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SOnHAr O impOSSíVel

“Um exemplo nobre torna fáceis as ações difíceis”, afirmou o filósofo e escritor alemão 

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832). Essa é uma boa forma de sintetizar o valor 

da herança deixada pelos alemães em Santa Catarina. A determinação com que os 

pioneiros enfrentaram as dificuldades é inspiração e grande orgulho para todos os seus 

descendentes, que compõem cerca de 25% da atual população catarinense. 

A frase de Goethe lembra a todos nós que a força necessária para superar os obstáculos 

do presente pode ser encontrada nos exemplos dos antepassados. No caso dos alemães 

em Santa Catarina, são inúmeras as histórias inspiradoras, como este livro demonstra. 

Um caso célebre de “limões transformados em limonada” – ou melhor, em cerveja – é 

a Oktoberfest de Blumenau, criada para levantar o ânimo da população após as grandes 

enchentes que devastaram o Vale do Itajaí no início da década de 1980.

Valorizar a trajetória fascinante dos alemães e seus descendentes em Santa Catarina 

foi a grande motivação da Editora Expressão, sempre ligada aos temas relevantes do 

Sul do Brasil, ao conceber o projeto que deu origem a este livro. Trata-se de uma obra 

comemorativa dos 190 anos da chegada dos primeiros imigrantes alemães ao território 

catarinense – em 1828, na colônia de São Pedro de Alcântara.

A primeira parte da obra reconstitui os principais fatos relacionados à vinda de alemães 

para Santa Catarina, da longa e penosa viagem à decepção com as más condições en-

contradas aqui para reiniciar a vida, bem diferentes das que haviam sido prometidas 

pelas propagandas feitas na Europa. Destaca, também, as consequências desse fluxo 

imigratório, incluindo o desenvolvimento de núcleos habitacionais que deram origem a 

algumas das principais cidades catarinenses, a exemplo de Joinville, Blumenau, Jaraguá 

do Sul, Brusque e São Bento do Sul, todas integrantes, hoje, do grupo de municípios 

que desfrutam dos melhores índices de qualidade de vida no Brasil. 

p r e F Á C i O
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A forte influência cultural germânica em Santa Catarina também é lembrada nesta obra. 

Mesmo com todas as dificuldades para ganhar o pão, os imigrantes e seus descenden-

tes sempre deram importância à educação, à prática esportiva e ao desenvolvimento 

artístico. As marcas deixadas pela arquitetura e pela gastronomia alemãs são relevantes 

e inconfundíveis. 

A segunda parte do livro é uma homenagem a imigrantes ou descendentes de alemães 

que dedicaram a vida à ciência e ao estudo da natureza. Trata-se de uma reverência 

justa e diretamente relacionada à trajetória da Editora Expressão, que tem dedicado 

grande espaço às questões relacionadas ao meio ambiente – o maior símbolo disso é 

o Prêmio Expressão de Ecologia, que desde 1993 premia as melhores iniciativas am-

bientais das empresas da região Sul do país. 

A parte final desta obra é dedicada a registrar a trajetória de algumas das grandes em-

presas fundadas em Santa Catarina por imigrantes ou descendentes de alemães, que 

estiveram à frente do desenvolvimento industrial do estado. Em muitos desses casos, 

marcada pelo empreendedorismo e pela capacidade de inovação e superação, a história 

da empresa confunde-se com a da família fundadora. 

“Gosto daquele que sonha o impossível”, também escreveu Goethe. Os alemães  

e seus descendentes em Santa Catarina sonharam tão alto quanto voaram os  

dirigíveis zeppelin que encantaram o mundo na década de 1920 – e passaram  

também pelos céus catarinenses, razão de terem sido escolhidos para ilustrar a capa 

deste livro. 

Exemplos de quem sonhou o impossível são a essência da obra que temos o prazer 

de levar a você. 
EDITorA 
ExPrEssão
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O SAngUe empreendedOr  
e A Fé dOS COlOnizAdOreS

Dois fatores podem introduzir nossa reflexão sobre a presença alemã na colonização 

e no desenvolvimento catarinenses – e o modelo de economia que, então, começou 

a ser concebido. Primeiro ponto: a chegada dos colonos a uma região de difícil utili-

zação para fins agrícolas. Muito embora o modelo de colonização tenha sido plane-

jado de maneira precisa, pensando detalhadamente nos espaços a serem ocupados 

pelas famílias que se mudavam para este lado do mundo, a distância imensa, física e  

cultural, entre as sociedades colonizadoras e as colônias propriamente ditas provo-

cava situações como a que se verificou em Santa Catarina: ao chegarem, os colonos 

deparavam-se com lotes não demarcados claramente e terras nada apropriadas ao 

cultivo – eram terrenos acidentados, de floresta virgem. E, ainda que um bom número 

de famílias tenha insistido e lutado para instalar aqui pequenas lavouras e criações, a 

realidade local obrigou os imigrantes a deslocar parte de suas expectativas para outras 

formas de subsistência.

 

O segundo ponto foi que muitos desses imigrantes já traziam, de suas regiões, o le-

gado do empreendedorismo, sobretudo nas áreas de transformação e serviços. E se o 

setor têxtil foi destaque nos arredores de Blumenau, na Colônia Dona Francisca foi o 

metalúrgico que conquistou amplo espaço, somando sua força ao cenário industrial 

que arregimentou muita mão de obra entre os colonos e integrou o perfil de empreen-

dedorismo, maior característica da atuação dos alemães em Santa Catarina.

 

A industrialização, que se consolidou no século 20, foi uma alternativa ao modelo 

colonial, desafiado pelas grandes dificuldades que a região impunha. Não é exagero 

dizer que a história da imigração alemã se confunde com a própria história do Brasil, 

que viu a preponderância agrária dar lugar, rapidamente, a uma economia impulsio-

nada primeiro pela indústria e depois, pelos serviços.

 

Rever essa história, hoje sob as lentes de uma realidade transformada radicalmente à 

custa de muito trabalho e luta, nos impõe seguir refletindo sobre nossas responsabili-

dades na conquista de tempos melhores para o estado, o país e todos os seus cidadãos.
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A industrialização brasileira, sobretudo na nossa região, tem uma história longeva, em 

um país ainda relativamente novo que, na busca da sua identidade, tem oferecido a 

quem empreende uma sequência de crises e desafios. Manter um negócio em cres-

cimento num ambiente desses requer valores fortes e o firme propósito de entregar à 

geração seguinte um patrimônio mais estruturado do que o recebido da geração anterior. 

Para honrar esse compromisso e o legado recebido, os jovens precisam ser preparados 

para entender como a empresa deve conversar com um mundo em mudança e estar 

atentos às oportunidades que permitam o crescimento do negócio. Assim tem sido com 

as gerações passadas, assim continuará sendo com as futuras.

 

Esta publicação percorre, novamente, o caminho iniciado pelos colonizadores. Revi-

sita essas trajetórias, mas, sobretudo, exibe e reconhece os projetos exitosos de muitas 

daquelas famílias que hoje identificam empresas de vários setores e regiões do estado, 

internacionalmente reconhecidas.

 

Chegamos até aqui forjando um estado pujante e líder, reconhecido pela qualidade e pela 

expectativa de vida. Aprendemos a transformar a vida e as coisas à nossa volta impulsio-

nados pelo espírito empreendedor e pela profunda fé que sempre fortaleceu os bravos 

colonizadores de olhos voltados para um futuro que queremos ainda mais promissor.

CArlos roDolfo 
sChNEIDEr,
presidente do Grupo 
H. Carlos Schneider
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dO AlpiniSmO AgrÁriO AO mOdelO 
empreSAriAl de primeirO mUndO

O saudoso governador Jorge Lacerda escreveu um artigo lapidar, intitulado Ao pé da 

lareira catarinense, em que destaca a influência do DNA do imigrante europeu no 

sucesso da colonização e da ocupação territorial do nosso estado, dando-lhe carac-

terísticas peculiares, dentre elas os genes do empreendedorismo.

Alemães, italianos, poloneses e outras etnias europeias mesclaram-se aos brasileiros 

nativos, descendentes de portugueses, e, com influência da sólida formação religiosa, 

preponderantemente evangélica luterana, foram construindo um estado onde foram 

priorizados trabalho, investimentos familiares e sólidos princípios éticos e morais.

Do desafio inicial de vencer as intempéries, os silvícolas e a topografia agreste e aci-

dentada do solo, passaram a revelar os estímulos de uma herança europeia baseada 

no conhecimento e nas tradições de seus respectivos países de origem.

O marco inicial da colonização em Santa Catarina ocorreu com a chegada de 523 

imigrantes alemães católicos,  e algumas famílias luxemburguesas, a São Pedro de 

Alcântara, em 1828, onde fundaram a primeira colônia de europeus imigrantes nesse  

território. A partir de 1875 começaram a chegar italianos, que se fixaram no sul do esta-

do e no médio e alto Vale do Itajaí, expandindo-se paulatinamente para o centro-oeste  

e para o extremo-oeste catarinense.

Com o processo de industrialização, surgiram as primeiras empresas familiares, pre-

ponderantemente nos ramos industriais têxtil, metalomecânico e cristaleiro, e inves-

timentos em estradas, ferrovias, usinas hidroelétricas e portos.

Desde os primórdios da colonização europeia, todavia, houve uma acentuada pre-

ocupação com a conservação da natureza, destacando-se algumas figuras humanas 

que se notabilizaram pela preservação ambiental.
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A riqueza da nossa flora, da fauna e dos mananciais hídricos teve um grande defen-

sor e dedicação especial de  Johann Friedrich Theodor Müller, naturalista, botânico e 

professor alemão, mais conhecido por Fritz Müller,  que viveu boa parte de sua vida 

em Santa Catarina, entre Blumenau e Nossa Senhora do Desterro, antigo nome de 

Florianópolis. Cognominado de “o príncipe dos observadores” por Charles Darwin,  

Müller deixou uma obra naturalística enorme, que contribuiu para fundamentar e 

enriquecer a Teoria da Evolução das Espécies por Seleção Natural,  de Darwin.

Os exemplos de Fritz Müller, Fritz Plaumann, no meio-oeste catarinense, e dos pa-

dres João Alfredo Rohr e Raulino Reitz, no litoral, especialmente no bioma da Mata 

Atlântica, serviram para consolidar até nossos dias a necessidade e preservação do 

nosso patrimônio ambiental.

Nesse contexto, o lançamento deste livro, pela Editora Expressão, resgata algumas das 

mais belas páginas da nossa história, protagonizadas pela saga dos primeiros europeus 

que escolheram Santa Catarina como sua segunda pátria.  

rENATo DE  
MEllo VIANNA,
Diretor administrativo 
do Banco Regional de 
Desenvolvimento do 
Extremo Sul (BRDE)
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A HerAnçA Alemã e O 
empreendedOriSmO

A chegada dos colonos alemães ao território brasileiro foi marcada por imensos 

desafios. Da natureza exuberante e inóspita ao clima muito diferente do europeu, 

os colonos enfrentaram as dificuldades com muito trabalho. Construir um futuro de 

desenvolvimento e prosperidade para essa região era o objetivo do governo brasileiro. 

A meta dos colonos que aqui chegaram cheios de esperança era oferecer uma vida 

melhor para seus descendentes. Para isso, não mediram esforços.

A necessidade de construir uma comunidade forte e sustentável levou muitos colonos 

a ampliar sua atuação com o passar dos anos. O desmatamento e as plantações já não 

eram suficientes para garantir o desenvolvimento das colônias. Assim, as primeiras 

iniciativas na indústria surgiram. 

Embora os próprios imigrantes e o governo brasileiro tenham contribuído financeira-

mente para a formação inicial de um incipiente parque fabril nas regiões colonizadas 

por alemães em Santa Catarina antes da década de 1960, a indústria catarinense 

ganhou novo impulso com a criação do Banco Regional de Desenvolvimento do 

Extremo Sul (BRDE), em 1961.

O acesso ao crédito para projetos de investimento contribuiu para a evolução do em-

preendedorismo dos imigrantes alemães e seus descendentes. O BRDE foi de extrema 

importância para projetos de expansão de empresas como a WEG e a Wetzel. Após o 

Plano Real, o banco já financiou cerca de R$ 220 milhões para as empresas citadas 

nesta obra, como Altenburg, Buddemeyer, Ciser, Fischer, Tuper e Tupy. 
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Esses financiamentos permitiram o desenvolvimento regional, à medida que favorece-

ram a criação de empregos e renda nas comunidades em que estão instalados, além 

de contribuírem para o bem-estar social, por meio da geração de impostos. 

Mais recentemente, o BRDE contribuiu para a chegada de um ícone da indústria 

alemã a Santa Catarina, ao financiar a implantação da fábrica da BMW em Araquari. 

A planta foi a primeira do grupo alemão na América Latina. Inaugurada em 2014, a 

fábrica produz no Brasil os modelos BMW Série 3, BMW X1, BMW X3 e BMW X4. A 

capacidade instalada é de 32 mil veículos por ano, e a exportação de veículos fabri-

cados no estado iniciou em abril de 2016.

 

NEUTo fAUsTo  
DE CoNTo,
Vice-presidente 
e diretor de 
acompanhamento 
e recuperação 
de créditos do 
Banco Regional de 
Desenvolvimento do 
Extremo Sul (BRDE)
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AlemãeS em  
SAntA CAtArinA: 
UmA HiStóriA de AmOr
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Os 190 anos do mais bem-sucedido projeto 
de colonização germânica nas Américas



14

A HerAnçA Alemã de SAntA CAtArinA

Santa Catarina é o estado mais germânico do Brasil. Cerca de 25% de seus quase 

7 milhões de habitantes têm ascendência alemã. São catarinenses que carre-

gam sobrenomes como Schmitz, Müller, Schneider, Hoffmann, Stein, Gesser, 

Richter, Schramm, Becker, Ruschel, entre tantos outros que estão integrados ao nosso 

cotidiano. Qualquer pessoa que vive em Santa Catarina, independentemente da ori-

gem e da região em que mora, certamente encontra vários descendentes de alemães 

no seu circuito de amizades e de relacionamentos profissionais.

São muitos os exemplos notáveis de catarinenses descendentes de alemães, nas mais 

diversas áreas. Nos esportes, podem-se citar o tenista Gustavo Kuerten, o nadador  

Fernando Scherer e o jogador de basquete Tiago Splitter. No mundo do entretenimento, 

as atrizes Vera Fischer e Bruna Linzmeyer, o ator Rodrigo Hilbert e a modelo Mariana 

Weickert. Na cultura, a artista plástica Elke Hering, o cineasta Sylvio Back e o poeta 

Lindolf Bell. Na religião, Dom Eusébio Scheid, Leonardo Boff, Dom Paulo Evaristo 

Arns e sua irmã Zilda Arns. No universo da política, vários senadores e governado-

res, como Felipe Schmidt, Heriberto Hülse, Lauro Müller, Irineu Bornhausen, Adolfo  

Konder, Jorge Konder Bornhausen, Antônio Carlos Konder Reis, Vilson Kleinübing, 

Paulo Bauer e Dário Berger.

Muitas das cidades, empresas e tradições culturais catarinenses são consequência direta 

da chegada de imigrantes alemães a partir de meados do século 19, um movimento 

que mudaria para sempre o perfil de uma parte do Brasil que até então permanecia 

um tanto isolada. Estima-se que 400 mil alemães tenham se mudado para o Brasil, boa 

parte deles tendo Santa Catarina como destino. A influência trazida por esses pionei-

ros foi multiplicada nas gerações seguintes, que levaram adiante, com perseverança 

e dedicação, o trabalho iniciado por seus pais, avós e bisavós.

O início dessa história de amor não foi um mar de rosas, entretanto. Ao contrário, 

só mesmo com muita determinação e vontade de vencer foi possível superar os 

obstáculos que surgiam. A começar pela viagem da Europa ao Brasil, extremamente 

penosa. Era preciso vencer 12 mil quilômetros a bordo de veleiros superlotados, 

enfrentando escassez de comida e água, além da ameaça de doenças potencial-

mente fatais à época, como tifo e sarampo. Isso sem falar nas tempestades, que 

chegaram a provocar o naufrágio de algumas embarcações, causando a morte de 

dezenas de imigrantes.
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Alemães em sAntA CAtArinA: umA históriA de Amor

Em meados do século 19, a sociedade alemã 
enfrentava uma série de turbulências. Para os 
mais pobres, buscar um recomeço em terras 

distantes foi a única alternativa à miséria 
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A HerAnçA Alemã de SAntA CAtArinA
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Alemães em sAntA CAtArinA: umA históriA de Amor

Aqueles que conseguiam chegar se decepcionavam com o que 

encontravam na província de Santa Catarina, já que praticamente 

nada coincidia com as promessas feitas na Europa pelas com-

panhias de colonização. Em vez do paraíso anunciado, havia 

manguezais, matas virgens, cobras, onças, índios, milhões de 

mosquitos e outros insetos peçonhentos, enchentes, doenças tro-

picais e pífio apoio governamental. Mas era o que tinha. Depois 

de deixar tudo para trás, retornar à Europa não era uma opção. 

Mesmo com todos os desafios que representava, o Brasil seria 

dali em diante adotado como a casa desses corajosos pioneiros – 

que, apesar do quadro desolador, conseguiam enxergar as muitas 

oportunidades oferecidas por um país novo, com praticamente 

tudo a ser feito. 

As viagens da Europa à América do Sul 
eram feitas em condições precárias 
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A HerAnçA Alemã de SAntA CAtArinA
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Alemães em sAntA CAtArinA: umA históriA de Amor

A maioria das 
viagens partia do 
porto de Hamburgo. 
Muitos dos que 
embarcavam cheios 
de esperança nem 
sequer conseguiriam 
chegar, por conta de 
naufrágios e doenças



20

A HerAnçA Alemã de SAntA CAtArinA

Os imigrantes persistiram e enfrentaram de peito aberto cada adversidade que surgia – 

contribuindo, assim, para a construção daquela que se tornaria a mais bem-sucedida 

saga de colonização germânica em toda a América Latina. Incansáveis na dedicação 

ao trabalho, de sol a sol, os alemães recém-chegados limparam os terrenos, lavraram 

o solo, plantaram, diversificaram as culturas, criaram animais, construíram suas casas, 

fizeram negócios, fundaram estabelecimentos comerciais e implantaram em Santa  

Catarina a Revolução Industrial, reproduzindo em terras brasileiras o movimento 

Ao encontrar 
condições difíceis  

no Brasil – tudo 
estava por fazer –,  

os pioneiros 
enfrentaram trabalho 

duro de sol a sol
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Alemães em sAntA CAtArinA: umA históriA de Amor

europeu caracterizado pela introdução maciça de máquinas que substituíram ou au-

mentaram consideravelmente a produtividade do trabalho artesanal.

Os colonos alemães estabelecidos em Santa Catarina criaram uma classe média for-

mada por pequenos agricultores, artesãos, professores e técnicos de especialidades 

até então inexistentes no Brasil. Desenvolveram um bem-sucedido sistema de peque-

nas propriedades, reunidas em torno de vilas rurais com características fortemente 

Trabalhando tanto 
em casa quanto na 
roça, as mulheres 
contribuíram 
ativamente para 
desbravar as 
novas terras
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A HerAnçA Alemã de SAntA CAtArinA

comunitárias. Essa força coletiva fez nascer e impulsionou o desenvolvimento de 

importantes cidades do norte e do nordeste catarinenses, onde se localiza o Vale do 

Itajaí, símbolo da prosperidade que transformou a pequena e antes esquecida Santa 

Catarina em uma das principais potências econômicas entre todos os estados brasilei-

ros. Blumenau, Joinville, Jaraguá do Sul, Brusque, São Bento do Sul, todas altamente 

industrializadas e com padrões de qualidade de vida compatíveis com os do Primeiro 

Mundo, têm DNA alemão. 

O legado da intensa relação entre Santa Catarina e Alemanha, consolidada ao 

longo das décadas, faz-se presente no dia a dia dos catarinenses, nos mais diversos 

setores da sociedade. Os imigrantes alemães fundaram mais de 300 escolas e dis-

seminaram associações culturais e esportivas. Se hoje Santa Catarina é considerado 

o principal centro de dança no país, é por influência direta dos alemães. A relação 

As famílias levavam o 
excesso da produção 
para venda ou troca 
nas áreas centrais 
das colônias 
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Alemães em sAntA CAtArinA: umA históriA de Amor

especial que os catarinenses têm com as flores, inclusive realizando uma série 

de festas para celebrar sua beleza e seu colorido, é herança germânica. A cultura 

dos exercícios físicos e da ginástica também foi implantada entre os catarinenses 

pelos imigrantes alemães. 

Há ainda a arquitetura típica, com a habilidosa junção de hastes de madeira e tijolos 

que caracteriza o estilo enxaimel, e a gastronomia repleta de pratos deliciosos, a 

exemplo de marreco, repolho-roxo, chucrute, diversos tipos de salsichas e eisbein, 

o joelho de porco. Entre as sobremesas, destacam-se o strudel, massa folheada de 

maçã; a cuca, espécie de pão doce coberto por variados sabores, que podem ser 

apenas a tradicional farofa ou frutas como banana ou morango; e, claro, a torta 

alemã, presença obrigatória no cardápio das confeitarias de todo o país, feita de 

bolachas e manteiga, com cobertura de chocolate. 

O progresso 
das colônias foi 
construído, dia 
após dia, com 
muito trabalho
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A rica herança cultural alemã é celebrada 

anualmente com a realização da maior fes-

ta da cerveja realizada fora da Alemanha, a  

Oktoberfest de Blumenau, capaz de reunir 

quase um milhão de pessoas a cada edição. 

Criada em 1984, para levantar o ânimo da 

população blumenauense depois das grandes 

cheias que devastaram o Vale do Itajaí naquele 

período, a festa já atraiu cerca de 25 milhões 

de pessoas ao longo de sua história. Outras 

versões da Oktoberfest e outras celebrações de 

origem alemã – como a Fenarreco, em Brusque;  

a Bierfest, em Joinville; e a Schützenfest,  

em Jaraguá do Sul – são realizadas com o mes-

mo objetivo de homenagear a memória dos 

antepassados e celebrar as conquistas obtidas 

ao longo de décadas de muito trabalho.

Uma das imagens mais antigas da 
Colônia Blumenau, em 1860. Ao 

centro, o barracão que abrigava os 
imigrantes assim que chegavam
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ENCoNTro DE INTErEssEs 

Para entender melhor como começou a relação dos alemães com Santa Catarina, é 

preciso voltar ao ano da Independência do Brasil, 1822. Uma das maiores preocu-

pações do jovem país, que não estava mais sob a tutela de Portugal, era proteger seu 

território da cobiça de potenciais invasores. A região Sul mostrava-se a mais vulnerá-

vel, pois era pouco habitada e já havia sido historicamente motivo de desavenças e 

disputas territoriais.

Basta lembrar da invasão espanhola de 1777 – apenas 45 anos antes, portanto. Na-

quela ocasião, dezenas de embarcações vieram da Espanha para tomar a Ilha de Santa 

Catarina, atual Florianópolis, declarando-a posse espanhola dali em diante. Somente 

oito meses depois, com a assinatura do Tratado de Santo Ildefonso entre Portugal e 

Espanha, a ilha, considerada um ponto estratégico tanto comercial quanto militar, 

voltou a pertencer a Portugal. Esse acordo de vizinhança amigável entre as duas po-

tências delineou as atuais fronteiras entre o Brasil, possessão portuguesa, e o restante 

da América do Sul, possessão espanhola.

Diante da necessidade do Brasil recém-emancipado de povoar o Sul, uma das 

ideias que logo ganhou força foi a de trazer imigrantes. Para convencer gente de 

fora a se mudar para uma região tão isolada do mundo, no entanto, era preciso que 

essas pessoas tivessem fortes motivações. Isso explica por que tantos alemães se 

dispuseram a enfrentar essa verdadeira aventura. O momento mostrava-se propício 

para que muitos cidadãos da Confederação Germânica, base da atual Alemanha 

(que só seria unificada por Otto von Bismarck, em 1871), tentassem uma vida 

melhor no Novo Mundo, pois estavam enfrentando sérias turbulências políticas e 

dificuldades econômicas. 

