegada de povos diferentes, 
com novas demandas e necessidades dessas populações. Perceber 
toda essa realidade é o desafio que este livro te convida a viver.

Trazendo na sua apoteose um exercício do que será a cidade 
de São Paulo nos próximos 150 anos, esperando que nossos cole-
gas possam, em 2170, traçar um comparativo com nosso material 
e avançar mostrando que ser mackenzista é mais do que apenas 
ser aluno, professor ou funcionário de uma instituição educacional 
confessional – é fazer parte de uma família que construiu 150 anos 
de história no Brasil a partir da cidade de São Paulo. Também sig-
nifica que vivemos duas pandemias, guerras, revoluções e sempre 
lutamos para formar pessoas e cidadãos que fizessem a diferença 
para uma cidade e um país melhores. 

Este livro é pensado de maneira a en-
tendermos o momento em que o Mackenzie 
entrou na história do Brasil por meio da 
cidade de São Paulo. Começamos o livro 
permitindo ao leitor uma viagem no tempo, 
voltando a 1532, quando São Vicente foi fun-
dada, quase 350 anos antes da chegada do 
Mackenzie em território brasileiro, e nesse 
caminhar entendendo as transformações 
que ocorreram nesse período, chegando a 
1870, quando a cidade de São Paulo estava 
em uma fase importante de crescimento, 
com a recém-criada primeira ferrovia, bati-
zada de São Paulo Railway, posteriormente 
a Estrada de Ferro Sorocabana.

O Mackenzie começou suas atividades 
em meio a uma turbulência social que eclo-
diu em 1888, com a abolição da escravidão.

A semente de uma instituição que se 
tornou uma família com um espírito único 
mackenzista havia sido lançada em terra 
fértil e chega a estes 150 anos de vida e 
de história com muita coisa para contar. 
Vanguarda, associada com empreendedo-
rismo, inovação e sem perder os princípios 
éticos e morais de vista, foi e sempre será 
o lema de uma escola de negócios que 
entendeu o princípio de associar tradição 
e pioneirismo. Assim como foi dentro das 
engenharias, que hoje detêm uma das re-
ferências em pesquisa de vanguarda no 
mundo, o Grafeno.

Para entendermos a importância da 
escola de engenharias do Mackenzie, preci-
samos voltar no tempo e pensar que a van-
guarda de criar um curso de Engenharia 
Civil em 1896, que consegue se manter até 
os anos de 2020 como um dos cursos com 
mais procura na cidade, mostra como em 

todos os campos de atuação o Mackenzie 
sempre trabalha no sentido de se atuali-
zar, tendo ciência de suas origens e valo-
res. Esse curso também traz um exemplo 
claro da mescla da história da cidade e da 
universidade ao lembrarmos que o primei-
ro engenheiro formado na instituição foi o 
responsável pela planta geral de São Paulo 
em 1902, um mapa completo da área urba-
na na época.

Vale salientar outra curiosidade des-
ta escola – dentre tantos outros exemplos, 
que, em 1932, na Escola de Engenharia, 
passa a existir o curso de Engenharia 
Aeronáutica, que foi descontinuado por 
falta de habilitação reconhecida, mas que 
gerou a criação do Club Mackenzie de 
Planadores, fundado pelo irmão de Santos 
Dumont, Henrique Santos Dumont.

A indústria, o comércio e os serviços 
estiveram sempre presentes no cresci-
mento desta cidade que continua sendo 
a mola propulsora do Brasil. Da mesma 
forma, o Mackenzie está sempre presente 
no desenvolvimento dessa cidade que não 
dorme e que, como uma locomotiva, ajuda 
o País a ser uma força como nação.
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INTRODUÇÃO

Foi no início da década de 1970, levado por meu avô, Mauro Cesar Silveira, 
que entrei pela primeira vez nas dependências do Mackenzie. Engenheiro civil, 
ele era professor da disciplina de topografia na instituição. Minha avó, Maria 
Aparecida Bloem Silveira, por sua vez, lecionava francês. Naquela ocasião, ela 
havia recebido o Troféu Mackenzie, um reconhecimento a sua contribuição 
para a história educacional da Universidade e da cidade de São Paulo.

Quase 20 anos mais tarde, voltei a passar pelo mesmo portão da Rua Maria 
Antônia, então como aluno. Já era, na época, formado em Engenharia, mas ao 
iniciar minha carreira profissional em uma grande corporação, senti necessidade 
de aprimorar ainda mais meus conhecimentos. Achei o que procurava na visão 
inovadora de futuro e no acolhimento dos docentes do curso de Administra-
ção de Empresas do Mackenzie. Desde então, nunca me afastei totalmente da 
Universidade. Fui convidado em vários momentos a dar palestras e convivo 
com diversos expoentes de suas graduações por meio dos programas de estágio 
da Unilever. Acima de tudo, sigo compartilhando os mesmos valores de ética, 
respeito e integridade que lá encontrei como estudante. 

Este livro, que celebra agora os 150 anos do Mackenzie, traz em suas pági-
nas um panorama da história do Brasil, recortada sob a ótica dos acontecimen-
tos na cidade de São Paulo, da qual a trajetória do Mackenzie é indissociável. 
Ao fazer um retrospecto desde a fundação da Vila São Paulo de Piratininga e as 
razões históricas que levaram ao seu desenvolvimento como potência socioeco-
nômica do País, impulsionado primeiramente pelas fazendas de café e, depois, 
com a chegada dos imigrantes, pela indústria e pelo comércio, esta publicação é 
um registro do tempo, um documento para a posteridade, que aborda não ape-
nas o passado, mas também o contexto atual e as perspectivas futuras de um 
mercado e de uma sociedade que o Mackenzie tem ajudado a formar, de maneira 
pioneira, desde o século XIX. 

Entender os caminhos percorridos pela indústria e pelo varejo brasileiros, 
especialmente paulistas, passa por observar a transformação do consumidor 
ao longo das décadas. Das lojas de rua com gerenciamento familiar e caderneta 
de compras ofertando crédito às famílias até a explosão digital que vemos hoje, 
quando indústrias de bens de consumo desenvolveram a habilidade de entre-
gar soluções personalizadas, significativas e diferenciadas ao indivíduo, o que 
se solidificou foi a compreensão do desejo do consumidor. Indústria e comér-
cio perceberam que trabalhar em conjunto nesse conhecimento, colocando o 
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consumidor no centro, é o que traz a almejada fidelização do cliente. Com-
partilhar informação gera mais aprendizados, novas e melhores interpretações. 

Ao longo do tempo, alguns fatos importantes foram responsáveis por mu-
dar consideravelmente a relação indústria-varejo-consumo, entre eles, a inter-
nacionalização do varejo brasileiro, acelerada a partir da década de 1980 e que 
influenciou o desenvolvimento de disciplinas como trade marketing e gestão 
de categorias dentro da indústria. Em 1994, a estabilização da economia foi 
ainda mais determinante: deixamos de ser um país hiperinflacionado em ju-
nho daquele ano, quando a inflação foi 47,43%, para 1,85% dois meses depois. 
Estava assim estabelecida uma fase da relação com o consumidor. 

Até então, o que norteava a decisão de compra do brasileiro eram sempre o 
preço e o crédito que o estabelecimento provia. Quanto mais rápido se pegava 
o salário e ia ao supermercado, mais rendia o dinheiro, porque haveria remar-
cação no dia ou na semana seguinte. Com o fim da hiperinflação, passou-se a 
valorizar também o atendimento, a eficiência, a qualidade, o serviço, a limpeza 
e a localização do estabelecimento. A nova economia estável permitiu o surgi-
mento de um consumidor mais exigente e, consequentemente, de uma gestão 
de negócio para prover uma experiência melhor a ele. 

Associada a isso, acontecia a grande evolução tecnológica e a internet co-
meçava a entrar no dia a dia das pessoas. Desde então, a transformação digital 
segue acelerada, e a interdependência dos mundos físico e digital é uma das 
certezas que o mercado varejista, mas não apenas ele, apresenta neste século 
XXI. O consumidor tornou-se superconectado, influenciado pelo ambiente 
digital o tempo todo e muito engajado com os temas da sociedade. Atualmen-
te, enxergamos que, além de preço e conforto, o propósito da marca e o posicio-
namento da empresa diante de questões sociais e ambientais, como equidade 
racial, respeito às minorias, mudanças climáticas e sustentabilidade, entre ou-
tros fatores, influenciam a decisão de compra. As grandes corporações não são, 
portanto, responsáveis apenas por seus negócios, mas pelo meio em que estão 
inseridas. 