A Revolução Industrial mudara a lógica do sistema feudal europeu, que até então 

assegurava aos camponeses a posse compartilhada das terras e o usufruto dos 

bens coletivos. Em substituição a esse modelo, despontava um sistema capitalista 

baseado na exploração desumana do trabalho assalariado. Para a maioria dos tra-

balhadores, não havia opção a não ser se submeter a essas condições extremas, 

incluindo jornadas de até 16 horas diárias, já que o desemprego representava uma 

situação ainda pior, de miséria plena. Assim, o continente que hoje é procurado 
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Muitos camponeses foram impulsionados 
a deixar a Confederação Germânica por 

estarem insatisfeitos com os efeitos da 
Revolução Industrial, que mudou a lógica 
do regime feudal até então predominante 
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por imigrantes do mundo inteiro estava em situação inversa no século 19 – a maior 

parte das pessoas desejava sair de lá. Estima-se que, entre 1815 e 1930, pelo menos 

50 milhões de europeus tenham deixado o continente em busca de uma vida nova 

em lugares tão distantes e exóticos quanto, à época, eram considerados o Brasil, 

os Estados Unidos e a Austrália.

Em 1829, foi oficialmente fundada a primeira colônia alemã de Santa Catarina: São 

Pedro de Alcântara, a 30 quilômetros de Florianópolis, a capital catarinense, que à 

época ainda se chamava Nossa Senhora do Desterro. Os imigrantes pioneiros haviam 

chegado no ano anterior, contudo. Vieram na maioria das regiões de Hunsruch e  

Eifel, no sudeste da Alemanha. Por uma série de razões, que incluíam o peso da ser a 

primeira experiência, as dificuldades relacionadas ao perfil geográfico da região, com 

relevo bastante acidentado, e a escassez de investimentos e de crédito, São Pedro de 

Alcântara não prosperou tanto quanto se imaginava – reflexo disso é que o município 

permanece pequeno até hoje, com pouco mais de 5 mil habitantes. As dificuldades 

da primeira experiência fizeram com que o processo de imigração dos alemães para 

Santa Catarina permanecesse em compasso de espera por algum tempo. A história 

mudaria, contudo, a partir da fundação das colônias Doutor Blumenau, atual cidade 

de Blumenau, e Dona Francisca, atual Joinville, respectivamente em 1850 e 1851. 

Estabelecida numa área até então habitada por índios caingangue e choclengue, 

Blumenau surgiu de uma iniciativa do filósofo e químico alemão Hermann Bruno 

Otto Blumenau, que obteve do governo da província a concessão de uma área para 

estabelecer uma colônia agrícola com imigrantes europeus. Os primeiros 17 colonos 

chegaram no dia 2 de setembro de 1850, e logo centenas haviam se juntado a eles. 

Dez anos depois, o governo do Império encampou o empreendimento, mantendo 

Blumenau à frente da gestão até 1880, quando a próspera colônia foi elevada à ca-

tegoria de município. 

Dr. Hermann Blumenau, fundador da 
colônia que deu origem a uma das cidades 
mais importantes de Santa Catarina
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Reconstituição 
artística da chegada 
dos primeiros colonos 
a Blumenau, em 2 de 
setembro de 1850
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Em 1880, trinta anos após sua fundação, 
a Colônia Blumenau seguia crescendo 
com obras em sua região central. Na 
Rua das Palmeiras, que aparece na 
foto, ficava a casa do Dr. Blumenau
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Comemorações na 
Rua XV de Novembro 
pelo aniversário 
de 75 anos de 
Blumenau, em 1925
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Já Joinville surgiu da iniciativa da Sociedade 

Colonizadora Hamburguesa, cujo projeto de 

colonização atraiu imigrantes alemães, em 

maior número, mas também suíços e noruegue-

ses. O projeto teve início quando a Sociedade 

comprou, em 1848, uma grande área que per-

tencia ao príncipe francês Francisco Fernando 

de Orléans – que, ao se casar em 1843 com a 

princesa Francisca de Bragança, irmã de Dom 

Pedro II, recebera aquelas terras como dote e 

o título de Príncipe de Joinville. 

Depois de mais de dois anos de preparação do 

empreendimento, o primeiro grupo de coloni-

zadores, formado por 191 imigrantes, chegou 

ao Brasil no dia 9 de março de 1851, a bordo 

da barca Colon, que havia partido do Porto de 

Hamburgo. Inicialmente, a colônia ganhou o 

nome de Dona Francisca, homenagem à prin-

cesa, mas acabou sendo definitivamente bati-

zada de Joinville.

Imagem da antiga Colônia 
Dona Francisca, atual Joinville, 
no início do século 20
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A abertura da Estrada Dona Francisca, na década 
de 1870, foi fundamental para Joinville participar 
ativamente dos ciclos da erva-mate e da madeira, 
tornando-se um importante entreposto comercial. 
Era a base para o futuro polo industrial na região
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Sem muitos equipamentos à disposição, as obras 
de infraestrutura que eram essenciais para o 

desenvolvimento das colônias precisavam ser 
realizadas basicamente com o uso da força humana. 

Os pioneiros abriram muitas estradas “no braço”
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Brusque em 1902: 
logo a colônia 
receberia um 
grande impulso  
proporcionado pela 
indústria têxtil
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As duas colônias progrediram rapidamente, 

impulsionadas a princípio pela exploração 

e pela venda da madeira, e em seguida pela 

agricultura, pelo comércio e, não muito tempo 

depois, pelo florescimento da industrializa-

ção. Em Joinville surgiria, já em 1856, aquela 

que é considerada a primeira indústria cata-

rinense: a Serraria do Príncipe, propriedade 

do Príncipe de Joinville, que utilizava serras 

movidas a vapor para viabilizar a extração e 

a preparação das madeiras enviadas inicial-

mente para o Rio de Janeiro e depois também 

para o Rio Grande do Sul e o Uruguai.

Fundada em Joinville em 1856, a Serraria 
do Príncipe é considerada a primeira 

indústria de Santa Catarina. A atividade 
madeireira ajudou as colônias a se 

capitalizarem nos primeiros tempos 
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Como os terrenos 
precisavam ser 
limpos para o 

desenvolvimento 
das colônias, 

as madeireiras 
surgiram como 

boas oportunidades 
de negócio
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A mata nativa 
surpreendia pela 
diversidade de 
espécies – e 
muitos exemplares 
chamavam a 
atenção dos colonos 
pelo tamanho
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Nas décadas seguintes, as novas colônias beneficiaram-se economicamente do ciclo 

da erva-mate, que ajudou a capitalizar os comerciantes, muitos dos quais se tornariam 

industriais, como um passo natural diante da necessidade de investir o capital acu-

mulado e criar novos empreendimentos. Um exemplo dessa transição ocorreu com 

o advento da indústria têxtil catarinense. A implantação no Brasil dos teares e outros 

O beneficiamento de mate também 
fez parte dos ciclos econômicos das 
colônias alemãs em Santa Catarina
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maquinários possibilitou a redução drástica dos custos de produção das peças de ves-

tuário, processo que ampliou o acesso a esse tipo de produto para outras camadas da 

população. Até então, possuir uma certa variedade de roupas era uma exclusividade 

dos mais abastados, que tinham condições de pagar pela mão de obra artesanal ou 

importar da Europa os produtos industrializados.
O advento da 
indústria têxtil 

popularizou o acesso 
ao vestuário no Brasil
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Hora de posar para a 
posteridade em torno 
de uma típica casa de 
arquitetura enxaimel
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As mulheres já 
atuavam na indústria 
catarinense desde 
os primórdios

A produção de 
fumo tornou-se uma 
importante fonte de 
renda para os colonos
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O comércio foi 
o caminho para 

capitalizar muitos 
dos futuros industriais 

das colônias alemãs

Os professores das 
escolas alemãs 

tiveram que aprender 
português para não 

sofrer punições
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A música e outros 
aspectos da 
cultura sempre 
acompanharam os 
colonos alemães

Primeiro automóvel 
de Blumenau, trazido 
dos EUA em 1903 
pelo empresário 
Frederico Busch 
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As enchentes sempre 
fizeram parte da 

história de Blumenau. 
A de 1911 foi uma 

das maiores 
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Com muita perseverança e força de 
vontade, os blumenauenses dedicaram-se 
a reconstruir a cidade após cada enchente 
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TrAjETórIAs ExEMPlArEs

Os alemães instalados em Santa Catarina e dedicados à indústria têxtil estiveram entre 

os protagonistas do movimento de industrialização no Brasil. Nas últimas décadas do 

século 19 e nas primeiras do século 20, surgiram empresas como Hering, Karsten e 

Altenburg, em Blumenau; Renaux, em Brusque; Buddemeyer, em São Bento do Sul; 

e Döhler, em Joinville. Essa tradição influenciou o surgimento de novas iniciativas ao 

longo das décadas, a exemplo da Dudalina, nascida na pequena Luís Alves e transferida 

posteriormente para Blumenau, e da Malwee, em Jaraguá do Sul. As histórias dessas 

organizações estão contadas neste livro, como registro da importância das famílias de 

origem alemã para o desenvolvimento da indústria têxtil catarinense – e da importância 

da indústria têxtil para a economia catarinense, tanto no passado quanto no presente. O primeiro tear de 
Carl Döhler, que ele 
próprio construiu
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Por trás de cada uma dessas histórias, há incríveis exemplos de visão, dedicação e 

capacidade de trabalho. São biografias inspiradoras, como as dos irmãos Hermann 

e Bruno Hering, fundadores há quase 140 anos da tradicionalíssima malharia blu-

menauense Hering, que se tornou uma marca admirada por todos os brasileiros; a 

de Karl Renaux, que no Brasil adotou o nome Carlos e revolucionou a economia 

da pequena cidade de Brusque no final do século 19; e a de Johanna Altenburg, 

que, ao se dedicar na década de 1920 à produção artesanal de acolchoados em 

Blumenau, deu início à fabricante de produtos de cama, mesa e banho que leva seu 

sobrenome e que, para muitos brasileiros, é um verdadeiro sinônimo de qualidade 

no setor em que atua. Casa Renaux (esq.): 
uma revolução para a 
economia de Brusque
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A primeira sede  
da Hering, fundada 
em 1880 pelos 
irmãos Hermann 
e Bruno Hering, 
em Blumenau
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A dificuldade de importar 
produtos durante as 
duas Grandes Guerras 
Mundiais impulsionou a 
indústria têxtil catarinense
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A Buddemeyer 
atendeu o mercado 
interno com teares 
que substituíam 
os importados
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Num círculo virtuoso, a expansão das empresas têxteis em Santa Catarina atraiu mui-

tos alemães com experiência nessa área. Com isso, impulsionou-se a imigração de 

profissionais qualificados. A curiosidade e a vontade de aprender cada vez mais os 

segredos das matérias-primas e das máquinas eram características em comum entre 

esses pioneiros. Isso explica, também, o florescimento da indústria metalúrgica em 

Joinville. A Casa do Aço, fundada em 1881 por Karl Friedrich Schneider, trouxe má-

quinas sofisticadas e grandes avanços tecnológicos para a cidade, como as primeiras 

bicicletas e moendas de ferro, capazes de produzir açúcar pela primeira vez na região. 

A empresa daria origem à atual Ciser, especializada em parafusos, criada inicialmente 

para abastecer o comércio familiar, mas que ganhou vida própria e uma dimensão 

muito maior do que a alcançada pela empresa-mãe. 
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A Casa do Aço (esq.), em Joinville, 
estabelecimento comercial que deu 
origem à Ciser, maior fabricante de 

parafusos e fixadores da América Latina
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A capacidade de adaptação é uma das características mais marcantes dos negócios 

criados por alemães em Santa Catarina: muitos deles foram ampliados e completamente 

reinventados pelas gerações seguintes. São vários os exemplos. A Wetzel começou 

fabricando velas e sabão em Joinville e se tornou uma metalúrgica de grande porte. A 

família Bollmann fazia móveis de madeira em São Bento do Sul até que um de seus 

integrantes ascendeu ao comando da processadora de aço Tuper. Em Brusque, os Fischer 

tinham uma oficina de bicicletas antes de se tornarem fabricantes de eletrodomésticos. 

Diante do objetivo de expandir seus negócios, os imigrantes alemães demonstraram 

grande capacidade para aproveitar circunstâncias conjunturais. Foi o caso das opor-

A Buddemeyer 
passou dos teares 
para a confecção de 
suas próprias toalhas  
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tunidades surgidas por conta das dificuldades de exportação de equipamentos 

decorrentes da Primeira e da Segunda Guerra Mundiais. Um exemplo é a saga da  

Buddemeyer, de São Bento do Sul, que começou fabricando teares mecânicos, até 

então feitos apenas fora do Brasil. Outra história semelhante foi a que impulsionou 

a Tupy, fundada pela família Schmidt em Joinville, pioneira em explorar no Brasil 

a fórmula do ferro maleável – o que possibilitou a produção nacional de cone-

xões hidráulicas para encanamentos de casas e ruas, um mercado que se tornou 

lucrativo diante das dificuldades para importação decorrentes da prioridade dada 

à indústria bélica. 

A Tupy apostou na 
pesquisa científica e 
encontrou a fórmula 

do ferro maleável
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A mão de obra 
catarinense foi se 
especializando 
no domínio dos 
maquinários 
da indústria
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Como sempre 
demonstraram os 
empreendedores 

de origem alemã,  
”a propaganda é a 
alma do negócio”



64

A HerAnçA Alemã de SAntA CAtArinA

Ao final da Segunda Guerra, o parque industrial catarinense estava consolidado, tendo 

como principais características a diversidade e a competitividade – que permanecem 

até hoje como seus dois grandes pilares. Sobre essa base sólida continuaram surgin-

do novas indústrias, a exemplo da WEG, em Jaraguá do Sul, que se tornaria uma das 

maiores fabricantes de equipamentos elétricos do mundo e a empresa mais globalizada 

de Santa Catarina. A história da WEG simboliza como os imigrantes alemães e seus 

descendentes se misturaram de forma extremamente produtiva à cultura brasileira. A 

empresa nasceu numa cidade de colonização alemã, e dois de seus três fundadores 

tinham essa ascendência – Werner Ricardo Voigt e Geraldo Werninghaus. Já Eggon João 

da Silva tinha origem tipicamente brasileira, com antepassados portugueses. A mistura 

de influências e características forjou uma organização extremamente vencedora.
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Em cada uma das cidades catarinenses que se originaram da colonização alemã ou 

foram fortemente impulsionadas pela chegada desses imigrantes, há vários outros 

exemplos, além dos citados nesta publicação, de indústrias que começaram pequenas 

e se tornaram relevantes no cenário nacional e mesmo no mercado global. Apesar 

de ter naturalmente se concentrado nas regiões onde as colônias foram implantadas, 

é importante ressaltar que o empreendedorismo alemão se fez presente em outras 

partes do território catarinense. Dois exemplos relevantes são Carl Hoepcke, o mega-

empresário de Florianópolis que abriu fábricas de gelo, pregos e arame, construiu um 

estaleiro, teve uma empresa de transporte marítimo e incorporou uma fábrica de rendas 

e bordados, e os Frey, que fundaram a cidade de Fraiburgo, entre uma série de outros 

feitos, incluindo a bem-sucedida implantação da cultura da maçã em Santa Catarina.

Um dos navios 
fabricados pelo 
estaleiro de Carl 
Hoepcke em 
Florianópolis
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A fabricação 
de cristais é um 
dos símbolos da 
sofisticação da 
indústria catarinense 
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A adoção de 
novas tecnologias 

proporcionou saltos 
de produtividade 
à indústria têxtil 
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Algumas das mais fascinantes trajetórias de pioneiros alemães que fincaram raízes 

em Santa Catarina e construíram importantes empresas estão contadas em detalhes 

nas próximas páginas. Antes, porém, o livro traz uma homenagem a imigrantes 

que não se dedicaram ao empreendedorismo empresarial, mas tiveram papel 

igualmente relevante como cientistas – um aspecto que não poderia ficar de fora 

em uma publicação que se propõe a registrar e celebrar a herança da colonização 

alemã em Santa Catarina.
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Graças em grande 
parte ao pioneirismo 
dos imigrantes 
alemães, Santa 
Catarina é hoje a 
sexta maior economia 
entre os estados 
brasileiros, mesmo 
sendo apenas o 20º 
estado em área e o 
10º em população
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Cada história de vida dos alemães que vieram para o estado representa uma verda-

deira odisseia, repleta de momentos dramáticos, ilusões, vitórias, desilusões, mas 

principalmente muita obstinação e trabalho. Os exemplos aqui contados são a parte 

mais vistosa de uma saga bem mais ampla, que inclui inúmeras histórias anônimas 

de conquistas e superações. As sementes que os imigrantes plantaram continuam 

florescendo, motivo de orgulho para seus descendentes, responsáveis por escrever 

novos capítulos dessa incrível aventura. 

Berço de indústrias 
relevantes para a 
economia nacional, 
Joinville é hoje 
a maior cidade 
catarinense
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A herança cultural 
da colonização 
alemã em Santa 
Catarina é celebrada 
todos os anos com 
grandes festejos
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Suas pesquisas com 
crustáceos no litoral 
catarinense ajudaram 

Charles Darwin a consolidar 
a genial Teoria da 

Evolução das Espécies.

Maior colecionador 
de borboletas do mundo, 

abasteceu 12 museus 
internacionais e seu próprio 
museu catarinense, que tem 

80 mil exemplares  
de insetos.

frITZ MÜllEr
[1821-1897]

frITZ PlAUMANN 
[1902-1994]

A HerAnçA  
Verde Alemã
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Campeão 
mundial de coleta e 

conservação de plantas, 
percorreu mais de um 
milhão de quilômetros 

em 953 excursões 
botânicas.

Jesuíta responsável 
por um recorde de 

escavações arqueológicas 
no Brasil, fundou o 

Museu do Homem do 
Sambaqui.

PADrE rAUlINo rEITZ 
[1919-1990]

PADrE joão AlfrEDo rohr
[1908-1984]

Vários naturalistas, ambientalistas e 
cientistas fincaram raízes em Santa Catarina 
por conta da imigração alemã e deram novo 
status ao meio ambiente catarinense
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FRITZ MülleR 

O pArCeirO  
rebelde de dArwin 

O alemão que trocou a 
Europa por Blumenau 
no século 19 pesquisou 
crustáceos no litoral de 
Florianópolis, ajudou 
Charles Darwin na Teoria 
da Evolução das Espécies 
e tornou-se o Príncipe dos 
Observadores Naturalistas 

Que extraordinária aventura viveu o ale-

mão Johann Friedrich Theodor Müller, ou, 

mais simplesmente, Fritz Müller (1821-

1897), em terras brasileiras! Chegou a 

Blumenau, Santa Catarina, em 1852, já 

com 30 anos de idade, acompanhado 

da mulher e de uma filha pequena. Foi 

um desafio pisar em terras brasileiras, 

já que o navio que os trouxe havia sido 

acometido por uma epidemia de saram-

po, como era comum naquelas longas 

viagens feitas em condições precárias, 

causando algumas mortes. 

Müller era um jovem médico e naturalista que fugia das tensões da Alemanha 

naquele período, um ambiente hostil na política e na economia. Deixava para 

trás uma vida de estudos e ensino em várias partes da Alemanha, não só em  

Windischholzhausen, onde nasceu. Aos 22 anos obteve o diploma de Doutor em 

Filosofia na Universidade de Berlim. Formou-se também em Medicina. Especia-

lizou-se em botânica e deu aulas de ciências naturais, além de confessar-se um 

leitor apaixonado por aventuras naturalistas.
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Ateu convicto, buscava sempre na esfera da ciência as explicações para o mundo e 

seus fenômenos. Filho, neto e bisneto de pastores luteranos, considerava que muitas 

questões eram encobertas pela religião. Empolgado com o que ouvia sobre o Brasil, 

principalmente nas palavras sempre entusiasmadas de Hermann Blumenau – funda-

dor da colônia que leva seu nome, no Vale do Itajaí –, Müller optou por deixar uma 

Europa civilizada e viajar para um país de dimensões continentais, coberto em sua 

maior parte por mata ainda virgem. Uma oportunidade única para quem pretendia se 

dedicar ao estudo da natureza, como Müller.

Sua maior façanha seria a publicação do livro Herr Darwin (“Para Darwin”), uma im-

portante contribuição à Teoria da Evolução baseada nas pesquisas que Müller realizou 

com crustáceos em Santa Catarina. Ele ficou amigo do cientista inglês por meio de 

correspondências, com mais de 50 cartas trocadas ao longo dos anos, sem jamais se 

encontrarem pessoalmente. O livro de Müller, publicado em Leipzig em 1864, cinco 

anos depois de Darwin lançar A Origem das Espécies, contribuiu para aumentar a 

receptividade às ideias de Darwin dentro da comunidade científica europeia. Ao tra-

çar uma história evolutiva dos crustáceos, Müller demonstrou que diferentes espécies 

passaram por adaptações ao migrar para água doce e ambiente terrestre. 

Uma vida 
dedicada ao 
estudo e à defesa 
do meio ambiente
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Em 2017, registros históricos da correspondência entre Fritz Müller e Charles Darwin 

foram objeto de uma exposição em Florianópolis. Numa das cartas que trocou com 

Darwin, em 1865, Müller escreveu sobre a beleza da Ilha de Santa Catarina e, já 

naquele tempo, lamentou o desaparecimento das matas virgens da cidade. O evento 

fez parte de um circuito de comemorações que se estenderá até 2021, quando se 

celebram os 200 anos de nascimento do cientista.

Assim que chegou a Blumenau, Müller ganhou um grande terreno e passou a cui-

dar das terras como colono. Escondido numa colônia que acabara de ser fundada, 

sem infraestrutura e praticamente selvagem, ele construiu sua choupana com as 

próprias mãos, no trabalho com a enxada e o machado. Embora fosse médico 

formado, não tinha o diploma, pois na Alemanha negou-se a pronunciar em voz 

alta o adendo religioso ao juramento de Hipócrates. Nem por isso deixava de ser 

o único médico da colônia.

Em 1856, ele recebeu um convite para assumir a vaga de professor de matemática 

no Liceu Provincial de Desterro, atual Florianópolis, o que o levou a se mudar para 

o litoral e ter acesso aos crustáceos que seriam seu principal objeto de estudo. A 

Com alma de 
pesquisador, 
embrenhava-se na 
mata para observar 
plantas e animais
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maioria das observações e grande 

parte da obra de Müller foram rea-

lizadas nas praias da Ilha de Santa 

Catarina, sede da capital catarinense 

– especialmente na Praia de Fora, 

onde hoje se encontra a Avenida 

Beira-Mar Norte. 

Foi no Desterro que Müller leu  

A Origem das Espécies, de Darwin, 

de quem já conhecia o trabalho 

e era admirador. O ateu Müller 

encontrou no evolucionismo de  

Darwin a base para se contrapor ao 

misticismo religioso que sempre o 

incomodou. Como o inglês havia 

pedido apoio dos colegas para que o ajudassem com pesquisas para a comprovação 

de sua tese, Müller enviou-lhe um trabalho que estava fazendo com os crustáceos no 

litoral catarinense, com argumentos que convenceram um grande número de cientis-

tas e impressionaram Darwin, que o mencionou 17 vezes na reedição de seu livro.

Durante os 11 anos em que lecionou no Liceu, Müller fez várias outras pesquisas. Com 

seu espírito observador, produziu muito material sobre plantas, insetos e moluscos, 

além dos crustáceos. Depois, de volta a Blumenau, embrenhava-se em expedições 

nas selvas do Vale do Itajaí e costumava mandar suas observações para Darwin, ilus-

tradas com desenhos minuciosos. O amigo inglês recorreu a Müller inúmeras vezes 

para elucidar pontos importantes e controvertidos, obtendo como resposta incontáveis 

evidências nas áreas de zoologia e botânica. Darwin considerava-o um mestre e o 

nomeou “Príncipe dos Observadores”.

Müller deixou um gigantesco legado, abrangendo tanto a flora como a fauna da região 

Sul do Brasil. Identificou e descreveu, pela primeira vez, com notável perfeição, um 

número enorme de espécies de invertebrados marinhos, de água doce e terrestres, 

além de plantas da região subtropical, sempre enriquecendo suas descrições com 

ilustrações incrivelmente detalhadas.

Estátua em 
Blumenau: 
reconhecimento pelo 
trabalho pioneiro e 
por seus mais de 250 
trabalhos publicados



79

AMBIENTALISTAS - FRITZ MüLLER

Foram cerca de 250 trabalhos pu-

blicados em renomadas revistas 

científicas. A maior parte dessa 

produção foi reunida e organi-

zada por seu primo-sobrinho, o 

micologista alemão Alfred Möller, 

abrangendo ensaios, artigos cientí-

ficos, memórias e monografias, en-

volvendo tanto a zoologia quanto 

a botânica. Trata-se de uma obra 

monumental, publicada em três 

grandes volumes, que garantiu a 

preservação do legado intelectual 

de Müller. Cópia desta obra está 

hoje disponível no Arquivo Histó-

rico de Blumenau e na Biblioteca 

do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo.