Para lidar com a crescente complexidade do consumo, há ferramentas cada 
vez mais evoluídas, como a inteligência artificial e a cultura de análise de dados, 
por exemplo, mas o desafio para as organizações é encontrar o equilíbrio entre 
a tecnologia e o ser humano. Para isso, temos uma necessidade fundamental: lí-
deres bem preparados para essa realidade, que saibam construir uma sociedade 
mais justa, mais inclusiva e que naveguem pelos princípios de um capitalismo 
consciente. 
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Capitalismo consciente é a filosofia desenvolvida por John Mackey, cofun-
dador e CEO da rede norte-americana Whole Foods Market, e Raj Sisodia, 
especialista em gestão e professor da Babson College. Trata-se de uma forma de 
pensar os negócios que reflete sobre a jornada humana e o potencial de causar 
impacto positivo no mundo. O lucro é essencial para uma empresa, produto 
ou serviço existir e se manter, mas forjar um significado maior, que inspire e 
abranja todo o ecossistema do negócio é ainda mais importante. O que sus-
tenta esse ecossistema é o espírito de colaboração e uma cultura de confiança 
e cuidado com todos os envolvidos daquela cadeia. A ideia é trazer resultados 
tanto para a empresa quanto para sociedade como um todo e, apesar de ter 
nascido no varejo, é uma premissa possível a qualquer segmento. 

Uma gestão mais sustentável, ética e humana pede a construção de uma li-
derança com visão estratégica, mas também com habilidades socioemocionais, 
como resiliência, empatia e senso colaborativo desenvolvidos. Essa responsabi-
lidade recai sobre a formação acadêmica, mas igualmente essencial é a integra-
ção do sistema educacional com o mercado: uma aproximação de realidades, de 
diálogo e de reflexão conjunta, como fizeram Mackey e Sisodia. 

Nesse cenário, sobressai-se uma instituição como o Mackenzie, que desde sua 
origem se mostrou à frente de seu tempo, com métodos didáticos revolucioná-
rios, que iam em uma direção mais abrangente do que o modelo educacional 
então vigente. Este livro apresenta, entre tantos outros detalhes sobre a fun-
dação do Mackenzie, que Mary Ann Annesley Chamberlain e seu marido, 
o missionário presbiteriano George Chamberlain fundaram a então Escola 
Americana (que viria a se tornar o Mackenzie College), acolhendo em sua casa 
para alfabetização meninas e meninos, ricos e pobres, brancos e negros, filhos 
de famílias ricas e filhos de escravos. Sua escola permitia classes mistas e, nelas, 
crianças perseguidas em outras escolas, por serem protestantes ou por seus pais 
serem defensores do fim da escravidão, eram acolhidas sem qualquer distinção. 

Uma educação inclusiva e sem preconceitos em 1870, em um país onde edu-
cação não era prioridade, é um feito formidável que fundamentou toda a traje-
tória dessa instituição que é motivo de orgulho para São Paulo e para o Brasil. 

Júlio Campos
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ORGANIZADORES

A Coleção 150 anos de Mackenzie e a cidade de São Paulo é com-
posta por livros escritos por professores das Unidades Acadêmicas 
da Universidade Presbiteriana Mackenzie e personalidades de rele-
vância, nos diversos campos do conhecimento compreendidos por 
estas, em comemoração ao sesquicentenário da instituição.

As obras contemplam as relações e a participação dos cursos 
dessas unidades no processo de construção da cidade de São Paulo 
nesse período, a contar da criação da Escola Americana em 1870, 
por meio de abordagens específicas para cada curso, relacionadas 
com a temática Educação, Cidade e Sociedade.