Naturalizado brasileiro, pai de dez filhos – sendo nove mulheres –, Fritz Müller 

permaneceu em Santa Catarina até a morte, em 1897, aos 75 anos. Mesmo estando 

fisicamente distante, recebeu o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade 

de Bonn (1868) e pela Universidade de Tübingen (1874), na 

Alemanha, e foi Membro Honorário da Entomological Socie-

ty de Londres (1884). O Museu de Ecologia Fritz Müller, em  

Blumenau, inaugurado em 1936 como Casa de Fritz Müller, 

reúne objetos pessoais do naturalista – como microscópios, 

relógios e uma biblioteca especializada em temas ambientais. 

Também estão lá animais taxidermizados, insetários, fósseis e 

ossos de espécies em extinção.

Em 1982, a Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina  

(Fatma) instituiu o troféu Fritz Müller, que passou a ser concedido 

a instituições e personalidades que protegem o meio ambiente. A 

premiação, que em 2018 chegou à sua vigésima edição, é o prin-

cipal reconhecimento ambiental do Governo de Santa Catarina.

No Museu de Ecologia Fritz 
Muller, estão preservados, 
desde 1936, objetos 
pessoais do naturalista, 
como sua correspondência 
com o cientista inglês 
Charles Darwin
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FRITZ PlauMann 

O mAiOr CAçAdOr de 
bOrbOletAS dO mUndO 

Em 70 anos de expedições 
pelas matas e selvas do 
país, ele se tornou o maior 
de todos os colecionadores 
de borboletas, paixão 
que desenvolveu a partir 
da chegada a Santa 
Catarina, aos 22 anos

Desde pequeno Fritz Plaumann (1902-

1994), nascido numa região hoje perten-

cente à Lituânia, gostava de colecionar 

insetos e de ler tudo que conseguia sobre 

o assunto. Depois da Primeira Guerra Mun-

dial, a situação econômica desfavorável na 

Europa o impulsionou a buscar uma nova 

vida no Brasil – terra de natureza exube-

rante, como o rapaz sempre ouviu falar. 

Ele chegou em 1924, aos 22 anos, ao 

distrito de Nova Teutônia, pertencente ao 

atual município de Seara, Oeste catarinense. Começou a trabalhar duro como agricultor, 

mas aproveitava qualquer oportunidade para embrenhar-se nas matas à procura de bor-

boletas e outros insetos. Quando conseguiu se tornar professor, conciliou a necessidade 

de ganhar o pão com a dedicação às pesquisas.

Plaumann ficou tão obsessivo pelos insetos que sua mulher, alegando terrível solidão, 

decidiu voltar à Alemanha, deixando-o sozinho no Brasil. Esse fato só aumentou sua 

dedicação às pesquisas. Ele seria responsável por descobrir cerca de 1.500 novas 

espécies de insetos, especialmente borboletas, jamais vistas por outros cientistas. 
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Embora fosse um autodidata, sem formação acadêmica, Plaumann montou sozinho os 

armários em que guardou suas coleções por muitos anos, conservados por um sistema 

de climatização criado por ele. 

Para obter a renda necessária para manter seu laboratório, ele foi também fotógrafo 

ambulante e comerciante. Nos finais de semana, saía para fotografar famílias e vender 

utensílios. Mas o tempo para se enveredar pelas florestas do Alto Uruguai, em busca 

de insetos, era sagrado. Nessas ocasiões, um cão era o seu único e fiel companheiro.

No diário que escreveu ao longo de mais de 50 anos, pode-se ler trechos em que ele 

condenava os agrotóxicos, a poluição dos rios e a devastação da flora e fauna. Também 

observou cientificamente o clima da região e resolveu anotar, sem falhar um dia, se 

chovia, se ventava, se fazia sol. Em seus documentos, esses escritos estão preserva-

dos com as informações sobre a quantidade de chuva, umidade, vento e temperatura 

colhidos desde 1924. 

Além das imersões pela Zoologia, Astronomia e Meteorologia, a capacidade de Plaumann 

para acumular conhecimentos era impressionante. Ele desenvolveu parcerias com insti-

tuições como o Butantã, de São Paulo: mandava borboletas e recebia soro antiofídico para 

curar quem fosse mordido por cobras na região em que vivia. Muitas vidas foram salvas por 

Plaumann catalogou 
mais de 80 mil 
exemplares de 
17 mil espécies 
de borboletas
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conta disso. Com institutos internacionais, 

a troca envolvia livros que o ajudavam a 

desvendar os mistérios relacionados à sua 

paixão. Foi assim que ele constituiu uma 

biblioteca com mais de dois mil volumes. 

Com alma de historiador, teve ainda o cui-

dado de colecionar os envelopes das cor-

respondências que recebeu de entomólogos 

de todo o mundo.

A partir da década de 1950, ele teve mais 

tempo e recursos para se dedicar às pesqui-

sas. Com um caminhão ou um jipe, rodou 

pelo Pantanal, pelo oeste e norte paulistas e 

até pelo Rio de Janeiro em busca de novas 

espécies. As borboletas de Plaumann foram 

parar em 12 museus internacionais, como 

os de Londres e Viena. O mais curioso é 

que, até sua chegada às terras catarinenses, 

os insetos eram considerados uma praga 

em Seara, e por isso odiados. Jamais seus 

habitantes imaginariam que justamente 

eles viriam a trazer fama internacional para 

a cidade, transformada por Plaumann na 

“Terra das Borboletas”.

Um número considerável de visitantes, 

estudantes e professores, brasileiros e 

estrangeiros, vai anualmente à cidade, 

atraídos pelo Museu Entomológico Fritz 

Plaumann, maior das Américas nessa es-

pecialidade (entomologia é o estudo dos 

insetos), instalado em frente à residência 

que Plaumann ocupou em Nova Teutônia. 

O dinheiro para a construção do museu Insetos em processo de polinização das flores
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foi doado pela Prefeitura, pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e pelo 

governo da Alemanha.  

Em vários momentos, Plaumann foi assediado por universidades nacionais e inter-

nacionais para vender seu acervo. Ele resistiu. Somente no final da década de 1970, 

a Prefeitura de Seara decidiu comprar os direitos sobre a coleção para manter esse 

incrível patrimônio na cidade. De esculturas de madeira ou concreto que enfeitam as 

ruas e locais turísticos da cidade, até adesivos, mosaicos e suvenires, tudo na cidade 

lembra as borboletas. Uma delas, de granito, está simbolicamente pousada no túmulo 

de Plaumann desde 1994, o ano de sua morte, aos 92 anos. 

Hoje são 80 mil exemplares de 17 mil espécies diferentes, adequadamente preservados 

em condições ideais de umidade e temperatura, que formam um acervo entomológico 

que não poderá ser igualado, pois mais de 70% das espécies catalogadas já não existem 

mais. São gafanhotos, bichos-pau, moscas, vespas, percevejos cigarras, baratas, abelhas, 

louva-a-deus, besouros, lavadeiras, neurópteros e, claro, borboletas diurnas e noturnas 

com magníficas combinações de cores e tons.

No caso das borboletas, as musas da coleção, o cientista teve a preocupação de de-

monstrar a evolução completa do inseto, do estado de larva ao adulto. Ele adotou esse 

Acima e na página 
ao lado, flagrantes 
do Parque Estadual 
Fritz Plaumann. 
Fica em Concórdia 
e foi inaugurado 
em 1988
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mesmo critério em relação às espécies 

importantes para o estudo de doenças hu-

manas, como o mosquito Aedes aegypt, 

transmissor da dengue e da febre amarela.

Além do museu, outro grande empreen-

dimento ecológico leva o seu nome: é o 

Parque Estadual do Rio Uruguai, batizado 

Parque Fritz Plaumann, localizado nas vi-

zinhanças de Concórdia. Criado em 1988 

com o patrocínio da Engie Brasil Energia, o 

Parque, além de proteger a floresta e várias 

espécies de flora, abriga veados-mateiros, 

macacos, cutias, pacas e tamanduás.

No final da vida, Plaumann recebeu muitas 

homenagens. Em 1985, ganhou a Medalha 

do Mérito Universitário da Universidade 

Federal de Santa Catarina. No início de 

1991, recebeu a mais alta condecoração 

do campo da ciência da Alemanha, a  

Grã-Cruz do Mérito Científico. Em 1992, 

obteve a Medalha do Mérito Anita Garibaldi  

do governo de Santa Catarina. Também foi 

homenageado por outros pesquisadores, 

com o batismo de diversas espécies des-

cobertas com o seu nome, como os besou-

ros Atenisius plaumanni, Aleiphaquylon 

plaumanni e Ormeta plaumanni. O Cen-

tro Acadêmico do Curso de Agronomia da 

Universidade do Estado de Santa Catarina 

também foi batizado Fritz Plaumann, como 

homenagem aos serviços prestados à ciên-

cia e à formação estudantil em cursos de 

Ciências Agrárias e Ambientais.
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RaulIno ReITZ 

Um milHãO de  
qUilômetrOS de AVentUrAS 

Verdadeiro recordista 
mundial no estudo e 
preservação de plantas, 
ele viajou mais de um 
milhão de quilômetros 
pelo Brasil, criou um 
herbário e contribuiu para o 
surgimento da Fatma, atual 
Instituto do Meio Ambiente 
de Santa Catarina (IMA)

É fantástica a história do padre Raulino  

Reitz (1919-1990), que, nascido na pe-

quena cidade catarinense de Antônio 

Carlos, em meio a uma zona rural loca-

lizada a 40 km da capital, Florianópolis, 

tornou-se um ícone da botânica. Ao dedi-

car toda a vida à atividade pela qual era 

apaixonado, ele catalogou 350 espécies 

de plantas até então desconhecidas da 

ciência e criou um herbário, o Barbosa 

Rodrigues, em Itajaí, que conserva mais 

de 50 mil espécies.  

Como a maioria das famílias que se 

fixaram em Antônio Carlos, Reitz des-

cendia de alemães, vindos de Bremen. Teve uma criação rígida, precisando desde 

cedo ajudar o pai no pasto e na roça. Mas foi assim que ele aprendeu na prática 

a ter respeito pela natureza – embora fosse um homem simples, seu pai sabia que 

era importante promover o rodízio de plantações para manter as características 

produtivas da terra, muito antes de o conceito da rotação de culturas se tornar 

popular na agricultura. 
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O rapaz virou seminarista influenciado por dois de seus ir-

mãos, Afonso e João, que também haviam estudado no Se-

minário Azambuja, em Brusque. Permaneceu ali entre 1932 

e 1936, transferindo-se em seguida para o Seminário Cen-

tral de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Lá conheceu 

um grande incentivador de seus estudos botânicos, o padre  

Balduíno Rambo. Não sendo um aluno de notas excepcionais, 

o valor de Reitz como estudante se media principalmente pela 

persistência que demonstrava. 

Em 1938, durante o segundo ano de Filosofia, passou a coletar 

plantas. Os alunos saíam para a mata colher ervas medicinais 

para chás, muitas vezes destinados aos presos da cidade, 

mas Reitz não se contentava apenas com a coleta. Queria 

saber mais sobre cada uma daquelas plantas que tinha em 

mãos, que foram dissecadas e preservadas em todas as suas 

informações. 

Foi com esse material inicial que ele fundou, em 1942, com 

apenas 23 anos, o Herbário Barbosa Rodrigues, cujo nome homenageia um naturalista 

do século 19. Ao longo do tempo, ele reforçaria o acervo com as 29 mil plantas que 

herborizou ao longo da vida. Hoje, a instituição reúne mais de 96% das espécies de 

plantas existentes no território catarinense. Ali são encontradas, à disposição para es-

tudos, 42.354 plantas arquivadas, secas e conservadas – não só as locais, como outras 

11 mil de estados vizinhos. 

Além de se concentrar no que encontrava na natureza de Santa Catarina, ele realizou 

impressionantes 953 excursões botânicas, totalizando mais de um milhão de quilômetros 

rodados pelo Brasil, boa parte desses a bordo de seu valente Jeep, numa época em que 

o transporte era difícil e repleto de obstáculos. Muitas vezes ele contou com a ajuda de 

um fiel colaborador, o cientista Roberto Miguel Klein. 

Sua maior obra, a Flora Ilustrada Catarinense, foi sendo constantemente atualizada e 

ampliada ao longo de 25 anos. Ao fim, tinha 12.489 páginas, 2.760 estampas e 1.983 

mapas, abrangendo 149 famílias, 734 gêneros, 3.333 espécies e 237 variedades de 

Padre Raulino 
em plena ação, 
pronto para suas 
incursões em busca 
de novas espécies
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plantas. A enciclopédia é a única do gê-

nero no Brasil – nenhum outro estado tem 

mapeamento vegetal semelhante. 

Pelo estudo das bromélias, Reitz chegou 

à malária. Na tentativa de acabar com 

a doença, Brasil e Estados Unidos, por 

meio de uma associação entre o Instituto 

Oswaldo Cruz e a Fundação Rockfeller, 

assinaram um convênio na década de 

1950. O Brasil pediu que os americanos 

enviassem um especialista em bromélias, 

mas, para surpresa de todos, verificou-

se que ninguém sabia mais do assunto 

que o padre Raulino Reitz, que já vinha 

investigando os mecanismos de prolife-

ração dos insetos nas águas paradas nas 

bromélias. Assim, ele entrou oficialmente 

no combate à doença. Fruto dessas pes-

quisas, concluiu em 1951 a redação do livro “Bromeliáceas e a malária – Bromélia 

Endêmica”, que, sem o apoio governamental que lhe havia sido prometido, só seria 

publicado em 1984, com os custos pagos pelo autor. São 808 páginas, 140 estampas 

e 106 mapas. 

No decorrer dos preparativos para as comemorações do Centenário de Brusque, em 

1960, Reitz começou a organizar o “Museu Arquidiocesano Dom Joaquim”, que foi 

instalado no antigo prédio do Seminário de Azambuja. Para isso, saiu pelo Estado co-

letando o acervo: plantas, animais, minerais, armas, imagens, documentos, história… 

Tudo pronto, o Museu foi inaugurado, sendo Reitz seu diretor até 1978. Em 1961, Reitz 

criou e implantou o Parque Botânico do Morro Baú, em Ilhota, Santa Catarina, com 750 

hectares. Ele se envolveu pessoalmente com a conservação daquelas terras, preocupado 

com a destruição da mata promovida por agricultores. Muitos anos mais tarde, numa 

das grandes enchentes catarinenses, em 2008, a montanha praticamente desabou, com 

grande número de vítimas fatais. Apenas o parque, de 750 hectares, com suas florestas 

preservadas pelo padre, manteve-se intacto. 

À direita na foto, 
posando com amigos: 

29 mil plantas 
herborizadas
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Ao receber o título de Cidadão Honorário do Estado da 

Guanabara, em outubro de 1974, por seus trabalhos em 

prol do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Reitz afir-

mou: “O que importa na vida não é ser, nem ter, nem 

poder. O que importa é fazer, realizar em proveito da 

comunidade”. No ano seguinte, no discurso de Abertura 

do 26º Congresso Nacional de Botânica, ele reforçou 

essa ideia: “Os botânicos não podem se recolher em 

torres de marfim estudando tecnicamente as plantas e 

ficar omissos ante a ação indiscriminada contra os pul-

mões verdes do mundo e de nossa belíssima paisagem”. 

Conclamava todos a fazerem o que ele já realizava: 

colocar a ciência a serviço das causas relevantes para 

a humanidade. 

Nesse mesmo ano de 1975, ele foi convocado para 

lançar as bases da Fundação de Amparo e Pesquisa 

Tecnológica do Meio Ambiente (Fatma), órgão respon-

sável pelo meio ambiente do Estado de Santa Catarina. 

Um dos primeiros órgãos ambientais do país, a Fatma 

abrigou o Reitz e suas ideias. Lá ele ocupou o cargo de 

vice-presidente até 1979, e depois, até 1983, o de Supe-

rintendente-adjunto. Ajudou a criar e rechear o Estado 

de parques, reservas e estações ambientais. Nasceram 

assim o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro (1975), o 

Parque Estadual da Pedra Furada (1980), o das Reservas 

Biológicas do Sassafrás (1977), o do Aguaí e o da Canela 

Preta (1980), além das Estações Ecológicas dos Carijós, 

na Ilha de Santa Catarina; dos Timbés, nos municípios de 

Timbé do Sul e Meleiro; da Babitonga, nos municípios 

de Garuva, Joinville, Araquari e São Francisco do Sul.

Toda a dedicação à botânica correu de forma paralela às 

atividades de padre. Em 1943, ele foi ordenado sacerdote 

na Catedral de Florianópolis, pelo arcebispo. Foi então 

Padre Raulino criou o Herbario Barbosa 
Rodrigues, que reúne 96% das espécies 
de plantas de Santa Catarina
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nomeado vigário em quatro paróquias: Turvo (1943 a 1944), Sombrio (1944 a 1946), 

Itajaí (1946) e Orléans (1946 a 1947). Seus sermões quase sempre abordavam temas 

ligados à Ecologia. Entre 1947 e 1971, foi diretor e professor do Seminário de Azambuja, 

em Brusque, onde havia se formado. Foi a época de ouro do seminário, que competia 

culturalmente com várias outras faculdades. 

Como professor, a disciplina predileta de Reitz era a Cosmografia, que lecionou por 20 

anos seguidos. Nas aulas práticas, buscava as noites de céu limpo, quando seus alunos 

podiam observar no céu o Cruzeiro do Sul, a Ursa Maior, o Escorpião, o Sagitário, as 

grandes constelações. Lecionou também Latim, Inglês, Alemão, Espanhol, Ciências Natu-

rais, História Natural, Biologia, Religião, Anatomia e Fisiologia Humana, Física, Química, 

Agronomia, História das Américas, Geografia Geral e do Brasil e História Geral. Suas aulas 

eram programadas para o início da semana, para que tivesse tempo livre para as pesquisas, 

que frequentemente emendava com sábados e domingos. Mais tarde, de 1975 a 1986, 

Reitz foi vigário colaborador em Tijucas, e de 1987 até a morte, em 1990, em Camboriú. 

Ao todo, Reitz publicou 45 livros e 114 artigos científicos, além de editar a Revista 

Sellowia, lançada em 1949, periódico de botânica sul-brasileiro. Foi ele quem ideali-

zou e promoveu a regulamentação para que a orquídea (Laelia purpurata) e a imbuia 

(Ocotea porosa) fossem a flor e a árvore símbolos do Estado de Santa Catarina. Toda 

essa dedicação o levou a ser reconhecido por diversos prêmios, inclusive aquele que 

é considerado o “Oscar” da Ecologia mundial, o Prêmio Global 500, concedido a 

ele em 1990 – ano de sua morte, aos 71 anos – pelo PNUMA (Programa das Nações  

Unidas para o Meio Ambiente), da Organização das Nações Unidas (ONU). Com todos 

os méritos, Reitz foi nomeado Patrono dos Ecologistas Catarinenses.

“Há os que nascem gênios, como Mozart. E há os gênios que são construídos pelo 

trabalho metódico, perseverante, de uma vida inteira. Pessoas cuja genialidade con-

sistiu em realizar um projeto na paciência cotidiana. Penso ser este o caso do Padre  

Raulino. Durante 52 anos dedicou-se ao estudo da natureza, especialmente no campo 

da Botânica, dia por dia, ano por ano, no silêncio do gabinete ou da pesquisa de campo, 

nas dificuldades das viagens. E nisso foi feliz, pois realizou-se e viu o reconhecimento 

da comunidade nacional e internacional. A paciência fez dele o gênio”, afirmou Dom 

Afonso Niehues, Arcebispo Metropolitano de Florianópolis, na oração fúnebre por 

ocasião do sepultamento do Padre Raulino Reitz.

Uma vida de 
paciência e 
perseverança
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PadRe João alFRedo RohR 

O mAiOr eSCAVAdOr brASileirO 

Ele era jesuíta, professor 
e, acima de tudo, um 
arqueólogo. Foi criador  
do Museu do Homem  
do Sambaqui e, pela 
importância de seu 
trabalho, ficou conhecido 
como o “maior escavador 
brasileiro” e “pai da 
arqueologia catarinense”

Quando João Alfredo Rohr (1908-1984) 

nasceu em Arroio do Meio, no Vale do 

Rio Taquari, à beira da Serra Gaúcha, 

numa comunidade formada por descen-

dentes de alemães luteranos e católicos, 

ninguém poderia sequer imaginar que 

dali sairia o arqueólogo responsável pelo 

maior número de escavações já feitas no 

Brasil até os nossos dias. Ele publicaria 

suas descobertas e resultados em 92 

revistas e outros periódicos científicos, 

além de divulgar suas pesquisas e ações 

preservacionistas em entrevistas para rá-

dio e televisão. Foi, talvez, o mais conhe-

cido dos arqueólogos brasileiros, por conta de sua presença constante nos meios de 

comunicação e a forma clara e simples com que falava sobre arqueologia.

Como noviço, Rohr deu aulas de Filosofia Clássica, Aritmética, Italiano e História Na-

tural em São Leopoldo durante três anos, no Seminário Provincial de Nossa Senhora 

da Conceição – que, administrado pelos jesuítas, formava candidatos ao sacerdócio 

pertencentes a diversas congregações religiosas e dioceses do sul do Brasil. É daquela 
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época sua primeira experiência como administrador de um museu de colégio jesuítico, 

espaço de ensino-aprendizagem de ciências, que combinava gabinetes e laboratórios 

de física, química, astronomia e história natural. De 1930 a 1936, ele escreveu oito 

pequenos artigos sobre temas de História Natural publicados na revista do Colégio 

Anchieta de Porto Alegre. De 1937 a 1940, fez seus estudos teológicos. Em 1939, foi 

ordenado sacerdote. 

Ele logo seria enviado para trabalhar no Colégio Catarinense, em Florianópolis, fun-

dado em 1905 e administrado pelos padres jesuítas. De 1942 a 1964, lecionou Física, 

Química e Ciências Naturais. Em decorrência de suas atividades pedagógicas, assumiu 

e começou a ampliar o museu já existente no Colégio. De 1946 a 1953, foi reitor da 

comunidade dos jesuítas de Florianópolis, diretor do Catarinense e presidente do Sindi-

cato de Estabelecimentos de Ensino Primário e Secundário de Santa Catarina. Foi quando 

comandou obras de ampliação e reforma do Colégio e construiu uma casa de retiros. 

Em saídas de campo com o objetivo inicial de encontrar orquídeas, ele deparava com 

sítios arqueológicos distribuídos por diversas partes da Ilha de Santa Catarina, e isso 

despertou sua atenção para a necessidade de estudar e preservar esse patrimônio. 

Autodidata, iniciou seu trabalho de pesquisa arqueológica com os recursos da comu-

nidade onde vivia, a do Colégio Catarinense. 

Logo nos primeiros anos em Florianópolis ele se envolveria em uma grande polêmi-

ca. Em 1944, durante seus estudos dos petróglifos – desenhos antigos gravados nas 

rochas – na Ilha de Santa Catarina, ele descobriu que uma colônia de pescadores 

estava cultuando religiosamente uma pedra com uma imagem que o povo associou a 

de um santo e ficou conhecida como “Santinho”, no Morro das Aranhas, ao lado da 

praia do Santinho e do Moçambique.  A devoção e a fé levaram o povo a acreditar 

que a pedra era milagrosa. Fizeram até mesmo um altar ao “Santinho”, de frente para 

o mar. Ali se revezavam em romaria, rezas, promessas, pedidos. 

Rohr e sua equipe tiraram a pedra do lugar e a levaram para o museu do Colégio Ca-

tarinense, causando uma tremenda confusão. A atitude provocou grande revolta na 

comunidade local. Para piorar, meses depois da sua retirada, a pedra misteriosamente 

desapareceu. Na época, o sumiço do Santinho levou centenas de pessoas a uma passe-

ata em frente ao Colégio do padre Rohr. Moradores da praia dos Ingleses percorreram 
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mais de 35 quilômetros para exigir expli-

cação dos governos municipal, estadual 

e também da administração do Colégio. 

Naquele ano, a pesca foi ruim e os devo-

tos atribuíram a culpa, claro, ao sumiço 

do “Santinho”. 

Em 1948, o Padre Rohr adquiriu a cole-

ção de peças arqueológicas que perten-

cia ao comerciante Carlos Berenhauser 

– que, durante muitos anos, havia reuni-

do um rico material, composto por mais 

de 8 mil objetos (incluindo vasilhas de 

cerâmica guarani e 80 mil fragmentos), 

principalmente por conta da prática de 

trocar tecidos por pedras e apetrechos en-

contrados por moradores das localidades 

mais afastadas da Ilha. Todos já sabiam 

que Berenhauser se interessava pelo as-

sunto e guardavam suas descobertas para 

realizar a troca.

Naquele mesmo ano, Rohr apresentou 

no Primeiro Congresso de História Cata-

rinense, realizado em Florianópolis, um 

longo trabalho de título “Contribuição 

para a etnologia indígena do Estado de 

Santa Catarina”, cuja maior parte (102 

páginas) é a relação do material etnoló-

gico pré-colombiano até então recolhido 

ao museu do colégio sob sua direção. 

Em 1954, criou um setor de etnologia 

indígena no museu do Catarinense, com 

as peças descritas em sua contribuição e 

material recolhido entre os índios Xokleng 

Trabalhos de escavação em Santa Catarina, que levaram 
o padre jesuíta a explorar sítios arqueológicos
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(Botocudos). Em 1956, participou da criação do Instituto 

Anchietano de Pesquisas (IAP).  Em 1958, realizou um 

relevante estudo arqueológico: uma escavação de 200 m² 

em um sítio junto à Base Aérea de Florianópolis. Neste 

local, chamado de Caicanga-Mirim, recolheu em uma 

tensa operação de salvamento 54 esqueletos de índios 

que haviam vivido ali no século XII d. C. 

Em meados da década de 1960, o Padre Rohr passou a 

receber uma verba do Serviço do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (Sphan) para que localizasse, descre-

vesse e ajudasse a preservar os sítios arqueológicos de 

Santa Catarina. Mais tarde, passou a receber uma bolsa 

de pesquisador e alguns recursos auxiliares do Conselho 

Nacional de Pesquisas (CNPq). Em trabalho paciente, 

ele levantou mais de 400 sítios em Santa Catarina, e 

só conseguiu chegar a esse número porque pesquisou palmo a palmo determinadas 

regiões, fazendo um detalhadíssimo trabalho de campo para localizar e identificar 

cada um deles.  As técnicas utilizadas para realizar o trabalho seriam comparáveis, 

anos depois, às dos grandes arqueólogos, embora ele não tivesse recebido qualquer 

formação acadêmica nessa área.  

Na década de 1970, o Padre Rohr tornou-se representante do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para a área de arqueologia no Estado de Santa 

Catarina. Sob essa incumbência, vistoriou os sítios do litoral e do interior, conscien-

tizando autoridades e denunciando à justiça federal as depredações e vandalismos 

verificados. Chegou a prestar depoimento em inquérito policial contra a Prefeitura de 

Laguna e contra os depredadores. 

O material que o Padre Rohr acumulou ao longo da vida encontra-se no Museu do 

Homem do Sambaqui. A instituição cresceu muito desde então, compondo-se, hoje, 

de um setor de arqueologia, no qual estão expostos objetos de pesquisas; de material 

etnográfico dos índios Botocudos; de animais empalhados, conchas e fósseis; de uma 

amostra mineralógica; de uma coleção de moedas; e de um pequeno conjunto de 

roupas e objetos religiosos em uso até a década de 1960.

No Museu do 
Homem do 
Sambaqui, que 
fundou em 1964, 
em Florianópolis
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Reunindo nos trabalhos de campo equi-

pes formadas por estagiários, estudan-

tes, professores, arqueólogos e operá-

rios − a maioria destes últimos cedidos 

pelas prefeituras –, Rohr proporciona-

va aos aprendizes uma escola prática 

em suas escavações, numa época em 

que era muito difícil no Brasil obter 

formação em Arqueologia. A equipe 

geralmente ficava alojada em casas 

alugadas próximas ao sítio. Verifica-se 

nos relatórios datilografados por Rohr 

o predomínio dos meses das férias de 

verão e inverno como períodos para 

as escavações. Ele continuaria coman-

dando escavações por todo o estado de 

Santa Catarina até a morte, em Floria-

nópolis, no dia 21 de julho de 1984, 

aos 76 anos.

Acima, Padre Rohr examina sítios arqueológicos 
no litoral de Santa Catarina. Abaixo: entrevista 
à imprensa sobre o material encontrado
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Com uma história quase centenária de foco na 
qualidade, a Altenburg dedica-se à missão de 
proporcionar bem-estar aos seus clientes

bem dOrmir, bem ViVer
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Dormir bem, há muito tempo, é uma condição atrelada ao viver 

bem. Do conhecimento empírico dos antigos às mais modernas 

pesquisas científicas, a qualidade do sono é um dos aspectos 

mais importantes da rotina das pessoas de todas as idades e 

nacionalidades. E promover a qualidade de vida através do sono 

é o foco da Altenburg, companhia catarinense que completará 

100 anos em 2022. 

Há quase um século, a fundadora da empresa, Johanna  

Altenburg, começou a costurar acolchoados para sustentar a 

família. A origem europeia fortaleceu um traço da sua per-

sonalidade: a preocupação com os detalhes. Aos poucos os 

produtos fabricados a partir de algodão, lã de carneiro e penas 

começaram a ganhar a vizinhança. 

Assim, com Johanna à frente dos negócios ou já na gestão do 

filho Arno e da sua esposa Anna, a história da Altenburg foi se 

moldando às mudanças e seguiu em constante crescimento.  

Johanna Altenburg começou tecendo 
acolchoados em casa. Abaixo, a sede da 
empresa, em Blumenau, na década de 1950
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Rui Altenburg, neto da fundadora, está à frente dos negócios há 

40 anos e atua na empresa há 48. Com perseverança, atenção 

aos detalhes, determinação e olhar dedicado à inovação, o 

crescimento sustentável é constante na marca. 

Os acolchoados seguem sendo bastante representativos para a 

empresa. A marca Altenburg está entre as líderes nacionais no 

segmento e tem um mix de produtos que atende desde o público 

com alto poder aquisitivo até quem busca itens mais econômi-

cos. Entre as matérias-primas utilizadas estão poliéster, algodão 

e, mais recentemente, o Tencel. Este último, produzido a partir 

da madeira, tem níveis de qualidade e conforto superiores até 

mesmo ao algodão, além de ser um antibacteriano natural. 

Mas foi em outro produto fundamental para o sono que a  

Altenburg atingiu a liderança absoluta no Brasil: os travesseiros. 

Atualmente, mais de 1 milhão de itens da marca chegam ao 

mercado todos os meses. Um amplo portfólio, com diferentes 

formatos e matérias-primas adequados ao jeito predileto de dor-

mir de cada consumidor. 

Uma das novidades é o lançamento da Linha Tech, com itens 

que levam tecnologia para a cama dos consumidores. Um dos 

modelos, por exemplo, tem na composição fios de carbono, 

que neutralizam a energia eletrostática acumulada pelo corpo 

durante todo o dia. A empresa também possui a linha Hoteltex, 

com itens produzidos para hotéis, motéis, pousadas, spas, 

clínicas e hospitais de todo o Brasil. 

Os mercados de banho e mesa também estão no radar de cres-

cimento da empresa. Nas toalhas de banho, por exemplo, já es-

tão no mercado produtos com diferenciais em matérias-primas  

de alto poder de absorção e design inovadores.

Todos estes produtos são fabricados em cinco unidades – duas 

em Blumenau (SC), uma em Aracaju (SE), uma em São Roque 

(SP) e outra no Paraguai. A primeira estrutura internacional 

iniciou as atividades em março de 2018 e trouxe novos desa-

Ao lado, a evolução das lojas da empresa em  
diferentes épocas. Acima, o neto da fundadora,  
Rui Altenburg (à dir.), com o gestor Ilton Tarnovski
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fios e oportunidades para a marca catarinense. Agora, além de 

estar em todos os lares brasileiros, a Altenburg quer expandir 

as exportações e conquistar novos mercados. 

Atualmente os produtos da companhia são comercializados em 

mais de 7 mil pontos de venda, que estão em todos os estados 

brasileiros, além de países da América Latina. São ainda 10 lojas 

próprias com o mix completo, que também está disponível para 

consumidores no e-commerce www.altenburgstore.com.br. 

A profissionalização da empresa é a marca da gestão de Rui 

Altenburg. Com foco em acelerar os resultados e aprimorar o 

olhar de mercado da Altenburg, o executivo Ilton Tarnovski as-

sumiu, em 2017, a vice-presidência, após atuar na gestão da 

maior camisaria da América Latina por mais de 30 anos. Os 

filhos de Rui – Danielle, Tiago e Gabriel Altenburg – estão sendo 

preparados como lideranças do futuro da marca, sendo que os 

dois últimos já atuam há mais de uma década ao lado do pai e 

de 1,6 mil colaboradores.

Às vésperas de completar o seu primeiro centenário, a Altenburg 

valoriza a história empreendedora da família, busca a inovação 

em cada passo e está cada vez mais ligada ao seu propósito: 

gerar bem-estar para as pessoas. 

Aproximando-se do centenário, a 
empresa se guia pelo propósito de 
gerar bem-estar às pessoas
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Sob a liderança de Frank Bollmann, a Tuper tem capacidade 
instalada para transformar quase um milhão de toneladas de 
aço por ano e ajuda o planeta com suas iniciativas ambientais

FOrçA qUe Vem dO AçO
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A história no Brasil da família Bollmann começou quando o bo-

ticário Guilherme Bollmann deixou a cidade de Köthen, região 

da Alta Saxônia, ao norte da Alemanha, para recomeçar a vida 

na América do Sul. Ele chegou a São Bento do Sul por volta de 

1890 e, aos pés do morro da igreja matriz Puríssimo Coração de 

Maria, abriu a primeira farmácia da vila, a Farmácia Bollmann. 

A vocação para empreender seria transmitida às gerações seguin-

tes. Carlos, filho de Guilherme, tornou-se um dos precursores da 

indústria moveleira, que se tornaria fundamental para o desen-

volvimento econômico da região, enquanto seu neto Donaldo, 

um dos fundadores da Associação Comercial de São Bento do 

Sul, foi o idealizador da principal escola de música da cidade, 

que ainda hoje leva o seu nome. Outro dos netos de Guilherme, 

Ornith, seria prefeito de São Bento do Sul. E Frank Bollmann, 

quarto filho de Ornith e Olga Bollmann, nascido no dia 14 de 

julho de 1949, é o líder da metalúrgica Tuper, uma empresa que 

revolucionou a economia regional e se tornou uma das marcas 

mais sólidas de Santa Catarina, com três unidades industriais, 18 

centros de distribuição, mais de 1.500 funcionários e capacidade 

produtiva de 826 mil toneladas de aço por ano. 

Frank começou a trabalhar na empresa aos 23 anos, logo depois 

da fundação do negócio, inicialmente uma sociedade de dois de 

seus cunhados com dois outros amigos, que buscavam diversifi-

car a economia de São Bento do Sul, até então muito atrelada à 

indústria moveleira. No começo, ainda estudante de Engenharia 

Mecânica na Udesc de Joinville, Frank conciliava as tarefas da 

faculdade com o desenvolvimento de projetos para a empresa. 

Dedicava-se de forma tão plena que logo veio o convite para se 

tornar sócio, e não tardou para que assumisse o comando. Sob 

a liderança de Bollmann, a Tuper cresceu sem parar. 

Em 2017, ele completou 45 anos de casa vendo seus filhos Ale-

xandre e Gustavo, ambos trabalhando na empresa, prontos para 

Corte simbólico da fita, na inauguração 
da empresa Tuper, em 1971

Frank Bollmann e seu pai, Ornith, diante da perfiladeira que 
dobrou a produção da empresa
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levar adiante a tradição do sobrenome. Hoje consolidada como 

uma das maiores processadoras de aço do país, integrante do 

grupo das 500 maiores empresas brasileiras, segundo o anuário 

Melhores e Maiores da Revista Exame, a Tuper nasceu em 1971 

com o nome Sicap. Começou aproveitando uma oportunidade, a 

produção de escapamentos para carros no mercado de reposição. 

Graças ao alto padrão de qualidade que alcançou, ao parque 

fabril moderno e à excelência de seus produtos, a Tuper tem 

participado de grandes projetos de infraestrutura para o desen-

volvimento do país, entre os quais o fornecimento de soluções 

em aço para gasodutos, aeroportos, estádios de futebol e outros 

empreendimentos que prepararam o país para a Copa do Mundo 

de 2014 e para os Jogos Olímpicos de 2016. 

A partir do sucesso obtido na área original de atuação – a em-

presa se tornou uma das maiores fabricantes de escapamentos da 

América Latina, produzindo escapamentos, catalisadores e pon-

teiras para os mais diversos fabricantes de automóveis nacionais 

e importados –, outros segmentos puderam ser explorados. Com 

o nome mudado para Tuper (palavra criada a partir da junção de 

“Tubos” e “Perfis”), a empresa ampliou gradualmente o leque de 

atuação para outros 30 segmentos, incluindo tubos de aço indus-

triais, estruturais e de condução, tubos API, eletrodutos, perfis 

estruturais, telhas metálicas, lajes nervuradas, escoras metálicas e 

andaimes, peças e componentes automotivos, sistemas de exaus-

tão para veículos originais e escapamentos automotivos para 

aftermarket. A empresa segue as exigentes normas nacionais e 

internacionais para atender ao mercado com soluções industriais, 

automotivas, para óleo e gás, construção civil e infraestrutura.

Um marco essencial da expansão da Tuper foi a inauguração da 

unidade Tubos, em 1981, inicialmente para atender a demanda 

interna de matéria-prima para os escapamentos, ganhando au-

tonomia em seguida e transformando-se em uma das maiores 

fabricantes de tubos de aço do país. Essa experiência mostrou o 

caminho e foi replicada em várias outras ocasiões. 

Assim surgiram a unidade Telhas e Perfis, conhecida atualmente 

como Sistemas Construtivos (criada em 1989), a unidade Tuper 

Sistemas de Exaustão, que fornece para as maiores montadoras au-

tomotivas do país (2000), a unidade Tubos Especiais e Componentes, 

voltada à fabricação de peças e componentes para a indústria auto-

bOllmAnn (Tuper)

A Tuper em três tempos, produzindo soluções em aço para 
grandes empreendimentos, como a Copa de 2014 e os Jogos 
Olímpicos de 2016
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motiva (2006) e a Tuper Óleo e Gás, que produz tubos de condução 

utilizados no transporte de óleo, gás, minerais e combustíveis, e no 

revestimento de poços de petróleo ou gás (2012), entre vários 

outros exemplos ao longo de quase meio século de trajetória.  

A empresa se destaca também pela preocupação com o de-

senvolvimento social, a qualidade de vida dos catarinenses e 

o envolvimento nas questões ambientais. O sistema de gestão 

certificado pela ISO 14001 coordena ações que buscam o melhor 

equilíbrio entre os processos industriais e os recursos naturais, 

incluindo desde a redução de desperdícios até programas de 

aperfeiçoamento ambiental para educação e conscientização. 

Um exemplo é a utilização de cisternas que permitem armazenar 

águas pluviais, tratadas e reutilizadas nos processos industriais, 

proporcionando uma redução drástica no consumo de água das 

reservas do município de São Bento do Sul. Atualmente, 98% 

dos resíduos gerados nos processos produtivos são reciclados. 

Também a matéria-prima, por ser 100% reciclável, contribui 

para que toda a sucata seja reaproveitada na fabricação de mais 

aço. Outro projeto impulsiona notavelmente a cadeia alimentar 

da rica fauna regional: o plantio de mais de 500 mil mudas de 

palmito, sem propósito comercial, além de 45 mil árvores nativas 

e de mais de 200 mil mudas de outras essências.

Frank Bollmann: 45 anos a serviço 
da Tuper, acima, na vista aérea
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Um SOnHO COmpArtilHAdO

As primeiras máquinas de tecer de Santa Catarina foram 
construídas pelas mãos da família Döhler. Hoje, o legado dos 
pioneiros é levado adiante por mais de 3 mil colaboradores
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Carl Göttlieb Döhler chegou à 

Colônia Dona Francisca, hoje Joinvil-

le, em 1881. Deixava para trás sua Alema-

nha sufocada pelos altos impostos de Otto von  

Bismarck. Trazia na cabeça a ideia de se dedicar à la-

voura. Ideia, aliás, que ele abandonou assim que se deparou 

com o manguezal que dominava o vilarejo no final do século 

XIX e de onde só saíam caranguejos. 

Foi preciso recorrer ao plano B – na Saxônia, de onde vinha, 

distante mais de 12 mil km dali, ele fora oficial de tecelagem e 

proprietário de uma oficina. Na bagagem para o Brasil, trouxe 

seis quilos de fios. Resolveu, então, com as próprias mãos, mudar 

seu destino ao construir com a ajuda da família o que é hoje o 

mais antigo tear manual de Santa Catarina. Rústico, de madeira, 

mas perfeito para que começasse a fabricar tecidos xadrez e de 

brim, com a ajuda da esposa Ernestine. 

1881
Carl Döhler 

chega ao 
Brasil, dando 

início à 
produção de 

tecido

1891
Primeiro 

tear de ferro 
da colônia 

importado da 
Inglaterra

1956
Arno Waldemar 
Döhler assume 
a presidência da 

empresa

1975
Criação da 
Comfio no 
complexo 

industrial da 
empresa 1988

Udo Döhler 
assume como 

presidente 1995
Construção do 

Aterro Industrial 
próprio para 

resíduos sólidos

1999
Döhler 

conquista a 
certificação ISO 

14001, e Udo 
Döhler é eleito 
Personalidade 

Ambiental 
do Prêmio 

Expressão de 
Ecologia

1996
Pela destacada 

trajetória ambiental, 
Döhler recebe 

homenagem especial 
do júri do Prêmio 

Expressão de Ecologia
2017 

Com a empresa 
completando 

136 anos, José 
Mário Gomes 

Ribeiro assume 
como presidente

1992
Estação de 

Tratamento de 
Água entra em 

operação

1983
Estação de 

Tratamento de 
Efluentes entra 

em operação

1967
Sob comando da 

quarta geração da 
família, a empresa 
consolida-se como 

potência têxtil,  
com produção 

de 120 mil m² de 
tecido por mês

1926 
Carl Döhler 
falece aos  

81 anos

Será que 

conquistaria 

a freguesia local? 

Em 6 de dezembro de 

1881, dia em que Carl com-

pletava 36 anos, a primeira amostra 

de tecido ficou pronta. Para negociar as 

primeiras peças que produziu, ele simplesmente 

as colocou nas costas e percorreu a vizinhança. Em 

poucas horas vendeu tudo para pessoas interessadas em  
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döHler

obter tecidos para confeccionar calças. Depois de 137 anos, em 

2018, o sobrenome do pioneiro e os produtos da empresa que 

ele criou estão no topo da cadeia produtiva no país.

Carl logo descobriu que, embora Joinville fosse imprópria para a 

agricultura, com a proximidade do porto, a abertura da estrada 

para São Bento e os prósperos ciclos da erva-mate e da madei-

ra, a cidade foi ganhando reconhecimento como entreposto 

comercial. O comércio se dinamizou rapidamente. Em 1885, 

ele era fornecedor de um mercado que já contava com 34 mil 

consumidores ansiosos por adquirir tecidos para confeccionar 

roupas do dia a dia, além de lençóis e toalhas. 

Depois dos cinco primeiros anos de investimentos e trabalho 

árduo, Carl finalmente começou a obter lucro. Havia construído 

três teares de madeira, para aumentar a produção e dar conta da 

crescente demanda. Ele, a esposa e os filhos operavam os teares. 

Após o brim, passou a oferecer tecidos mais finos, usados para 

todos os tipos de roupas, lenços e cachecóis. 

Quando a oferta ultrapassou a demanda da colônia, surgiu a 

necessidade de procurar outros mercados. Para negociar o ex-

cedente, Carl subia a serra a 

pé, em direção ao que hoje 

se conhece como São Bento 

do Sul, Rio Negrinho e Cam-

po Alegre. A comercialização 

era feita via escambo, ou 

seja, os tecidos eram troca-

dos por produtos agrícolas. 

Dez anos depois da constru-

ção do primeiro tear, Carl e 

o filho Alexandre importa-

ram da Inglaterra o primeiro 

tear de ferro da colônia, um  

Butterworth, que foi insta-

lado na Albertstrasse – hoje 

batizada Alexandre Döhler –, 

rua onde a família morava e 

mantinha o negócio.

Com base em três conceitos 

dos quais Carl não abria mão em momento algum – comprome-

timento, dedicação e disciplina –, ele viu seu negócio crescer 

e se consolidar. Ao mesmo tempo, a empresa esteve sempre 

mobilizada em ajudar a comunidade e se envolver em causas 

coletivas, a ponto de cuidar da brigada de bombeiros voluntários 

da cidade e combater o pesado ônus tributário brasileiro. Udo 

Döhler, bisneto do fundador, mantém a tradição familiar. Por 35 

anos, em vários mandatos intercalados, presidiu a Associação 

Empresarial de Joinville (ACIF), entidade muito atuante na cidade. 

Tornou-se o empresário de maior peso a envolver-se na política 

 CISER E DöHLER SãO AS  
DuAS MAIORES HERDEIRAS DA  
AuSTERIDADE ALEMã EM JOINVILLE.  
SãO OS gRuPOS MAIS ORTODOxOS  
E NãO POR COINCIDêNCIA ESTãO  
ENTRE OS MAIS ANTIgOS E SÓLIDOS. 
Apolinário Ternes, historiador

A Döhler modernizou seu processo de produção com o passar 
dos anos, acompanhado o crescimento da indústria em Joinville
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catarinense, elegendo-se para dois mandatos como prefeito de 

Joinville, única cidade do Estado com mais de 500 mil habitantes.

O parque industrial da Döhler tem 200 mil m², onde se produzem 

1.400 toneladas de tecidos por mês. E a empresa, que começou 

com Carl, a esposa Ernestine e os filhos, hoje conta com 3 mil 

colaboradores. Atualmente são fabricados mais de 9 mil produtos 

de cama, mesa, banho, tecidos de decoração e para artesanato, 

e uma série de itens para os segmentos hospitalar, calçadista e 

hoteleiro. Além de distribuir seus produtos em todo o território 

brasileiro, a Döhler exporta regularmente para mais de 40 países 

e marca presença nas principais feiras e exposições distribuídas 

pelo mundo. 

A questão ambiental e a sustentabilidade sempre estiveram pre-

sentes na ideologia da empresa. Na década de 1980, a Döhler 

construiu a sua estação de efluentes, e hoje 30% de toda a água 

consumida é reutilizada. Além disso, foi uma das primeiras em-

presas do País a ter um aterro industrial próprio, além de manter 

uma reserva arborizada de 300 mil m².  

O Programa Döhler de Qualidade de Vida, dirigido aos fun-

cionários, desenvolve ações voltadas à prevenção de doenças, 

incluindo ginástica laboral, palestras e visitas de especialistas 

aos locais de trabalho. Outra iniciativa, o Momento Döhler, 

voltado à comunidade, oferece uma série de oficinas gratuitas 

de artesanato. Realizado em mais de 50 cidades em todo o Bra-

sil, o projeto já arrecadou dezenas de toneladas de alimentos, 

destinados a inúmeras instituições. E, por meio do Programa 

Menor Aprendiz, a Döhler prepara 40 jovens todos os anos para 

o mercado de trabalho.

A aquisição de novos equipamentos e das tecnologias mais avan-

çadas também estão no centro das preocupações da Döhler, 

que está constantemente investindo em inovação e processos 

produtivos para garantir a evolução contínua de seus produtos. O 

resultado aparece não só nas vendas crescentes, mas também em 

certificações internacionais de qualidade. Além disso, a inovação 

é matéria-prima para o desenvolvimento dos produtos. Uma 

equipe de profissionais especializados está sempre em busca 

das tendências mundiais em estilo e design, que são aplicadas 

em toda a linha de produção.