Ajudar a dar vida a um livro que tem a intenção de apresentar 
a participação de duas unidades com extrema importância na his-
tória dos 150 anos do Mackenzie é um dos desafios mais interes-
santes que pode existir, desde as dificuldades de cumprir prazos e 
ao mesmo tempo conseguir informações que fossem relevantes e 
que coubessem em certa quantidade de páginas, permitindo ao lei-
tor ter noção da real importância e do impacto dos cursos das enge-
nharias e de gestão (Administração, Ciências Contábeis e Economia) 
para cidade de São Paulo. Foi um privilégio entender como essa 
Universidade conseguiu, como um ser vivo e empreendedor, ir se 
adaptando e se transformando, à medida que a cidade também ia 
se modificando, nas mudanças comerciais e de negócios e quanto 
ao espectro de sua população, com a chegada de povos diferentes, 
com novas demandas e necessidades dessas populações. Perceber 
toda essa realidade é o desafio que este livro te convida a viver.

Trazendo na sua apoteose um exercício do que será a cidade 
de São Paulo nos próximos 150 anos, esperando que nossos cole-
gas possam, em 2170, traçar um comparativo com nosso material 
e avançar mostrando que ser mackenzista é mais do que apenas 
ser aluno, professor ou funcionário de uma instituição educacional 
confessional – é fazer parte de uma família que construiu 150 anos 
de história no Brasil a partir da cidade de São Paulo. Também sig-
nifica que vivemos duas pandemias, guerras, revoluções e sempre 
lutamos para formar pessoas e cidadãos que fizessem a diferença 
para uma cidade e um país melhores. 

Este livro é pensado de maneira a en-
tendermos o momento em que o Mackenzie 
entrou na história do Brasil por meio da 
cidade de São Paulo. Começamos o livro 
permitindo ao leitor uma viagem no tempo, 
voltando a 1532, quando São Vicente foi fun-
dada, quase 350 anos antes da chegada do 
Mackenzie em território brasileiro, e nesse 
caminhar entendendo as transformações 
que ocorreram nesse período, chegando a 
1870, quando a cidade de São Paulo estava 
em uma fase importante de crescimento, 
com a recém-criada primeira ferrovia, bati-
zada de São Paulo Railway, posteriormente 
a Estrada de Ferro Sorocabana.

O Mackenzie começou suas atividades 
em meio a uma turbulência social que eclo-
diu em 1888, com a abolição da escravidão.

A semente de uma instituição que se 
tornou uma família com um espírito único 
mackenzista havia sido lançada em terra 
fértil e chega a estes 150 anos de vida e 
de história com muita coisa para contar. 
Vanguarda, associada com empreendedo-
rismo, inovação e sem perder os princípios 
éticos e morais de vista, foi e sempre será 
o lema de uma escola de negócios que 
entendeu o princípio de associar tradição 
e pioneirismo. Assim como foi dentro das 
engenharias, que hoje detêm uma das re-
ferências em pesquisa de vanguarda no 
mundo, o Grafeno.

Para entendermos a importância da 
escola de engenharias do Mackenzie, preci-
samos voltar no tempo e pensar que a van-
guarda de criar um curso de Engenharia 
Civil em 1896, que consegue se manter até 
os anos de 2020 como um dos cursos com 
mais procura na cidade, mostra como em 

todos os campos de atuação o Mackenzie 
sempre trabalha no sentido de se atuali-
zar, tendo ciência de suas origens e valo-
res. Esse curso também traz um exemplo 
claro da mescla da história da cidade e da 
universidade ao lembrarmos que o primei-
ro engenheiro formado na instituição foi o 
responsável pela planta geral de São Paulo 
em 1902, um mapa completo da área urba-
na na época.

Vale salientar outra curiosidade des-
ta escola – dentre tantos outros exemplos, 
que, em 1932, na Escola de Engenharia, 
passa a existir o curso de Engenharia 
Aeronáutica, que foi descontinuado por 
falta de habilitação reconhecida, mas que 
gerou a criação do Club Mackenzie de 
Planadores, fundado pelo irmão de Santos 
Dumont, Henrique Santos Dumont.

A indústria, o comércio e os serviços 
estiveram sempre presentes no cresci-
mento desta cidade que continua sendo 
a mola propulsora do Brasil. Da mesma 
forma, o Mackenzie está sempre presente 
no desenvolvimento dessa cidade que não 
dorme e que, como uma locomotiva, ajuda 
o País a ser uma força como nação.
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