Bisneto do fundador, 
Udo Döhler também 
comanda a Prefeitura 
de Joinville

Investimentos em 
equipamentos e 
tecnologia para 

estar entre as 
melhores do Brasil 
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Ao evoluir do conserto de bicicletas à fabricação de 
uma grande variedade de produtos, a Irmãos Fischer 
sempre foi impulsionada pela vocação para inovar

AqUi ningUém Se ACOmOdA
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Faz muito tempo que as maiores forças da marca Fischer são a 

tradição, a qualidade e a capacidade de entender as necessida-

des do público. A proposta da empresa é produzir itens que se 

notabilizem pela eficiência e, ao mesmo tempo, tornem mais 

fácil a rotina do consumidor, em casa (com sua linha de eletro-

domésticos), nos canteiros de obras (produtos para a construção 

civil), no lazer e transporte (bicicletas) ou na realização de um 

sonho (casas modulares, unidades de ensino, telhas e painéis 

para fechamento de grandes obras). 

Desde sua fundação, em 7 de janeiro de 1966, a empresa adota 

uma gestão de valorização profissional, resultando em produtos 

de alta qualidade e tecnologia, presentes em 36 mil pontos de 

venda em todo o país e no exterior. Atualmente com mil fun-

cionários, a Irmãos Fischer está sediada na catarinense Brusque, 

com pouco mais de 130 mil habitantes, distante 90 quilômetros 

da capital do estado, Florianópolis. 

Foi ali que Ingo Fischer começou a esboçar os primeiros capí-

tulos dessa história. Em 1961, com apenas 17 anos de idade, 

ele abriu uma pequena oficina de consertos de bicicletas, que 

funcionava num prédio alugado na Rua Barão do Rio Branco,  

em Brusque. O rapaz não imaginava que sua iniciativa em-

preendedora seria o ponto de partida para uma empresa 

que se destacaria em uma região caracterizada justamen-

te pela presença de grandes marcas – a maior parte delas 

construídas a partir da dedicação e da capacidade de traba-

lho dos descendentes de alemães, que formavam a maioria  

entre os colonizadores.

Os irmãos foram chegando aos poucos ao negócio. Em 1966, 

Ingo e Nivert Fischer fundaram a empresa que recebeu o nome 

de Irmãos Fischer Ind. Com. Ltda., com o objetivo de atuar no 

ramo metalúrgico, o que incluía o conserto de geladeiras, fogões 

a gás e fornos elétricos, entre outros equipamentos.  Gradativa-

mente, a empresa envolveu outros dos irmãos Fischer – Edemar, 

Egon e Norival –, em tempo parcial ou integral. 

Em 1967, a Irmãos Fischer passou a fabricar pias de aço inoxi-

dável, sob encomenda, e algumas unidades de fornos elétricos 

para uso doméstico, feitas artesanalmente. No ano seguinte, 

inaugurou seu primeiro prédio próprio, com uma área de 458 m2. 

O crescimento da indústria pesqueira em Santa Catarina na 

segunda metade dos anos 1960 proporcionou à Fischer o in-

gresso na fabricação de equipamentos especiais para a indústria, 

À esq., a primeira oficina 
para conserto de bicicletas 
alugada no centro; ao 
lado, a primeira construção 
própria da Fischer
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como mesas, tanques, apoiadores para descascar camarões 

e lavador de pescado, atividade em que veio a tornar-se a 

maior fabricante do Brasil, fornecendo implementos para todo 

o país e até mesmo para outros países sul-americanos. Uma 

consequência natural dessa experiência foi entrar no ramo de 

abatedouros – a empresa logo passaria a produzir produtos 

específicos para a indústria da carne. Na década de 1970, a 

empresa foi transformada em Sociedade Anônima. 

Com o incentivo do governo à construção civil, passou a pro-

duzir carrinhos de mão, betoneiras, guinchos e churrasqueiras 

elétricas. Em 1995, mesmo ano em que voltou a fabricar um 

dos produtos que lhe deram origem, a bicicleta, a Irmãos  

Fischer iniciou a comercialização de máquinas de lavar e secar 

roupas e criou a Associação Recreativa Cultural e Beneficen-

te Arthur Fischer, destinada a atividades sociais, culturais e 

O fundador Ingo Fischer é 
descendente de alemães. 
Acima, vista do parque 
industrial da Fischer

FiSCHer
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esportivas dos colaboradores da empresa e seus familiares. 

Naquela década, após investimentos na expansão do parque 

fabril, a empresa passou a ocupar um novo e moderno com-

plexo industrial, num terreno de 3,6 milhões de m2 e área 

construída de 150 mil m2. 

Nos anos 2000, juntaram-se à linha de produtos para o lar 

vários modelos de coifas e purificadores de ar, além de fogões  

cooktop elétricos de embutir, com mesa vitrocerâmica. A em-

presa recebeu o prêmio do Selo Conpet, em reconhecimento ao 

baixo consumo energético dos cooktops Fischer. Outras novida-

des que se seguiram foram o forno de microondas de embutir, 

o fogão de indução portátil e o fogão Steel-Line esmaltado. 

Uma ampla reforma do escritório de São Paulo fez nascer 

um moderno showroom e um espaço gourmet, enquanto na 

matriz era inaugurado o Centro de Convivência Olga Fischer, 

destinado a prover o bem-estar dos funcionários da empresa, 

com três andares que incluem o setor de Recursos Humanos, 

ambulatório, cozinha industrial, além de refeitório, auditório 

e espaço para lazer. 

Atenta aos apelos de sustentabilidade e praticidade na cons-

trução civil e sintonizada com o espírito de inovação que 

sempre a caracterizou, a empresa acrescentou ao seu por-

tfólio a fabricação de casas metálicas modulares, produto 

que une conforto, segurança e durabilidade em um sistema 

padronizado, de construção rápida e ecologicamente cor-

reto, pois não utiliza cimento, água e tijolos, o que torna 

a sua montagem limpa e de baixo impacto ambiental. No-

vos capítulos surpreendentes dessa fascinante história estão  

por ser escritos.

Fogões cooktops que entraram 
na linha de produção da Fischer, 

empresa premiada pela qualidade

As modernas 
instalações  
da empresa
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uma das pioneiras do setor têxtil catarinense, a marca 
fundada há quase 140 anos em Blumenau se tornou uma 
das mais conhecidas e admiradas do varejo nacional

nO COrAçãO dOS brASileirOS
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São dois peixinhos, dois arenques cruzados, que representam a 

união dos irmãos Hering, fundadores de uma das mais antigas 

empresas em atividade no Brasil. A escolha não foi por acaso, 

já que o nome em alemão da espécie, semelhante à sardinha, é 

justamente “hering”. 

Foi em 1880 que os alemães Hermann (1835-1915) e Bruno 

(1842-1918) criaram em Blumenau o negócio que impulsionaria 

Irmãos Hering: Hermann (à esq.) e Bruno fundaram em 1880 aquela que se tornaria a maior malharia da América Latina

uma verdadeira revolução da economia catarinense – o advento 

da indústria têxtil – e que, com o passar do tempo, se tornaria 

sinônimo de conforto para os brasileiros. 

Com a família permanecendo até hoje no controle do grupo, a 

Cia. Hering – composta pelas marcas Hering, Hering Kids, PUC 

e dzarm – é uma empresa de moda com 7,5 mil colaboradores 

(70% mulheres), oito unidades industriais e dois centros de dis-
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Hering

Acima, a sede  
da Cia. Hering,  
em Blumenau.  
Ao lado, o prédio 
da fiação na 
década de 1930
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tribuição. São mais de 800 lojas físicas, próprias e franqueadas, 

localizadas principalmente em centros de compras e shopping 

centers, além de cinco webstores e presença em quase 17 mil 

varejistas multimarcas.  

Produzindo roupas para o público masculino, feminino e infantil, 

a Hering se destaca pela ampla aceitação e penetração em todas 

as classes sociais e faixas etárias. Suas peças são vistas pelos 

brasileiros como sinônimo de qualidade e moda acessível. A 

Hering tem sido bem-sucedida ao se reinventar constantemente 

ao longo de sua história de quase 140 anos, mantendo-se em 

sintonia com as tendências da moda atual sem abrir mão da 

identidade e tradição. 

O começo não foi nada fácil, entretanto. Hermann chegou sozi-

nho a Blumenau, em 1878, aos 43 anos, atraído pela propaganda 

que se fazia na Alemanha sobre as colônias do Sul brasileiro. 

Encontrou naquela fundada pelo Dr. Hermann Bruno Otto Blu-

menau quase três décadas antes uma comunidade ainda com 

características predominantemente rurais, mas que começava a 

se desenvolver com a instalação de olarias, engenhos de arroz, 

farinha de mandioca, açúcar, alambiques e cervejarias. 

Hermann gostou do que viu e confirmou a decisão de fincar 

raízes ali. Tratou, então, de viabilizar a vinda dos familiares, 

incluindo a mulher, Minna, os sete filhos do casal – com idades 

entre um e 18 anos – e o irmão Bruno, que estava com 36 anos.

Apaixonado por máquinas, sutilezas tecnológicas e gerenciais, 

Hermann encontrou em seu irmão e sócio o parceiro ideal, pois 

tinha características complementares. Bruno era admirador da lite-

ratura de Goethe, estimulava a leitura entre os operários e instalou 

uma biblioteca na fábrica. Com grande interesse pela natureza, 

divulgava conhecimentos sobre agricultura entre os colonos.

Para se manter no período imediatamente posterior à chegada 

em Blumenau, Hermann montou um negócio de fabricação e 

venda de charutos. Mas o plano dos Hering era continuar em 

território brasileiro a atividade de tecelões, em que já acumu-

lavam experiência na Alemanha por várias gerações. Havia em 

Blumenau uma única empresa têxtil, a Industrial Garcia (hoje 

Coteminas), fundada em 1868. 

O mercado parecia promissor, mesmo porque roupas e tecidos 

estavam entre os produtos importados mais caros. A compra 

A empresa surgiu com o nome totalmente em alemão Vista da fábrica e da residência de Hermann e família em 1897
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de um caixote de fios e um tear circular usado, vindo de Join-

ville, deu início à produção de camisetas e meias, em 1880, 

no fundo do quintal dos Hering, usando a força de trabalho 

da própria família. 

O crescimento do negócio, batizado inicialmente de Tricotwaren 

Fabrik Gebrüder Hering, homenagem à sociedade que os irmãos 

já mantinham na Alemanha, foi gradual. Após os primeiros 25 

anos, a empresa havia se mudado para uma casa de madeira 

e somava 30 funcionários contratados. A produtividade foi au-

mentando conforme evoluíam as tecnologias e os recursos à 

disposição. As máquinas de costura e teares que funcionavam 

manualmente passaram a ser movimentadas com energia gerada 

por uma roda d’água, por energia a vapor e, posteriormente, por 

energia elétrica.

Com muito trabalho e persistência, a Hering se estruturou nas 

primeiras décadas, tornando-se uma das locomotivas que aju-

daram o Vale do Itajaí a ser um grande polo têxtil, enquanto a 

família consolidava a importância de sua presença. A segunda 

geração assumiu os negócios com as mortes de Hermann, 

em 1915, e Bruno, em 1918. Em 1923, Curt (1881-1945), o 

caçula de Hermann, nascido já no Brasil, tornou-se prefeito 

de Blumenau. 

Em 1929, e empresa iniciou um processo de descentralização, 

ao adquirir uma fábrica em Indaial (SC) com o objetivo da atingir 

novos territórios. Outros importantes marcos de sua expansão 

foram a abertura do capital e o início das exportações, em 1964, 

a consolidação como maior malharia da América Latina, na dé-

cada de 1980, e a criação do sistema de lojas franqueadas por 

todo o Brasil, em 1993. Em 1997, a marca alcançou o número 

de 5 bilhões de camisetas fabricadas. Nas últimas décadas, a 

partir do simbólico ano 2000, houve grande diversificação de 

produtos, incluindo bolsas, mochilas, cintos, bonés e itens mais 

elaborados, que exigiam maior desenvolvimento, da modelagem 

ao acabamento.

Os integrantes da família sempre incentivaram a cultura em Blu-

menau, especialmente a construção e administração do famoso 

Teatro Carlos Gomes, o único fora do eixo Rio-São Paulo que 

recebia turnês de óperas italianas, sinfônicas e cantores de música 

Hering

Rodeada por uma grande área de mata preservada, 
a sede da Cia. Hering tem um Jardim Suspenso 
projetado pelo paisagista Roberto Burle Marx
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clássica europeus nas primeiras décadas do século XX. Tanto a 

tradição empreendedora quanto a de apoio às artes seria mantida 

por Ingo Hering (1907-1992), filho de Curt. 

Sempre preocupada com o bem-estar dos funcionários, a empresa 

foi pioneira na concessão de benefícios, a exemplo da instalação 

de um refeitório, em 1941, evitando deslocamentos e assegu-

rando alimentação adequada. Ao longo da década seguinte, 

também passou a oferecer seguro de vida coletivo (1943), criou 

uma cooperativa de consumo (1944), instalou uma creche para 

os filhos dos funcionários e um ambulatório médico (1945) e 

lançou uma cooperativa de crédito (1951). Há 20 anos, a Hering 

é parceira da campanha O Câncer de Mama no Alvo da Moda, 

realizada no Brasil pelo Instituto Brasileiro de Controle do Câncer 

(IBCC). A marca foi a primeira, no país, autorizada a licenciar 

produtos do conhecido alvo azul. A camiseta virou símbolo da 

luta contra o câncer.

Em 2010, a criação do Museu Hering reforçou a importância 

dada à trajetória da empresa, tão ligada ao desenvolvimento in-

dustrial do país, à história da colonização alemã e ao crescimento 

econômico de Blumenau e de toda Santa Catarina. No Centro 

de Memória Ingo Hering são salvaguardados documentos, peças 

de roupas, fotografias e demais itens de acervo.

O alto nível de eficiência 
consolidou a empresa entre as 
maiores do país no setor têxtil

Em oito anos de atividades, 
o Museu Hering já recebeu 
mais de 100 mil visitantes

Identidade visual das lojas 
das marcas PUC e Hering
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um pequeno comércio em Luiz Alves e uma bela história de 
amor marcaram a saga da família Hess de Souza e deram 
origem à Dudalina, referência internacional em moda e estilo

UniãO Até nO nOme dA empreSA
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Década de 1870. Recém-casados, José e Mariana Hess decidem 

deixar a região fronteiriça de Luxemburgo com a Alemanha e 

partem para o Brasil, em busca de oportunidades. Desembar-

cam no Porto de Paranaguá, fixando residência em Curitiba. No 

Brasil nasceriam seus seis filhos: Valentim, João, Jorge, Ernesto, 

Rosa e Benevenuto.

Valentim foi um dos pioneiros da cidade catarinense de Luiz 

Alves, no Vale do Itajaí. Uniu-se com Tereza Kosa e, entre os 

nove filhos do casal, Leopoldo se destacou como comerciante, 

inicialmente ajudando os pais nos negócios e, a partir do casa-

mento com Verônica Trierweiler, como proprietário do próprio 

estabelecimento comercial.

Em 1932, Leopoldo construiu uma casa de alvenaria com dois 

pavimentos, na qual ficava a residência e também a “venda”. 

Em 1936, ele adquiriu dois ônibus de passageiros para trans-

portar mercadorias e passageiros entre os municípios de Luiz 

Alves, Itajaí e Blumenau. Leopoldo e Verônica tiveram sete 

filhos: Elvira, Anselmo, Alzira, Almiro, Nair, Adelina e Ademar.

Casa na cidade de Luiz Alves, 
construída por Leopoldo Hess, 
pai de Adelina, em 1932

Acima: Verônica e Leopoldo Hess, que construiu 
o primeiro comércio da família. Abaixo, Duda 
e Adelina em 1947: a união do casal (e de 
seus nomes) resultou numa grande marca 
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Adelina Clara Hess, a sexta filha, nascida em 1926, demonstrou 

desde cedo ter herdado do pai a veia empreendedora e o tino 

comercial. Estudou em Blumenau até os 14 anos, quando re-

tornou à casa dos pais, em Luiz Alves, para atuar no comércio 

de secos e molhados.

Em 1945, ela conheceu Rodolfo Francisco de Souza, o Duda. 

Apaixonaram-se. O casamento ocorreu em 1947. O jovem 

casal adquiriu de Leopoldo Hess a casa de comércio e, deci-

didos a ter uma grande família, trabalhariam arduamente para 

criar os filhos que logo começaram a nascer – e chegariam ao 

total de 16!

Adelina ia frequentemente a São Paulo para fazer compras de 

reabastecimento da loja, sempre trazendo novidades. Em 1955, 

na fase final da sua sexta gravidez, ela não podia viajar e pediu 

a Duda que o fizesse. Foi quando ele acabou sendo estimulado 

por um dos fornecedores a comprar um grande lote de tecidos, 

por um preço vantajoso e com longo prazo para pagar. Quando 

a mercadoria chegou a Luiz Alves, Adelina se assustou, pois a 

quantidade de tecidos era exagerada.

De fato, as vendas ao longo dos meses seguintes foram pequenas 

diante do volume de tecido disponível. Foi então que ela teve a 

ideia de transformar todo aquele material em camisas masculi-

nas. Nascia, assim, no ano de 1957, a Dudalina, nome formado 

pela junção do apelido pelo qual Rodolfo era conhecido e as 

duas últimas sílabas do nome de Adelina. 

As primeiras camisas produzidas tiveram excelente aceitação 

no mercado regional. Adelina seguiu ampliando os negócios 

de sua camisaria, adquirindo novas máquinas de costura, con-

tratando mais costureiras e abrindo novos canais para escoar a 

produção têxtil. Nessa época, os filhos e filhas já começavam 

a se integrar aos negócios da mãe.

Em 1965, Duda e Adelina compraram as primeiras lojas fora de 

Luiz Alves, instalando o negócio também em Balneário Cambo-

riú. Com o crescimento, a fábrica passou a necessitar de infraes-

trutura, transporte, telefonia, matérias-primas, insumos e serviços 

bancários dos quais Luiz Alves não dispunha. Adelina planejou 

a mudança da família para Blumenau, efetivada em 1969. 

Sônia e Adelina, vocação empreendedora 
transmitida de mãe para filha 

A família Hess reunida em 2006: os  
16 filhos e filhas de Duda e Adelina
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Os Hess de Souza se estabele-

ceram numa espaçosa casa do 

bairro Bom Retiro e a fábrica 

foi instalada no centro da ci-

dade. Em 1984, uma nova e 

ampla unidade industrial seria 

inaugurada, além das seis lo-

jas que já operavam em Blu-

menau, Balneário Camboriú 

e Luiz Alves. Em 1985, uma 

nova fábrica foi construída em 

Luiz Alves e, no ano seguinte, 

foram abertas unidades fabris 

também em Nova Trento, Pre-

sidente Getúlio e Lontras, to-

das cidades catarinenses. 

O espírito empreendedor da família levou à abertura, em 1988, 

do escritório de negócios da Dudalina em São Paulo, idealizado 

e administrado pela sexta filha do casal, Sônia Hess, que, a 

partir de então, expandiu a área comercial para todo o Brasil. 

Em 1992, a Dudalina inaugurou mais uma unidade industrial, 

na cidade paranaense de Terra Boa. 

Em 1983, Adelina decidiu que era hora de transferir a empresa 

para os filhos e filhas. Em 2003, o Conselho escolheria Sônia 

como presidente da companhia. Os negócios e resultados da em-

presa a partir de então expandiram-se exponencialmente. Sônia 

optou por um caminho que até aquele momento a Dudalina não 

havia ousado trilhar: a produção de camisas femininas, a partir 

de 2012. O sucesso da nova fase atraiu investidores estrangeiros, 

que algum tempo depois adquiriram o controle acionário total 

da companhia, pertencente atualmente ao Grupo Restoque S/A.

Hoje, a Dudalina é a principal marca de camisas de alto padrão 

do Brasil, resultado da experiência e tecnologia aperfeiçoada 

ao longo de seis décadas desde a fundação da empresa – uma 

história de empreendedorismo protagonizada por mulheres. Ali-

ás, a companhia sempre teve predominância feminina. Quando 

chegou a 2.500 colaboradores, 75% do quadro era composto 

por mulheres, tanto nas linhas de operação industrial quanto 

na administração da companhia.

Com sede em Blumenau, a Dudalina é a principal 
marca de roupas de alto padrão do Brasil
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Líder do setor de cama, mesa e banho, a fábrica de tecidos  
fundada em 1882 ganhou mercado década após década e  
hoje seus produtos estão em mais de 7 mil pontos de venda

Um nOme qUe VirOU trAdiçãO  



127

A HerAnçA Alemã de SAntA CAtArinA

Com suas marcas presentes em todo o Brasil e em outros 23 

países, a Karsten comercializa seus produtos – toalhas de mesa 

e de banho, jogos de cama, edredons e uma grande variedade 

de tecidos – em diversos canais, principalmente em grandes 

redes de departamentos e em lojas especializadas de cama, 

mesa, banho e tecidos para decoração. Os melhores padrões 

têxteis mundiais, tanto de qualidade quanto de produtividade, 

são alcançados graças às modernas instalações fabris e admi-

nistrativas, com destaque para o fato de que todo o processo é 

desenvolvido internamente com a utilização de um maquinário 

sofisticado, de última tecnologia. 

O início da trajetória dessa potência da indústria catarinense 

remonta a 1860, quando a família de agricultores composta 

por Johann Friedrich Christian Karsten, sua esposa e seis filhos 

deixou a pequena Hohenwestedt, em Schleswig-Holstein,  

Alemanha, com destino ao Brasil. Chegando ao Rio de Janeiro, 

a família foi convidada pela Família Imperial, mais especifi-

camente por Dona Tereza Cristina, a administrar uma fazenda  

de café em Petrópolis. Depois de permanecer por apenas um 

ano na cidade serrana do Rio, Johann decidiu cumprir seu 

objetivo original e partiu com a família para Blumenau, que, 

fundada dez anos antes, ganhava fama como a mais bem-su-

cedida colônia alemã em Santa Catarina. Uma das principais 

razões da decisão foi sua dificuldade para aceitar a ideia de 

explorar o trabalho de escravos, à época sempre presentes 

nas fazendas.

Assim, em 1861, a família Karsten recebeu terras para se es-

tabelecer na comunidade de Testo Salto, distante cerca de 20 

quilômetros do centro de Blumenau. Uma queda d’água do 

Rio do Testo foi usada para mover uma roda de moinho e gerar 

energia para o sítio. Os Karsten plantavam e aproveitavam o 

moinho para produzir e vender fubá de milho, além de prestar o 

serviço de moagem para outros colonos. Já com o primogênito 

à frente dos negócios – ele também se chamava Johann e tinha 

20 anos quando chegou ao Brasil –, a família construiu uma 

serraria e foi se capitalizando cada vez mais. 

Tudo ia bem até que uma grande enchente, em 1880, quase 

levou os Karsten à falência. Praticamente todas as construções 

foram levadas pelas águas, incluindo a casa da família, o moi-

Num antigo cartaz da empresa, o 
compromisso com a qualidade
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nho, a serraria e muitas das madeiras que estavam ali – as toras 

foram parar no Rio Itajaí-Açú e dali seguiram para a imensidão 

do Oceano Atlântico. Como a família era querida na região e 

todas se abasteciam do fubá produzido pelos Karsten, houve 

uma grande mobilização de amigos, vizinhos e clientes para 

reconstruir o que havia sido destruído. O moinho foi instalado 

em outro ponto, mais seguro.

 

Tudo isso serviu, no entanto, para despertar a atenção de Johann 

– o filho – à necessidade de diversificar ainda mais os negó-

cios. Foi assim que, observando o rápido crescimento da Co-

lônia Blumenau, um mercado consumidor que já contava com  

14 mil habitantes, ele teve a ideia de instalar uma tecelagem. 

Associou-se ao amigo Heinrich Hadlich, um pequeno comer-

ciante, com quem somou as economias para levar adiante o 

projeto. Enquanto Karsten construía o prédio para instalar a 

tecelagem, Hadlich partiu para a Alemanha com o propósito de 

A propriedade dos Karsten às margens do Rio do Testo até a violenta enchente de 1880

adquirir os equipamentos necessários, além de recrutar um bom 

técnico em tecelagem. Ele voltou a Blumenau com o maquinário 

encomendado, mas faltando ainda um prazo largo para a entre-

ga. Estava tudo acertado para que um profissional experiente no 

ramo, Gustav Roeder, se tornasse sócio da empreitada. Roeder 

só chegou ao Brasil quase um ano depois, junto com seis teares 

e uma pequena fiação de 300 fusos.

Surgia, assim, em 1882, a empresa Roeder, Karsten & Hadlich. 

Estimulados pelos empreendedores, os colonos da região de 

Testo Salto, que tinham no plantio de café a oportunidade de 

reforçar o orçamento, organizaram uma cooperativa de plan-

tadores de algodão, que contava inicialmente com 40 sócios. 

Compraram sementes de Pernambuco e deram início à cultura. 

No primeiro ano, a fábrica Roeder, Karsten & Hadlich adquiriu 

1.875 kg de algodão com caroço, pagando 400 mil réis por ar-

roba. Mas as condições climáticas foram desfavoráveis à cultura 
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do algodão, fazendo com que, após quatro anos, a cooperativa 

encerrasse suas atividades. 

Surgiu então a ideia de criação de ovelhas, produtoras de 

lã como matéria-prima para a nova fábrica. A Kulturverein 

(Associação Cultural de Blumenau) importou os animais da 

Argentina. Constatou-se depois que pequenas propriedades 

rurais, como haviam sido divididos os lotes na região, não 

serviam para a criação de ovelhas, que exigiam grandes pas-

tagens. Assim, mais uma vez, a ideia foi abandonada, sen-

do necessário importar fio tinto da Inglaterra, produto que 

chegava a Itajaí via Desterro, antigo nome de Florianópolis. 

Enquanto isso, a empresa passou a trabalhar na produção e 

manufatura de algodão de forma cooperada, montando uma 

associação para organizar suas atividades, com apoio técnico 

para superar as dificuldades surgidas na primeira tentativa de 

cultivo da espécie. 

Eram tantos os obstáculos que, quatro anos após a fundação, 

Roeder e Hadlich decidiram abandonar a sociedade, deixan-

do Johann Karsten sozinho. Ele estava determinado a levar a 

empresa adiante, contudo. Concentrou a produção em tecidos 

para vestuário e foi superando gradualmente as dificuldades. 

Em 1916, seus filhos Christian e João assumiram os negócios, 

dando sequência ao trabalho de tornar a Karsten uma marca 

reconhecida pela qualidade dos seus produtos. Iniciaram a 

produção de toalhas de mesa, que seriam o carro-chefe do por-

tfólio ao longo das décadas seguintes. Em 1938, transformada 

em Sociedade Anônima, a empresa passa a ser gerida por João 

e seu filho Walter.

Muitos anos depois, no início da década de 1970, a Karsten 

estava com 21 acionistas. Decidiu-se, então, pela abertura do 

capital, o que resultou no forte impulso que se fazia necessá-

rio naquele momento para o desenvolvimento da companhia. 

Antigas funcionárias da Karsten, na década de 1940, com os equipamentos provindos da Alemanha 
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Ampliar o parque fabril e passar por uma grande atualiza-

ção tecnológica eram condições obrigatórias para assegurar 

sua posição no mercado interno e atender às exigências do 

mercado internacional. Em 1976, após seis décadas à frente 

da empresa, João Karsten faleceu. Seus dois filhos, Walter e 

Ralf, levaram adiante a tradição familiar na administração 

da companhia.

Em 1988, o comando da empresa chegava às mãos de João Kars-

ten Neto e Carlos Odebrecht, tataranetos do pioneiro Johann 

Karsten. Carlos brincava quando criança, na década de 1950, 

no Rio do Testo, que o progresso da empresa de sua família 

contribuiu para degradar – as águas mudavam constantemente 

de cor pelo despejo de corantes das têxteis. Influenciado pela 

ascensão do Partido Verde na Alemanha, ele começou, de forma 

pioneira, a adotar ações em favor do meio ambiente quando 

assumiu o comando dos negócios da família. 

A empresa tem sua sede em Blumenau, 
famoso polo têxtil de Santa Catarina, 
que concentra as maiores do setor

Carlos Odebrecht: 
“Cada pessoa precisa 
trabalhar para deixar 
o mundo melhor do 
que o encontrou”

kArSten
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A Karsten inaugurou uma estação biológica de tratamentos de 

efluentes, a primeira entre as têxteis catarinenses. Depois de pra-

ticamente zerar a poluição que provocava, passou a patrocinar 

grupos que incentivavam as crianças a nadar e remar ao lado 

da fábrica fundada pelos antepassados. Também ajudou a criar 

o primeiro departamento ambiental da Federação das Indústrias 

do Estado de Santa Catarina, a Câmara de Meio Ambiente, da 

qual foi o primeiro presidente. 

Em 2006, a família passou os cargos executivos para profissionais 

do mercado, ocupando a partir daí posições no Conselho de Ad-

ministração. Em 2014, os irmãos Armando e Rui Hess de Souza, 

ex-sócios da Dudalina, outra gigante do setor, compraram parte 

da Karsten, associados a Alvin Rauh Neto e Márcio Bertoldi. Em 

decisões sempre compartilhadas com a família, a companhia 

iniciou a expansão de sua operação varejista, instalando lojas em 

cidades de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Implementada no final da década de 1980, estação 
de tratamento de efluentes colaborou diretamente 
com o aumento das exportações da Karsten  

Cama, mesa e banho: aí se concentram a produção e as vendas da Karsten, cujo objetivo é produzir utilidades de alta categoria

Programas ambientais adotados pela empresa 
melhoraram a qualidade da água do Rio do 
Testo nas proximidades da antiga fábrica
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Como resultado dos investimentos permanentes em Pesquisa 
& Desenvolvimento, a Tupy produz componentes inovadores 
em ferro fundido para os mais diversos setores industriais

piOneiriSmO em p&d



133

A HerAnçA Alemã de SAntA CAtArinA

A história da Tupy segue de perto os passos da industrialização 

do Brasil e da cidade de Joinville, colonizada a partir da segunda 

metade do século XIX por imigrantes europeus, a maioria de 

origem alemã. Albano Schmidt, Hermann Metz e Arno Schwarz, 

que fundaram a Tupy em 9 de março de 1938, descendiam 

desses imigrantes. 

Essa história começa bem antes, contudo. Foi em 1897 que 

Frederico Birckholz, filho de alemães, instalou uma modesta 

oficina de consertos genéricos, com ênfase nas carroças, no 

centro de Joinville, à época cidadezinha com 10 mil habitantes 

e ainda sem a presença de veículos motorizados. Ao longo das 

quatro décadas seguintes, conforme o mundo e Joinville evoluí-

am, a pequena oficina foi crescendo, mudando de proprietários, 

agregando novos sócios e serviços. 

Depois de começar suas atividades apenas fazendo consertos, 

a oficina passou a fabricar carroças. Em 1920, tinha 20 em-

pregados. A década de 1930 foi de duras provas, em busca do 

equilíbrio econômico-financeiro da empresa. Dessa necessidade 

nasceu a ideia, levada adiante pelo trio que havia assumido o 

negócio, de aproveitar a modesta estrutura da fundição para 

fabricar conexões semelhantes às importadas da Inglaterra que 

eram vendidas na loja. 

O desafio era desenvolver em Joinville a tecnologia de fabrica-

ção do ferro maleável. Na época, a técnica para se chegar à liga 

Albano Schmidt, Arno Schwarz e Hermann Metz: fundadores da Tupy em 1938

Foto aérea das instalações da Tupy em Joinville, com 
produção de ferro fundido para o setor automotivo
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correta (originalmente descoberta em 1630 na Inglaterra) era to-

talmente desconhecida no Brasil. Arno e Hermann, mergulhados 

nos estudos, usavam como base de pesquisa manuais em alemão 

e inglês, embrião do trabalho que até hoje faz parte da essência 

da Tupy: Pesquisa & Desenvolvimento.

Sem aparelhos ou laboratórios para realização de ensaios quí-

micos ou mecânicos, eles usavam o método empírico, de ten-

tativa e erro, anotando os registros das composições químicas 

testadas. Foram vários anos de trabalho até que chegaram a 

um primeiro resultado em 1935 e à fórmula ideal em 1937. 

Durante todo esse tempo, a fundição seguia dedicada à fabri-

cação de outros materiais. Entre eles, alguns que até podem ser 

considerados curiosos, como estruturas de ferro para poltronas 

de cinema, forma de entretenimento que começava a surgir no 

eixo Rio-São Paulo. 

Nas décadas de 1940 e 50, enquanto as conexões ganhavam 

mercado em todo o país e se tornavam líderes em vendas, Alba-

no Schmidt planejava a construção do que viria a ser o parque 

industrial do Boa Vista. A Tupy começou a se transferir para a nova 

sede em 1954, e a mudança acabou, na prática, dando início 

ao próprio bairro, hoje um dos mais populosos de Joinville. Em 

1956, a empresa assinou o primeiro contrato para fornecimento 

de peças para a indústria automotiva: tambores de freio para a 

Volkswagen, recém-chegada ao Brasil. 

Filho de Albano, Hans Dieter Schmidt, já visto como seu sucessor 

natural, assumiu a presidência em 1958, após a morte do pai. 

Homem de ideias arrojadas e visão empreendedora, ele criou 

em 1959 a Escola Técnica Tupy, com o objetivo de qualificar 

mão de obra para fazer frente aos desafios que, acreditava ele, 

a indústria automobilística traria. Em 1972, Dieter implantou 

também o Centro de Pesquisa da Tupy, em parceria com a Escola 

Politécnica da Universidade de São Paulo. 

A década de 1970 marcou o início do processo de internacio-

nalização da empresa. Já exportando conexões para países da 

América do Sul e da Europa, a companhia estabeleceu escritórios 

de negócios em 1976 nos Estados Unidos e, no ano seguinte, na 

Alemanha. Em 1979, Dieter afastou-se da gestão da Tupy para se 

dedicar à vida pública, como secretário de Estado da Indústria de 

Santa Catarina. Quem assumiu a presidência foi Heinrich Berg, 

funcionário de carreira da empresa. 

Iniciando em 1991 uma gestão profissionalizada, em 1995 a 

Tupy deixou de ser um empreendimento familiar e seu controle 

acionário foi adquirido por um grupo de fundos de pensão e 

Gigante da metalurgia, a Tupy se encarrega de abastecer 
o mercado com sua produção especializada

Aterro que recebe os resíduos da indústria de fundição foi 
modernizado para atender às rigorosas exigências ambientais
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bancos. Passou a concentrar todos os seus esforços na ampliação 

das exportações, consolidando-se no mercado externo como 

competidora global do setor automotivo. 

Os anos 2000 começaram com a implantação do Sistema de Ges-

tão Ambiental (SGA), que exigiu investimentos em várias frentes, 

de forma a gerenciar, de acordo com a legislação, o impacto sobre 

o meio ambiente dos processos produtivos da empresa. A primei-

ra certificação pela ISO 14001 foi obtida em 2001. No mesmo 

ano a Tupy dominou o processo de utilização do ferro fundido 

vermicular (CGI – compacted graphite iron) para produção em 

larga escala de blocos de motor, e assinou o primeiro contrato 

para fornecimento desses produtos à Ford, no Reino Unido.

Em 2004, a empresa foi destaque no Prêmio Finep de Inovação 

Tecnológica, pelo domínio do processo de fabricação de com-

ponentes em ferro fundido vermicular. No triênio seguinte, a 

Tupy se beneficiou do forte crescimento da economia mundial 

e alcançou resultados que lhe conferiram posição de destaque 

na indústria de fundição. Ao completar 70 anos, em 2008, a 

empresa anunciou investimentos de R$ 420 milhões destinados 

à modernização de suas unidades produtivas, ao aumento da 

capacidade de produção, à ampliação dos serviços de usinagem 

e melhorias ambientais. O ano da comemoração do septuagésimo 

aniversário passou para a história como o melhor ano da empresa 

em vendas e geração de caixa. 

Com foco cada vez maior no negócio de blocos e cabeçotes 

de motor, a Tupy voltou a anunciar investimentos de vulto em 

2011, destinados à ampliação da capacidade de produção desses 

componentes, bem como a projetos de usinagem, adequações 

tecnológicas, automação, infraestrutura, logística e meio ambien-

te. Em 2012, foi reinaugurada a unidade produtiva Fundição C, 

cuja construção original datava de 1963. A unidade, localiza-

da no parque fabril de Joinville, foi demolida e posteriormente 

reconstruída, contando com as mais modernas tecnologias em 

fundição e com foco na fabricação de blocos e cabeçotes. 

Também em 2012, a Tupy concluiu o processo de aquisição de 

duas fundições no México: Cifunsa Diesel e Technocast, ambas 

especializadas na fabricação de blocos e cabeçotes de motores. 

Essas aquisições significaram a primeira base produtiva da Tupy 

no exterior e a transformaram em líder mundial no mercado de 

blocos e cabeçotes de ferro para motores. A operação também 

ampliou a presença da Tupy nos segmentos de componentes 

para motores de máquinas agrícolas, de construção e mineração.

Em relação ao meio ambiente, a Tupy é fortemente atuante. 

Seu Sistema de Gestão Ambiental (SGA) monitora as emis-

sões atmosféricas e a qualidade do ar, as águas subterrâneas, 

os níveis de ruído e a separação e destino final dos resíduos. 

Desde a implantação do SGA, em 2000, a empresa já investiu 

mais de R$ 115 milhões em obras, equipamentos e melhorias 

nos processos em suas plantas industriais de Joinville e Mauá. 

Entre as melhorias implantadas estão novos sistemas de exaus-

tão e controle dos fornos, que captam materiais particulados 

por meio de filtros de manga, responsáveis por limpar o ar 

antes de devolvê-lo ao ambiente. Também efluentes e resíduos 

têm merecido grande atenção da empresa. Novas estações de 

tratamento foram projetadas e construídas nesse período, e o 

aterro industrial próprio, na planta de Joinville, observa as mais 

rigorosas exigências ambientais.

A Tupy mantém um importante ativo ambiental constituído de 

áreas florestais localizadas em regiões de preservação permanen-

te no estado de Santa Catarina. Essas áreas abrigam nascentes e 

espécies de flora e fauna sob risco de extinção, além de contri-

buir como “sequestradoras de carbono” e reguladoras de águas 

subterrâneas e de rios.

Em 2011 a empresa aumentou os investimentos 
para os setores de usinagem, adequação 
tecnológica, automação e meio ambiente
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grupo H. Carlos Schneider, que congrega empresas industriais 
e de serviços destacadas em seus segmentos de atuação, deve a 
origem ao espírito empreendedor de um jovem imigrante alemão

ÂnCOrA, VentO, COrAgem e ViSãO



137

A HerAnçA Alemã de SAntA CAtArinA

Aos 27 anos e recém-casado, o jovem Karl Friedrich Adolf  

Schneider emigrou da Alemanha, no final do século 19, para 

empreender em terras brasileiras. Na antiga Colônia Dona  

Francisca, atual Joinville, abriu um estabelecimento comercial 

onde vendia de tudo – de ferragens e louças a tecidos, conservas 

e produtos da região. Batizada de Casa do Aço, a loja inaugurada 

por Karl em 1881 cresceu e se fortaleceu ao longo das décadas 

seguintes, para dar origem, mais tarde, ao Grupo H. Carlos 

Schneider, hoje um conglomerado de sete empresas industriais 

e de serviços que se destacam em seus segmentos de atuação: 

Ciser Parafusos e Porcas, Ciser Automotive Fasteners, Hacasa 

Empreendimentos Imobiliários, Agropecuária Parati, Intercargo 

Soluções Logísticas, RBE Gestão Estratégica de Energia e FCF 

(Fábrica Catarinense de Fixadores), além de um instituto voltado 

à promoção social, batizado de ITHIO. 

Como salientam os atuais gestores do Grupo, foi o pioneiro 

Karl que ergueu as bases para a construção de um conjunto 

de práticas e valores que sustentaria a operação de cada uma 

dessas empresas, hoje despontando em variados ramos. “Em 

mais de um século de existência, o Grupo teve a oportunidade 

de assistir e acompanhar a evolução do nosso município e do 

nosso Estado, desde que, em 1881, iniciou as suas atividades, 

sete anos antes da abolição da escravidão no Brasil e oito anos 

antes da Proclamação da República”, salienta Carlos Rodolfo 

Schneider, presidente. “A nossa história é também um pouco da 

própria história do Brasil, que viu a preponderância agrária dar 

lugar a uma economia impulsionada primeiro pela indústria e 

depois pelos serviços. Erros e acertos na condução dos destinos 

do país continuam colocando desafios crescentes à construção 

dessa história que temos a obrigação de prosseguir.”

Karl Friedrich Adolf Schneider deu início a um 
clã de empreendedores no Brasil

Cartaz com os produtos comercializados pela 
Casa do Aço no início da década de 1950
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1881
O emigrante Karl 

Friedrich Adolf Schneider 
chega ao Brasil, na 

cidade de Joinville, e 
logo se estabelece no 

centro da então Colônia 
Dona Francisca, com 
um pequeno ponto 

comercial, situado na 
Rua do Príncipe. Estava 
fundada a Casa do Aço.

1885
Karl Friedrich inicia a 
importação de arame 
farpado dos Estados 
Unidos, introduzindo 

a novidade no Sul 
do Brasil. Já no ano 
seguinte, importaria 
a primeira bicicleta, 

criando uma tradição 
que se associaria 
definitivamente ao 
nome da cidade.

1914
Ampliação da Casa 

do Aço, com a 
construção de um 

novo armazém, 
situado na Rua 

9 de Março, com 
área coberta de 

2 mil metros 
quadrados. Mais 

uma inovação, com 
a introdução da 

primeira máquina 
de escrever no 

estabelecimento.

1953
Hans Emílio Carlos 
Schneider adquire 
uma indústria de 

artefatos de arame 
e a adapta para a 

fabricação de telas. 
Também data deste 
ano a implantação 
de uma pequena 

produção de 
máquinas de  
lavar roupas.

1980
Fundação da 
Intercargo. 

1911
Karl Friedrich Adolfo 
Schneider é o cliente 

nº 1 do Banco 
Nacional do Comércio 

e, anos mais tarde, 
introduziu no Estado 
de Santa Catarina o 
“saque” precursor 

da duplicata.

1920
Hans Emílio 

Carlos 
Schneider 

assume, aos 25 
anos, o comando 
total da Casa do 

Aço e demais 
negócios.

1959
A Ciser é 

fundada em 
Joinville 

por Carlos 
Frederico Adolfo 

Schneider, 
com quatro 

colaboradores e 
produção diária 
de 2.500 peças.

1983
Fundação da Hacasa e 
Agropecuária Parati.

Início da aquisição das 
terras que, mais tarde, 
transformaram-se no 
Projeto Preservação 

das Nascentes do Rio 
Quiriri, que protege 
9.158 hectares de 

Mata Atlântica e as 
nascentes do rio.

Carlos Frederico Adolfo Schneider, com alguns 
colaboradores, defronte à primeira sede da Ciser
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1994
A Hacasa dá início 

a uma arrojada 
estratégia de 
crescimento, 
construindo 

empreendimentos 
diversificados como 
shopping centers, 
hipermercados, 

hotéis e 
condomínios 
em diversas 

cidades do país.

1997
Fundação da 
unidade de  

Ciser em Nova 
Lima (MG).

 
Criação do Coral 
Ciser Show, com 
colaboradores da 

empresa.

2011
Início das 

operações na 
China, com a 
instalação de 
um centro de 
distribuição.

 
Fundação do  

Instituto ITHIO.

2008
Inauguração da unidade 

Ciser Automotive em 
Sarzedo (MG).

Lançamento do Prêmio 
Ciser de Inovação, 

para incentivar jovens 
estudantes de todo  
país a pesquisar a 
área de fixadores.

2012
Fundação da 
FCF (Fábrica 

Catarinense de 
Fixadores).

2009
Fundação da  
RBE Energia.

2013
Início das operações no 

Peru, com a instalação de 
um centro de distribuição.

Lançamento comercial 
de um sistema de 

revestimento cerâmico 
baseado na nanotecnologia, 
resultado de investimento 

constante em inovação.

2015
Transferência da 
fábrica da Ciser 

Joinville para a cidade 
de Araquari (SC).

Musical “Será que vai chover”, do Coral Ciser



140

grUpO H. CArlOS SCHneider

No alto a antiga fábrica da Ciser em Joinville (SC), no centro a Ciser Automotive em Sarzedo (MG) e  
abaixo a nova fábrica em Araquari (SC): compromisso com a sustentabilidade em todas as etapas de produção
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A trajetória do Grupo H. Carlos Schneider, que completa  

137 anos em 2018, começou quando Karl Schneider deixou 

Erfurt, próxima a Leipzig, na Alemanha, onde seus pais eram 

prósperos comerciantes de ferragens. Em busca de oportuni-

dades de crescimento, rumou com a esposa para Joinville, 

que estava em franco processo de desenvolvimento e buscava 

jovens que quisessem construir a vida nas terras da região.  

Chegando à Colônia Dona Francisca, Karl encontrou áreas  

difíceis para o cultivo. E foi justamente essa característica, que 

inicialmente poderia ser vista como negativa, que impulsionaria  

o progresso da região.

Em vez de uma fazenda, Karl enxergou na então Colônia, carente 

de recursos, uma grande oportunidade: inaugurou a Casa do 

Aço, comércio que trouxe dezenas de inovações para o desen-

volvimento da comunidade. Bem informado sobre os avanços 

tecnológicos europeus, ele importou máquinas sofisticadas que 

aceleraram o progresso da cidade. Trouxe também a primeira 

bicicleta, que em poucos anos se transformou no principal meio 

de transporte e fez Joinville ser conhecida nacionalmente como 

a “Cidade das Bicicletas”.

Visionário, Karl percebeu que os colonos usavam cana-de-açúcar  

apenas como ração animal. Soube que os norte-americanos 

tinham moendas de alta tecnologia, de ferro, para produzir 

açúcar mascavo. Importou as moendas dos Estados Unidos para 

Hans Emilio Carlos 
Schneider trouxe inovações 
para Santa Catarina

Carlos Frederico Adolfo Schneider, 
eleito Personalidade Ambiental do 
Prêmio Expressão de Ecologia em 2001

Hamburgo, e de lá para Joinville. Elas cruzaram o Atlântico duas 

vezes. Valeu a pena. O açúcar produzido a partir dessa inova-

ção abasteceu a Colônia e entrou nas rotas comerciais, seguido 

da cachaça de alambiques. Centenas de pipas com 500 litros  

passaram a cruzar a estrada puxadas pelos carroções.

Durante a Primeira Guerra, com os curtumes joinvilenses quase 

falindo pela falta de tanino, que não chegava mais da Europa 

conturbada, ele descobriu um substituto: usou folhas do mangue 

e criou um novo produto, o que possibilitou manter os curtumes 

em operação. Ele forjou a economia da cidade financiando 

ferramentas e máquinas agrícolas, o que permitiu a abertura de 

lojas e pequenas indústrias.

Seu filho Hans Emílio Carlos Schneider falava seis idiomas e 

ia de carroça Estado adentro, com uma modernidade a bordo: 

levava catálogos, outra inovação paterna, em vez de pesadas 

mercadorias. Era um vendedor moderno e corajoso. Na década 

de 70, a Casa do Aço foi incorporada à ICO Comercial, hoje 

Ferramentas Gerais.

Com o mesmo tino do avô, Carlos Frederico Adolfo Schneider, 

filho de Hans Emílio, viu o parque industrial joinvilense explodir 

na década de 1950, quando a cidade já ultrapassava a marca 

de 40 mil habitantes. Surgiram novas indústrias, como Tupy, 

Hansen (atual Tigre) e Consul. Essas organizações compravam 
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centenas de quilos de porcas e parafusos na Casa do Aço. Carlos  

Frederico percebeu a oportunidade e, em 1959, fundou a Ciser, 

hoje maior indústria latino-americana de fixadores, componentes 

e sinérgicos. Carlos Frederico foi seu presidente até o início deste 

século, sucedido pelo filho Carlos Rodolfo.

Desde criança, Carlos Frederico Adolfo Schneider acompanhou a 

degradação acentuada dos rios de Joinville e pensava na exube-

rância daquelas terras no tempo da chegada de seu avô à região. 

A partir de 1983, começou a adquirir vários terrenos no entorno 

da cidade e montou um santuário de 9 mil hectares, além de 

proteger as nascentes do Rio Quiriri, um importante manancial 

de abastecimento de Joinville, que abriga mais de 20 mil espécies 

de plantas e centenas de animais. Por sua atuação como guardião 

das águas, Carlos Frederico foi eleito uma das personalidades 

ambientais do Prêmio Expressão de Ecologia nesta última década.

Carlos Rodolfo Schneider, presidente do Grupo H. Carlos 
Schneider: expandindo e diversificando os negócios.

A preocupação e a responsabilidade para com a comunidade 

foram herdadas e ainda mais valorizadas na geração seguinte. 

Bisneto de Karl, Carlos Rodolfo Schneider, atual presidente do 

Grupo, foi o idealizador de cinco das empresas hoje integra-

das à corporação – Ciser Automotive, Ciser Peru, Ciser China,  

RBE Energia  e FCF (Fábrica Catarinense de Fixadores), como tam-

bém o Instituto ITHIO, braço social do Grupo H. Carlos Schneider. 

A veia empreendedora se manteve: sob a gestão de Carlos Rodolfo  

Schneider hoje já são 1.700 colaboradores, considerando somente 

a Ciser. Carlos Rodolfo é reconhecido também no aspecto institu-

cional, como um dos fundadores e coordenador do Movimento 

Brasil Eficiente, que tem como proposta uma reformulação fiscal 

e tributária que garanta ao país um crescimento econômico sus-

tentável, consistente, constante e acelerado.

A identidade do Grupo H. Carlos Schneider foi, dessa forma, 

construída pelo trabalho e liderança dos membros da família 

que exerceram o comando das empresas. O papel de cada um 

deles nessa rica trajetória é definido por palavras-chave: Âncora  

(Karl Friedrich Adolf Schneider), Vento (Hans Emílio Carlos  

Schneider), Coragem (Carlos Frederico Adolfo Schneider) e Visão 

(Carlos Rodolfo Schneider). Juntas, essas quatro palavras sinteti-

zam quase um século e meio de história.

A Ciser atualmente é líder na América Latina na produção de 

fixadores. Seus produtos cobrem diversos segmentos, como metal-

mecânico, construção civil, estruturas metálicas, eletroferragens, 

grUpO H. CArlOS SCHneider

Nos terrenos adquiridos em torno de Joinville, a Ciser criou um 
santuário com 9 mil hectares. Além disso, protege o Rio Quiriri 
e, com ele, mais de 20 mil espécies de plantas e animais
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agronegócio, automotivo, linhas branca e marrom, petróleo e gás, 

eletrônica, ferroviário e moveleiro. A capacidade produtiva é de 

60 mil toneladas ao ano, com 27 mil produtos agrupados em 

503 linhas. São 20 mil clientes atendidos em mais de 20 países. 

A Ciser passou a atender o ramo automotivo por meio de uma 

empresa independente. Em um primeiro momento, aliou-se à 

holandesa Koninkliske Nedschroef Holding B. V, parceria que 

originou a Ciser Nedschroef Automotive Fasteners, consolidando 

não só uma marca reconhecida internacionalmente, mas princi-

palmente know-how e tecnologias de um dos líderes mundiais 

em fixadores automotivos. Hoje, já independente, a empresa 

denomina-se Ciser Automotive Fasteners e conduz com excelên-

cia o processo autoral de desenvolvimento e inserção de novos 

produtos no mercado.

No início dos anos 1990, um novo cenário econômico, aliado às 

iniciativas do grupo gestor, permitiu empreendimentos diversifica-

dos, como shopping centers, hipermercados, hotéis, loteamentos e 

condomínios, a exemplo do Moinhos Shopping Center e do Hotel 

Sheraton Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, do Shopping Santa 

Úrsula, em Ribeirão Preto, e do Shopping Grande Rio, no Rio de 

Janeiro. A Hacasa Empreendimentos Imobiliários, incorporadora 

do Grupo H. Carlos Schneider, capitaneou a vinda a Joinville de 

conhecidos negócios, como as redes WalMart e Makro, além do 

primeiro drive-thru do Mc Donald’s e do Burguer King, mantendo 

assim a longa tradição do Grupo de atuar como catalisador do 

desenvolvimento econômico da cidade.

O Grupo também conta com outros tipos de 
empreendimentos, como o Hotel Sheraton e o 
Moinhos Shopping (ambos acima) em Porto Alegre 
(RS) e WalMart e Mc Donald’s em Joinville (SC)
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O grupo Malwee, que atua no mercado da moda, criou 
vários programas para preservação do meio ambiente, 
inclusive um belo parque aberto à visitação pública

SUStentAbilidAde COm eStilO
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A junção das três letras iniciais da palavra “malha” e do sobrenome 

da família Weege deu origem à Malwee, hoje uma das maiores 

empresas de moda do Brasil, com 35 milhões de peças produzi-

das ao ano por seus mais de 5 mil funcionários. A Malwee e suas 

oito marcas estão no mercado brasileiro desde 1968, quando os 

negócios da família Weege convergiram para o setor têxtil. 

O fundador, Wolfgang Weege, é da quarta geração da família que 

chegou ao Brasil em 1868 a bordo do veleiro Lord Brougham.  

Originário de Regenwalde, na antiga região da Pomerânia (Pom-

mern), atualmente conhecida como Resko, o casal Johann Carl 

Wilhelm Weege e Henriette Düsing desembarcou no Brasil 

com seus quatro filhos e se estabeleceu no Rio do Testo, Vale 

do Itapocu, Santa Catarina.

Carl Weege, avô de Wolfgang, chegou ao país ainda menino, 

junto com os pais. Em 1876, aos 20 anos, deixou a casa paterna 

para se casar com a jovem Caroline Auguste Sophie Grüetzma-

cher, também nascida na Pomerânia. O casal teve 15 filhos – o 

registro do nascimento de cada um deles era feito na bíblia da 

família. Ter muitos filhos era importante para o trabalho agrícola, 

atividade inicialmente praticada pelos Weege. 

Wilhelm (à esq.), fundador da Firma Weege em 1906, 
e seu filho Wolfgang, fundador da Malwee, em 1968, 
e criador do Parque Malwee. Abaixo, a casa comercial 
de Carl Weege no início do século XX
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weege (Malwee)

Estabelecidos em Pomerode, pequena cidade localizada no mé-

dio Vale do Rio Itajaí-Açu, com o passar do tempo os Weege se 

tornaram uma “fonte de abastecimento” para todos que moravam 

na comunidade. Com a ajuda dos filhos e amigos, Carl construiu 

um moinho de fubá (produto conhecido como “atafona” à épo-

ca). Aos poucos, a família, pioneira do ramo comercial em Po-

merode, ampliou os negócios para a venda de secos e molhados. 

Enquanto Carl prosperava em Pomerode, seu filho, Wilhelm, 

escrevia sua história no distrito de Jaraguá do Sul. Casou-se 

com Bertha Karsten e teve cinco filhos. Em 1906, o casal se 

instalou no atual bairro Barra do Rio Cerro, dando início ali à 

Firma Weege, antecessora da Malwee. Para abastecer de ener-

gia elétrica o negócio, constituído de uma casa de comércio e 

queijaria, foi instalada uma usina com turbina Francis. 

Durante a década de 1920, o negócio se expandiu com a cons-

trução de um prédio, que passou a abrigar um açougue, uma 

fábrica de banha e linguiça, um rancho para cereais, um es-

tábulo e um curral para suínos. Sobrou espaço, ainda, para o 

primeiro salão de bailes da cidade. 

Wolfgang Weege, filho caçula de Wilhelm e Bertha, nasceu 

em 1917. Estudou por dois anos no Ginásio Catarinense, em 

Casamento de Wilhelm e Bertha Karsten Weege. 
Primeiro filho, Wolfgang, nasceu em 1917

Pioneira na região, Casa Comercial de 
Departamento foi utilizada de 1960 até 1976
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Florianópolis, tendo que retornar para Jaraguá do Sul em fun-

ção da doença do pai. Casou-se em 1944 com Ely Peckny, de 

São Paulo, e em 1945 nasceu seu filho Wandér Weege. Após 

o falecimento de Wilhelm em 1950, o filho Wolfgang levou 

adiante os negócios, projetando inúmeras mudanças para o 

empreendimento. Acompanhando tudo isso desde pequeno, 

Wandér sentiu o espírito empreendedor aflorando em si.

Uma das inovações de Wolfgang foi a construção de um posto 

de gasolina em 1955, já com loja de conveniências, modelo 

que só se tornaria popular muito tempo depois. Em 1960, a 

loja comercial na Barra do Rio Cerro passou por uma completa 

Wandér e Guilherme Weege (atual presidente) seguiram a tradição da família, investindo na 
comunidade e na preservação do meio ambiente

Embalagem de manteiga: um dos produtos 
comercializados pela empresa na década de 1920 

reformulação, sendo transformada em uma loja de departa-

mentos, pioneira na região, que funcionou até 1976. Wolfgang 

construiu também um engenho de arroz e uma usina hidrelétrica 

que possibilitou a iluminação do bairro Rio da Luz, facilitando 

a vida dos agricultores, que passaram a ter a possibilidade de 

armazenar comida na geladeira.

No dia 4 de julho de 1968, com a fundação da Malwee Malhas,  

os Weege decidiram entrar num ramo que se tornaria tão impor-

tante que logo monopolizaria toda a atenção dessa família em-

preendedora. Os primeiros anos foram de muito aprendizado. 

Em 1975, Wolfgang Weege fez a primeira viagem internacional 

para visitar Itália, Áustria, Alemanha, França e a ITMA, maior 

feira têxtil mundial. 

Wandér lembra que esta primeira viagem internacional foi deci-

siva para dois passos importantes: a busca incessante de novas 

tecnologias para a Malwee e a inspiração para o nascimento 

do Parque Malwee, em Jaraguá do Sul. Criado em 1978 por 

Wolfgang, o espaço onde se criou o Parque era anteriormente 

dedicado à agricultura e criação de animais, mas passou a 

preservar a fauna e a flora. Wolfgang decidiu arborizar a área 

com espécies de várias partes do mundo, trazendo para o Brasil 

sementes e centenas de outras plantas de diversos países.
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Em 1982, o Parque foi doado aos funcionários da Malwee 

Malhas com a criação da Associação Recreativa Malwee  

(Armalwee). As residências que permaneceram no local foram 

preservadas e se transformaram em sede do Museu Wolfgang 

Weege, inaugurado em 1988, ano seguinte ao falecimento de 

Wolfgang, sucedido por Wandér no comando da empresa. 

O Parque Malwee, um verdadeiro santuário ecológico aberto à 

visitação pública, com mais de 1,5 milhão de m², é um privi-

legiado centro de lazer que recebe mais de 120 mil visitantes 

por ano. Com 16 lagoas – a maior com 100 mil m² –, abriga 

mais de 35 mil árvores nativas e exóticas e uma numerosa 

fauna silvestre, com animais de médio e de pequeno porte e 

centenas de espécies de aves. Esse exuberante cenário sedia 

diversos eventos esportivos, estudantis, gastronômicos, ambien-

tais, culturais e animadas excursões turísticas. Como Wolfgang 

era um admirador da cultura greco-romana, o parque tem várias 

esculturas e estátuas inspiradas nesse período – a exemplo do 

Pantheon, onde estão as cinzas do fundador. 

A lagoa principal é circundada por uma pista de caminhadas e 

está preparada para a prática de esportes náuticos, como cano-

agem e standup paddle. O parque também possui campos de 

futebol, ginásio de esportes e uma pista de bicicross já utilizada 

em diversas competições nacionais e internacionais. Há chou-

panas com mesas e churrasqueiras, além de dois restaurantes  

que servem comida típica alemã.

Wolfgang e o filho Wandér sempre tiveram a atenção voltada à 

área social e apoiaram iniciativas que favorecem a comunidade 

até os dias atuais, como hospitais, Corpo de Bombeiros, igrejas 

e outras atividades.  

O Grupo Malwee já está na quarta geração, nos últimos anos 

sob a presidência do neto do fundador, Guilherme Weege, filho 

de Wandér. O Grupo construiu a primeira estação de tratamento 

ecobiológica de efluentes da América do Sul e implantou um 

sistema capaz de reutilizar até 200 milhões de litros de água 

no processo produtivo. Em 2007, foi a primeira companhia do 

Parque Malwee recebe anualmente cerca de 120 mil visitantes que podem desfrutar uma área preservada de mais de 1 milhão de m²

weege (Malwee)



149

A HerAnçA Alemã de SAntA CAtArinA

A matriz do grupo, em Jaraguá do Sul, 
conta com equipamentos de ponta, e suas 
quatro unidades fabris produzem mais de  
35 milhões de peças de vestuário por ano

Malwee lançou em 2013 a primeira Estação Ecobiológica 
de Tratamento de Efluentes Industriais da América do Sul

setor têxtil a desenvolver um programa de neutralização de 

carbono e, em 2016, trocou sua principal matriz energética 

por uma fonte 100% renovável (biomassa). 

Wandér e Guilherme Weege seguiram a tradição ecológica da 

família, lançando artigos com algodão desfibrado e com malha 

PET, produzida a partir da reciclagem de garrafas plásticas. Com 

isso, a empresa já resgatou mais de 25 milhões dessas garrafas, 

que poluem rios e lagos. “Todo o projeto de sustentabilidade 

concebido pela Malwee está à disposição de outras empresas. 

Queremos motivar novas ações sustentáveis”, afirma Wandér, 

eleito personalidade ambiental no 15º Prêmio Expressão de 

Ecologia, em 2007. 

Uma década antes, em 1997, a Malwee foi uma das vencedoras 

da premiação graças à construção de um aterro para dispor os 

resíduos resultantes de seu sistema de tratamento de efluentes 

líquidos. De lá para cá a empresa sempre aperfeiçoou seu 

sistema de gestão ambiental, que é dotado dos equipamentos 

e das técnicas mais modernas, e venceu novamente o prêmio 

em 2002, 2004, 2011 e 2012.
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A Wetzel, que começou fazendo velas e sabão, 
tornou-se uma indústria metalúrgica reconhecida 
pela qualidade dos componentes que fabrica

metAiS em brASA
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Pode-se dizer que a trajetória da metalúrgica Wetzel, marcada 
pela superação de dificuldades dos mais diversos tipos, come-
çou no dia 5 de agosto de 1856, com a chegada a Joinville do 
alemão Friedrich Louis Wetzel, aos 22 anos. Nascido na cidade 
de Homersdorf, na Saxônia, Friedrich começou a vida no Brasil 
fabricando sabões e velas, ofício que já praticava na Alemanha. 
Usava banha de porco como matéria-prima. 

A colônia Dona Francisca tinha apenas cinco anos de fundação 
e o jovem imigrante passou a viver na localidade de Anaburgo, 
distante 10 km de Schroedersort, hoje denominada Joinville. Era 
esse trajeto que ele percorria diariamente para vender os seus 
produtos, que faziam bastante sucesso. Friedrich vendia tudo 
o que conseguia fabricar e pensava em formas de aumentar 
a produção. Esse foi o impulso que o tornou um pioneiro da 
industrialização em Joinville.

O jovem empreendedor se casou com Elisa Proehl, em primeiras 
núpcias, e depois com Emma Fridirike Rauter, tendo nove filhos 
ao todo. Alguns anos antes de falecer, em 1918, aos 84 anos, ele 
passou o comando da Companhia Wetzel Industrial para o filho 
mais velho do segundo casamento, Germano, que, em sociedade 
com os irmãos Ernesto e Júlio, começou a diversificar os negócios. 

Com toda essa experiência acumulada dentro da família, a 
geração seguinte foi a responsável pela criação da empresa 
que colocaria definitivamente o sobrenome Wetzel na lista 
dos mais destacados da economia catarinense. Em 1932, numa 
sociedade entre Arnoldo e Erwino Wetzel, filhos de Germano, e 
Wigand Schmidt, sobrinho de Germano, foi fundada a Schmidt, 
Wetzel & Cia, pioneira no processo de fundição sob pressão 

Erwino Wetzel, que 
começou produzindo 
torneiras e registros em 
latão. Abaixo, instalações 
antigas de uma das 
fábricas do grupo
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na América Latina, dedicando-se inicialmente à fabricação de 
torneiras e registros. 

A empresa foi se expandindo ano após ano. Na década de 
1960, a Wetzel entrou no segmento de alumínio fundido com 
a produção de eletroferragens para linhas de produção e trans-
missão de energia elétrica, ampliado depois para o uso de ferro 
fundido zincado. Em 1967, transformou-se em sociedade anô-
nima, adotando a razão social de Metalúrgica Wetzel S.A. Neta 
de Germano e filha de Erwino Wetzel, Inge Maria Wetzel da 
Silva herdou a empresa, passando a administração ao marido, 
Norberto Cubas da Silva, que permaneceria à frente da empresa 
por mais de 45 anos.

No início dos anos 1980, década em que abriu seu capital, a 
Wetzel empreendeu um arrojado programa de desenvolvimento 
tecnológico e de investimentos na modernização de seus equi-
pamentos produtivos e na substituição de fontes energéticas de 
derivados de petróleo para energia elétrica. Esses investimentos 
possibilitaram o ingresso em mercados nacionais mais sofisti-
cados, como o setor de autopeças, e, também, a entrada no 
exigente mercado internacional. 

Em maio de 1988, com o objetivo ampliar e diversificar seu 
campo de atuação, a Wetzel adquiriu a Foundry Engineers, 
nos Estados Unidos, e assumiu o controle acionário da Meta-
lúrgica Douat S.A., incluindo fundição de ferro e a fábrica de 
compressores de ar. Em 15 de dezembro de 1989, transferiu sua 

wetzel

Momentos que registram 
o trabalho da Wetzel 
em metalurgia, com 
investimentos na capacidade 
de produção e tecnologia
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unidade de fundição de ferro para a Metalúrgica Douat S.A., 
denominando-se então Wetzel Fundição de Ferro S.A. Tudo isso 
contribuiu para aumentar a competividade e a participação da 
Wetzel no mercado.

Em 1990, a empresa iniciou uma nova fase, organizada em três 
unidades de negócios: Divisão Eletrotécnica, Divisão Ferro e 
Divisão Alumínio. A Divisão Eletrotécnica é responsável por 
produtos destinados ao segmento de iluminação e instalações 
elétricas industriais e comercias. Na Ferro, destaca-se a produ-
ção de peças em ferro nodular e cinzento para os segmentos 
automotivos, agronegócios e eletroferragens. Os produtos dessa 
divisão são exportados para os mercados americanos, europeus 
e asiáticos, atestando sua qualidade e confiabilidade. Já na Di-
visão Alumínio, a produção é feita sob encomenda: são peças 
de alta complexidade nos processos coquilhado, injetado e 
usinado. Consolidada no setor, atende sistemistas e montadoras 
no segmento automotivo, com qualidade aprovada por esse 
exigente mercado.

No início do novo milênio, a Wetzel retomou investimentos para 
expansão da capacidade de produção e qualidade tecnológica, 
atendendo à crescente demanda de componentes de alumínio 
e ferro. Em 2007, quando a empresa completou 75 anos de 
atividades, foi inaugurada uma moderna planta industrial para 
sua Divisão Alumínio. 

Em 2012, a administração da Companhia passou para André 
Luís Wetzel da Silva, atual diretor-presidente, filho de Inge e 
Norberto Cubas da Silva. Hoje, a empresa tem um variado por-
tfólio de produtos destinados à indústria automotiva e participa 
dos mercados de mais de 40 países.

A riqueza histórica da trajetória da Wetzel se faz presente em 
alguns marcos urbanos de Joinville. Destacam-se, nesse sentido, 
a chaminé de 56 metros construída na década de 1920 para 
afastar dos moradores a fumaça saída da fábrica, e a estrutura de 
22 mil metros quadrados que durante quase um século sediou 
a metalúrgica e agora recebe um centro universitário. 

A Divisão Alumínio fabrica, sob 
encomenda, peças de alta complexidade
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Maior fabricante de motores da América Latina, com mais de 
460 linhas de produtos no portfólio, a WEg está presente em 
cinco continentes, com fábricas em 12 países e filiais em 29

Um CAminHO OUSAdO



155

A HerAnçA Alemã de SAntA CAtArinA

Reunião com a presença 
dos fundadores Werner, 

Eggon e Geraldo: suas 
inciais formaram o 

nome da WEG, que 
surgiu em 1961 e se 

tornou referência em 
equipamentos elétricos 

A pequena Jaraguá do Sul parecia destinada à colonização agrária e à criação de gado sob o co-

mando dos imigrantes alemães, italianos e de outras etnias europeias. Tudo isso mudou em 1961, 

entretanto. Foi quando três homens ousados resolveram abrir na cidade uma fábrica de motores, 

algo que soava muito distante da realidade local até então. 

Em 16 de setembro daquele ano, as habilidades de um eletricista, de um administrador e de um me-

cânico foram unificadas e resultaram na fundação da Eletromotores Jaraguá. Nascida da coragem de 

empreendedores visionários, após um tempo a empresa passou a se chamar WEG, numa junção das 

letras iniciais dos nomes de seus fundadores: Werner Ricardo Voigt, Eggon João da Silva e Geraldo 

Werninghaus. Coincidentemente, a palavra WEG em alemão quer dizer “caminho”.
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Com muita fé em suas ideias, os três sócios criavam uma em-

presa que hoje é reconhecida como uma das maiores fabri-

cantes de equipamentos elétricos do mundo, com números 

impressionantes: faturamento anual de R$ 9,5 bilhões, mais de 

um milhão de metros quadrados construídos e quase 30 mil 

colaboradores – entre eles, mais de 3.000 engenheiros. Das suas 

fábricas saem, a cada ano, 16 milhões de motores. 

Conhecer um pouco mais da trajetória dos fundadores ajuda a 

entender o sucesso alcançado pela empresa. Werner Ricardo 

Voigt começou a se interessar por eletricidade por influência do 

avô, que mantinha uma pequena oficina caseira. Os livros em 

que se inspirava para entender mais da matéria eram escritos em 

alemão. O jovem Werner conseguiu um emprego na oficina do 

senhor Purnhagem e fez da eletroeletrônica a sua especialidade. 

Quando decidiu abrir uma empresa com Eggon e Geraldo, em 

1961, já era dono de uma oficina bastante produtiva. 

Eggon João da Silva nasceu em 1929 em Schroeder, nas pro-

ximidades de Jaraguá, filho de um professor e historiador de 

origem açoriana e de uma descendente de húngaros. Criado 

sob forte influência germânica do norte catarinense, ele es-

tudou na escola fundada pelo pai. Ao completar 14 anos, 

passou a trabalhar numa agência bancária, onde adquiriu 

conhecimentos de administração que seriam muitos úteis em 

seu futuro. Em 1957, aos 28 anos, virou sócio da João Wiest 

& Cia Ltda, especializada em produção de canos de escape 

para veículos. Quatro anos depois, resolveu vender as ações 

da empresa para tocar o negócio de motores ao lado de seus 

dois novos sócios. 

Geraldo Werninghaus era um expert em mecânica. Filho de 

um imigrante alemão que se estabeleceu em Joinville, desde 

cedo ele trabalhou na oficina do pai, um participante ativo da 

crescente industrialização da cidade. O rapaz logo se desta-

cou, habilitando-se para criar novas máquinas para aumentar a 

eficiência das linhas de montagem ou para descobrir maneiras 

mais fáceis de construir um motor elétrico. Diziam que Geraldo 

tinha a mesma vontade de vencer do avô, que havia percor-

rido a Rússia e a Polônia prestando serviços como artesão e 

ferramenteiro. Com o pai, ele aprendeu a disciplina que deve 

reger uma oficina. 

No dia da condecoração do mérito da 
indústria, em 2007, Werner (esq) recebe 
abraço do amigo Eggon. Acima, os 
fundadores exibem um dos motores WEG
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Juntos, esses três homens fizeram a empresa disputar as pratelei-

ras com pesos-pesados da produção de motores. Lutaram contra 

poderosos, contra multinacionais e se valeram de sua audácia e 

do preço competitivo de seus produtos. Já em 1964, apenas três 

anos depois da fundação da WEG, o primeiro galpão alugado 

foi trocado por uma sede própria. 

Uma das características mais marcantes do trio era não se deixar in-

timidar pelas dificuldades. Nos primeiros tempos, diante de um pro-

blema na linha de produção da empresa que ninguém conseguia re-

solver, Geraldo Werninghaus embarcou para São Paulo, empregou-se  

num concorrente e, em pouco tempo, tornou-se apto a desvendar 

o mistério. Assim, a fábrica de Jaraguá do Sul voltou a produzir. 

Com 14 parques fabris no Brasil, a WEG mantém sua sede e as 

principais unidades industriais em Jaraguá do Sul. As demais 

fábricas estão espalhadas por outras cidades de Santa Catarina 

(Blumenau, Guaramirim, Itajaí e Joaçaba), Rio Grande do Sul 

(Gravataí), São Paulo (São Paulo, São Bernardo do Campo e 

Monte Alto), Amazonas (Manaus) e Espírito Santo (Linhares). No 

exterior, a WEG possui unidades fabris na Alemanha, Áustria, 

Portugal, Argentina, México, Estados Unidos, África do Sul, Índia 

e China, além de instalações de distribuição e comercialização 

em vários outros países. 

A empresa de Jaraguá do Sul ampliou e diversificou mais acen-

tuadamente as suas atividades a partir da década de 1980, com 

a produção de componentes eletroeletrônicos, produtos para au-

tomação industrial, transformadores de força e distribuição, tintas 

líquidas e em pó e vernizes eletroisolantes. Assim, consolidou-se 

não só como fabricante de motores, mas como fornecedora de 

sistemas elétricos industriais completos. 

Em 1986, a WEG ingressou pela primeira vez na tradicional lista 

das Melhores & Maiores empresas do Brasil, publicada pela 

revista Exame. Em 1992, obteve o certificado ISO-9001. Nos 

anos 2000, a expansão passou a incluir a compra de fábricas 

no exterior. Foi nessa década, também, que a WEG inaugurou 

a primeira fábrica na China, colocou no mercado o maior gera-

dor do mundo até então e chegou à marca de 100 milhões de 

motores produzidos em sua história. Tudo isso se tornou possível 

pela manutenção de uma sólida política de reinvestimento dos 

lucros: a empresa sempre reservou grande parte do capital para 

a ampliação e a modernização de suas operações.

Parque fabril da WEG em 1966: centenas de empregos para Jaraguá do Sul
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Ao fundar uma fábrica de tecidos na pequena Brusque, 
Carlos Renaux teve papel fundamental para o crescimento de 
uma colônia que enfrentava sérias dificuldades econômicas

trAjetóriA de reAlizAçõeS
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O visionário Karl Renaux, que no Brasil adotou o nome  

Carlos, protagonizou na pequena Brusque um dos capítulos 

mais importantes da evolução econômica catarinense no final 

do século XIX. Nascido em 1862, em Baden, um centro da 

indústria têxtil alemã, ele deixou para trás os muitos problemas 

sociais e econômicos da Alemanha e chegou ao Brasil com 

vontade e energia de sobra para recomeçar a vida. 

Os desbravadores alemães da época distribuíam-se em peque-

nas propriedades rurais, transformando as sedes das colônias 

em aglomerados pré-urbanos. A mais exuberante da época era 

a Colônia Blumenau, que não parava de crescer, ano após ano. 

Entre todas as “terras prometidas” aos imigrantes, Blumenau 

era a mais atraente, por conta principalmente de histórias de 

sucesso de famílias como Hering e Karsten.

 

Cônsul Carlos Renaux

Visão da Indústrias Renaux em 1957 (acima) e primeiro prédio 
da atual RenauxView, poucos anos depois da fundação, em 
1925 (abaixo). Ao lado, moderno equipamento de fiação 
adquirido pela empresa na década de 1940
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Já Brusque não tinha o mesmo apelo. Sua colonização havia 

começado em 1860, com 55 famílias lideradas pelo barão 

austríaco Maxmilian von Schneeburg, que, oriundo de família 

nobre, aceitou convite do imperador brasileiro Dom Pedro I 

para participar da colonização da província de Santa Catarina. 

Se o desenvolvimento da região dependesse exclusivamente 

da agricultura, a atividade econômica imaginada para dar o 

impulso inicial à colônia, o futuro de Brusque estaria seria-

mente ameaçado, tamanhas as adversidades enfrentadas pelos 

pioneiros. Doenças tropicais, isolamento, relevo acidentado e 

terras impróprias eram fatores que tornavam bem mais com-

plexo o desafio enfrentado pelos colonos. Além disso, o acesso 

ao núcleo e a integração com outros centros habitacionais 

não era nada fácil, pois o rio Itajaí-Mirim permitia apenas a 

navegação de pequenos barcos. Diante de tantas dificuldades, 

muitos dos que chegavam logo passavam a planejar uma nova 

mudança, em busca de um lugar que proporcionasse melhores 

condições de vida. 

Era preciso encontrar outros caminhos para assegurar o sustento 

das famílias e o crescimento econômico da colônia. Por isso, 

a loja que Carlos Renaux passou a gerenciar quando chegou 

ali, em 1882, representava um alento para os que apostavam 

no futuro de Brusque. Trava-se de um empreendimento surgido 

na próspera Blumenau, a 30 km de distância, e que abria uma 

filial em Brusque. 

Palacete de Carlos 
Renaux em Brusque 
– hoje Praça Barão 

de Schneeburg

Carlos Renaux (ao centro, sentado), ao lado de colaboradores Casa da família Renaux

Otto Renaux
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O negócio cresceu rapidamente e ani-

mou outros comerciantes de Blume-

nau a apostar naquela vila até então 

tida como pouco promissora. Esses 

comerciantes passaram a vender bens 

manufaturados aos colonos locais, re-

vendendo os produtos agrícolas ali pro-

duzidos para outras praças. Não tardou 

para que introduzissem operações de 

empréstimos aos agricultores.

Famílias como Buettner, Schloesser, 

Krieger e Bauer investiram bastante em 

Brusque nessa fase. João Bauer foi um 

dos nomes mais ativos nesse sentido. 

Lenhador, pedreiro e comerciante, ele construiu uma rede de 

abastecimento de água e desenvolveu um sistema pioneiro 

de eletrificação na cidade, incluindo uma pequena usina hi-

drelétrica nos primeiros anos do Século XX. A partir daí, criou 

companhias de navegação, fluviais e marítimas.

Com pinta de galã, Carlos Renaux fincou definitivamente as 

raízes em Brusque depois de se casar com Selma, filha de um 

influente latifundiário da região, Pedro Wagner. O rapaz obser-

vava com atenção os movimentos das empresas catarinenses 

que estavam se destacando na indústria têxtil, a exemplo de 

Hering, Karsten e Döhler. 

Deixando aflorar seu espírito empreendedor, Renaux buscou 

capital com outros comerciantes e abriu em 1892 uma fábrica 

de tecidos, uma das primeiras de Santa Catarina, que se torna-

ria fundamental para a economia de Brusque. Renovava-se a 

esperança dos colonos de que valeria a pena continuar ali, pois 

novas perspectivas de trabalho se abririam com o advento da 

indústria têxtil. Em 1900, Renaux inaugurou uma fiação, para 

abastecer as empresas da região que precisavam importar fios 

para confeccionar seus produtos, matéria-prima que até então 

era importada. 

 

Único cidadão de Brusque que atravessou o Atlântico a bordo 

do dirigível Graf Zeppelin, uma das mais famosas maravilhas da 

época, Renaux mantinha fortes ligações com a Alemanha, fonte 

das novidades tecnológicas que implantava em sua empresa. Ele 

se tornou cônsul do Brasil na Alemanha e na Holanda.

Preocupado com os trabalhadores e suas famílias, montou um 

esquema pioneiro de assistência social, ideia em grande par-

te inspirada no que viu em suas viagens à Europa. O plano 

de saúde que criou abrangia auxílios diversos às famílias dos 

operários, empréstimo habitacional, cooperativa de consumo 

e transporte até o trabalho, realizado por uma trilha férrea com 

vagões puxados por duas mulas.

Em 1925, o filho de Carlos, Otto Renaux, associou-se a Otto 

Neitsch para abrir outra empresa do grupo, especializada em 

tecidos para decoração, a Indústrias Renaux S.A., que se tor-

nou uma das principais fornecedoras do país de tecidos para 

estofamentos, cortinas, toalhas de mesa e outras aplicações 

domésticas. A partir da década de 1970, a empresa passou 

a produzir tecidos para vestuário, voltados principalmente à 

camisaria masculina. 

Em 2006, um novo posicionamento estratégico direcionou o 

foco do grupo Renaux a uma visão mais ampla de “soluções de 

moda” e levou à expansão dos segmentos feminino e infantil. 

No ano seguinte, refletindo essa mudança, a empresa passou 

a se chamar RenauxView. Hoje, honrando o pioneirismo de 

Carlos Renaux, a marca está presente nas melhores vitrines e 

nos principais eventos da moda do país.

Fachada atual da RenauxView, no mesmo endereço em que foi fundada, em 1925
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Novos capítulos da história de empreendedorismo 
iniciada pelo imigrante alemão Carl Hoepcke no 
século 19 estão sendo escritos pela sexta geração

A FórmUlA dA lOngeVidAde
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Foi preciso muita capacidade de adaptação para permanecer 

tanto tempo no mercado. A empresa de hoje certamente é muito 

diferente daquela criada por Carl, mas algumas características 

permanecem inabaláveis como fios condutores desde os tempos 

do fundador – o empreendedorismo, a inovação, a seriedade, 

a solidez e a confiança no futuro.

Carl Hoepcke desembarcou no Porto de Itajaí em 1863, aos 

18 anos, junto com a mãe viúva e dois irmãos mais novos. 

Dali a família seguiu para Blumenau, colônia que nascera de 

uma sociedade entre Hermann Blumenau e um tio de Carl, 

Ferdinand Hackradt. 

Depois de três anos como agricultor, o jovem foi convidado pelo 

tio a trabalhar em seus negócios na capital catarinense, à época 

ainda chamada Desterro, onde Hackradt estava estabelecido des-

de que rompera a sociedade com o dr Blumenau. Ali, Carl come-

çou a atuar na venda de produtos manufaturados, importados da 

Europa. Hábil em Matemática, tornou-se o contador da empresa 

e foi aos poucos tomando conhecimento de todos os meandros 

dos negócios. Quase 20 anos depois, quando o tio decidiu parar 

de trabalhar, o sobrinho assumiu seu lugar.

Assim, em 1883, a firma passou a ser denominada Carl Ho-

epcke & Cia. O foco da casa comercial, que até então era o 

varejo, passou a ser o atacado. Trabalhando com maior varie-

dade de produtos – de brinquedos a tratores – e aumentando o 

volume das compras feitas no exterior, Carl pôde abrir mão de 

intermediários. Passou a bancar diretamente o transporte das 

Carl Hoepcke (ao centro, de chapéu escuro) com a família. Abaixo, 
a fábrica de pregos. Na página ao lado, o estaleiro Arataca, aos pés 
da ponte Hercílio Luz
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HOepCke

mercadorias e, dessa forma, reduziu drasticamente os custos. 

Em 1895, Carl decidiu abrir uma companhia de navegação para 

viabilizar um sistema próprio de transporte de mercadorias e, 

ao mesmo tempo, oferecer um novo serviço, o transporte de 

passageiros entre Florianópolis e o Rio de Janeiro, por meio do 

vapor Max, construído na Alemanha.

Mas foi quando ampliou sua atuação para a indústria que a 

Hoepcke se tornou um gigante da economia catarinense. Carl 

apostou em negócios totalmente novos e inexplorados, como 

uma fábrica de pregos e uma fábrica de gelo (ideia que teve 

ao flagrar convidados reclamando da água quente servida na 

inauguração da fábrica de pregos).

No início do século XX, a Hoepcke decidiu expandir sua atu-

ação para outras regiões catarinenses, abrindo filiais em vários 

municípios – sempre em prédios modernos, que se tornaram 

referências no cenário dessas cidades. A primeira foi em São 

Francisco do Sul, em 1903, seguida pelas unidades de Laguna, 

Blumenau, Joinville, Tubarão e Joaçaba. Também abriu escri-

tórios de representação no Rio de Janeiro (RJ), em Santos (SP) 

e em Curitiba (PR). 

Em 1907, a Hoepcke inaugurou um estaleiro, o Arataca, para 

consertar e reformar as suas embarcações. A existência dessa 

estrutura conduziu naturalmente à construção de embarcações 

próprias – principalmente veleiros de competição, para uso em 

regatas oceânicas. Em 1917, o grupo realizou a aquisição inte-

gral da fábrica de rendas e bordados, da qual Carl Hoepcke já 

era sócio desde a fundação. Dentro do espírito de diversificação 

dos negócios, a Hoepcke abriria também, bem mais tarde, uma 

Antes de chegar ao mercado da construção civil,  
a Hoepcke marcou presença em diversos setores
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concessionária de veículos Chevrolet. Passou a atuar, ainda, no 

mercado financeiro, em parceria com instituições europeias.

Carl Hoepcke aliava sua atuação como empresário à parti-

cipação ativa na sociedade. Integrou a diretoria de clubes, 

associações e realizou contribuições para asilos e orfanatos. 

Patrocinou parte significativa da construção da Escola Alemã 

de Florianópolis, tendo sido cônsul alemão em Santa Catarina. 

Deixou a direção da empresa em 1918, passando o comando 

para os filhos Carlos Hoepcke Jr. e Max Hoepcke, junto com o 

genro Carlos Malburg. 

Carl Hoepcke morreu no dia 8 de janeiro de 1924, aos 80 anos, 

motivo de grande comoção em toda Santa Catarina. Não teste-

munhou, portanto, as turbulências que poucos anos depois en-

volveriam a família e os negócios. Entre 1927 e 1931, Malburg  

deixou a sociedade e Max e Carlos Hoepcke Jr faleceram. O 

comando foi assumido pelo Barão Dietrich von Wangenhein, 

sobrinho de Carlos Hoepcke Jr por parte de sua esposa, mas, 

com o início da Segunda Guerra Mundial, em 1942, ficou 

proibido que empresas sediadas no Brasil tivessem diretores 

estrangeiros. Com isso, Aderbal Ramos da Silva, genro de Carl 

Hoepcke Jr., ascendeu à liderança do grupo. Com pretensões 

políticas, em 1945 Aderbal adquiriu o jornal O Estado e, pouco 

depois, a Rádio Guarujá. Foi eleito governador de Santa Catarina 

em 1947, seguindo os passos de seu avô, Vidal Ramos.

Em 1988, o grupo foi dividido em duas holdings: a Carlos 

Hoepcke S/A Administração, Participação e Empreendimen-

tos, sob direção de Annita Hoepcke da Silva, e a Cia Farebo 

Hoepcke, ao encargo de Sílvia Hoepcke da Silva, filhas de 

Aderbal Ramos da Silva e Ruth Hoepcke da Silva, e bisnetas 

de Carl Hoepcke.

Um dos empreendimentos imobiliários com a marca Hoepcke. 
Acima, projeto para revitalizar o conjunto Rita Maria, em 
frente ao terminal rodoviário Rita Maria, em Florianópolis

Nas décadas mais recentes, em sintonia com o constante 

processo de adaptação que marcou toda a trajetória da or-

ganização, o foco foi direcionado ao setor da construção 

civil. A empresa constrói prédios residenciais e comerciais, e 

administra esses patrimônios. Atualmente sob o comando de 

Aderbal, Guilherme e Patrícia, filhos do casamento de Annita 

com Francisco Arcanjo Grillo, a Carlos Hoepcke S/A Adminis-

tração, Participação e Empreendimentos mantém o tradicional 

nome ativo e respeitado no mercado. Em 2004, para celebrar 

toda essa rica trajetória, foi criado o Instituto Carl Hoepcke, 

instalado na antiga residência de Aderbal e Ruth na Avenida 

Trompowsky, centro de Florianópolis. 



166

Fritz Buddemeyer começou consertando 
teares, depois passou a fabricar os próprios 
equipamentos e, por fim, a produzir toalhas

negóCiO dOminAdO
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A curiosidade e a vontade de aprender cada vez mais os segredos 

das matérias-primas e das máquinas eram características em co-

mum entre os pioneiros têxteis alemães. Um bom exemplo disso 

é a trajetória de Friedrich Bernard Buddemeyer – chamado pelas 

pessoas mais próximas pelo apelido Fritz –, que, assim como 

vários outros imigrantes alemães citados neste livro, emprestou 

seu sobrenome a uma marca catarinense hoje consagrada. 

Tecelão engenhoso, Fritz impediu que a indústria catarinense do 

setor parasse durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), 

fabricando, em Itajaí, centenas de teares mecânicos, em substi-

tuição ao maquinário que não podia mais atravessar o Oceano 

Atlântico, já que a prioridade eram os materiais bélicos. Mais 

tarde, já instalado em São Bento do Sul, ele iniciou o próprio 

negócio de fabricação de toalhas, pelo qual o sobrenome da 

família se tornaria conhecido em todo o país.

Formado nas rigorosas escolas técnicas alemãs, Fritz havia vi-

vido de perto o pesadelo da Primeira Guerra Mundial. Atuou 

no front da Prússia Oriental contra os soviéticos, e depois nas 

trincheiras ocidentais, arriscando-se como observador avança-

do. Foi ferido na perna, por estilhaços de uma granada, e feito 

prisioneiro pelos ingleses. Escapou com vida, mas carregou 

para sempre as sequelas do ferimento – não conseguia mais 

dobrar o joelho.

O rapaz conheceu e se apaixonou por Frieda Kraemer, cuja 

família havia decidido se mudar para o Brasil, atraída pelo su-

cesso dos Hering – história que chegava à Alemanha como um 

O fundador, Friedrich 
Bernard Buddemeyer

Imagens da empresa e da tecelagem em 1951
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Acima: filial em Campo 
Alegre (à esq.) e matriz 
em São Bento do 
Sul (à dir.). Ao lado, 
de cima para baixo: 
Claus, Rolf, Carlos e 
Marcos Buddemeyer

verdadeiro canto da sereia para convencer mais compatriotas 

a seguir o mesmo caminho. Os dois vieram juntos ao Brasil 

em 1924, quando Fritz estava com 34 anos, e aqui se casaram.

Unindo seus sólidos conhecimentos técnicos à curiosidade 

– uma das características marcantes de sua personalidade 

–, ele desistiu da ideia inicial de atividades agrícolas com o 

sogro para enveredar pela indústria têxtil, área com a qual já 

tinha familiaridade na Alemanha. Trabalhou para o Cônsul 

Carlos Renaux durante algum tempo, partindo depois para a 

abertura de um negócio próprio em Itajaí, a Buddemeyer & 

Muehlbauer Fábrica de Máquinas para Tecelagem, especiali-

zada na reforma de teares. 

Durante a Segunda Guerra, diante da impossibilidade de que 

equipamentos importados continuassem chegando ao país, a 

empresa passou a fabricar teares – um equipamento que até 

então não se fazia no Brasil –, evitando um apagão da indústria 

têxtil catarinense. Assim, se a Primeira Guerra foi um pesadelo 

para Fritz Buddemeyer, a Segunda Guerra acabou sendo uma 

oportunidade de expansão para ele.

No início da década de 1950, depois de contrair malária, ele saiu 

em busca de um lugar de clima ameno para seguir as recomen-

dações de tratamento. Foi aí que o seu caminho se cruzou com o 

bUddemeyer
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da pacata São Bento do Sul. Ele se encantou com o lugar e decidiu 

se mudar para lá. Aproveitou para dar um novo passo profissional 

e abrir uma fábrica de toalhas e felpudos em geral – nada mais 

natural para quem já dominava toda a tecnologia de fabricação 

e manutenção dos teares. Assim nasceu a Mecano Têxtil F. Bud-

demeyer Ltda, em 1951 – indústria que, para muitos brasileiros, 

é um verdadeiro sinônimo de qualidade no ramo em que atua.

Localizada no nordeste de Santa Catarina, a 230 quilômetros 

de Florianópolis, no planalto, perto da divisa com o Paraná, São 

Bento do Sul recebeu as primeiras levas de colonos alemães em 

1872. Na época em que Buddemeyer estabeleceu o seu negó-

cio, muitas décadas depois, a vila ainda se resumia a menos 

de 600 residências, onde viviam cerca de 3 mil pessoas, quase 

todas de origem alemã e entre as quais havia muitos laços de 

parentesco e amizade. 

No começo, a economia de São Bento do Sul girou em torno 

da erva-mate. A produção descia a serra em lombo de mulas 

em direção a Joinville, centro beneficiador e exportador. Nas 

estradas precárias da época, o trajeto de 80 quilômetros se tor-

nava quase interminável. Depois, quando se complementou a 

ligação de trem a São Paulo e ao porto de São Francisco do Sul, 

veio a era da madeira. Por conta da combinação entre a fartura 

de recursos naturais e a vocação dos imigrantes alemães para 

Tecelagem (à esq.) e fiação

o trabalho como marceneiros, a região se tornou naturalmente 

produtora de móveis, portas e janelas.

Enfraquecido pela doença e já sentindo o peso da idade, Fritz Bud-

demeyer não tardou para passar o comando dos negócios aos filhos, 

Kurt e Siegfried. As incumbências de cada um estavam bem claras: 

Kurt lidava com a parte comercial e Siegfried era o responsável 

pelas questões técnicas e industriais. Os dois foram responsáveis 

pela expansão da empresa, que logo começou a exportar. 

Na década de 1980, a gestão da empresa chegou às mãos dos ne-

tos do pioneiro Fritz Buddemeyer: Rolf e Marcos (filhos de Kurt), 

e Claus e Carlos (filhos de Siegfried). O quarteto foi responsável 

por um novo e significativo impulso nos negócios, que passaram a 

abranger também a fabricação de roupas de cama. Nos anos mais 

recentes, representantes da geração seguinte começaram também 

a assumir postos na Buddemeyer, trazendo sangue novo a esta 

bela história de empreendedorismo e dedicação ao trabalho. 

Hoje, com 1.200 funcionários em suas duas fábricas, localizadas 

em São Bento do Sul e no também catarinense município de 

Campo Alegre, a Buddemeyer é líder nacional nos segmentos 

de cama, mesa e banho de alto padrão, produzindo quase 500 

toneladas de felpudos por mês.
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Os Frey foram responsáveis pela fundação da cidade 
de Fraiburgo e ajudaram a transformar o Meio Oeste 
catarinense na maior região produtora de maçãs do Brasil

empreendedOriSmO nO SAngUe
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A ligação da família com o Brasil começou com Guilherme 

Frey, professor de alemão que no início do século XX residia 

na cidade de Estrasburgo, na Alsácia. Durante a Primeira Guer-

ra Mundial (1914-1918), sua esposa, Josephine, foi vitimada 

pela gripe espanhola, deixando Guilherme viúvo, aos 44 anos 

e com quatro filhos: René, 15 anos; Joana, 13; Arnoldo, 11;  

e Agnes, 10.

Quando Estrasburgo foi tomada e anexada pela França em meio 

à guerra, o ensino do idioma alemão foi proibido e Guilherme 

ficou sem seu ganha-pão. Sem ver perspectiva numa Europa de-

vastada e tomada pela miséria, ele decidiu partir para a América 

do Sul com os filhos. Embarcaram no navio Ceiland, no porto 

de Bordeaux, na França, descendo no porto de Rio Grande (RS) 

no dia 12 de outubro de 1919. 

Na página ao lado, trabalhadores exibem com orgulho 
a motosserra importada da Alemanha para derrubar 
árvores de grande porte. Acima, o primeiro escritório da 
Empresa Reflorestamento Fraiburgo, em 1967, e o “aradão” 
importado da França para extrair raízes profundas

Os irmãos René 
e Arnoldo, cuja 

junção dos nomes 
deu origem à 
marca Renar

Guilherme 
Frey e a esposa 

Josephine na 
década de 1910
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Pomares de maçãs 
e caixas de 18 
kg, usadas para 
envio aos Ceasas 
e exportação. Ao 
lado, Willy Frey

Guilherme passou a dar aulas de alemão e de música (dominava 

vários instrumentos, incluindo violino e piano) em Triunfo (RS), 

onde permaneceu por dois anos. Foi quando aceitou convite 

para se transferir para a também gaúcha Panambi, partindo na 

sequência para Castro (PR). Ali, seu primogênito, René, então 

com 19 anos, começou a trabalhar num açougue, onde aprendeu 

a produzir salames e linguiças. Algum tempo depois, Arnoldo foi 

trabalhar num frigorífico da maior empresa brasileira da época, 

as Indústrias Matarazzo. 

Em 1925, René se casou com a descendente de russos Maria 

Damaski. Cinco anos depois, já com dois filhos, Willy e Hugo, 

o casal decidiu migrar para o Meio Oeste catarinense, instalan-

do-se em Perdizes, atual Videira. Arnoldo se casou com Lydia, 

a única irmã de Maria, e também foi tentar a vida em Perdizes. 

Os irmãos se tornaram sócios num matadouro e açougue, mais 

tarde transformado em frigorífico. 

Enquanto René se esmerava na produção, Arnoldo, a cavalo, 

percorria as propriedades dos colonos da região para negociar 

a compra de suínos gordos. Os dois tinham personalidades que 

se complementavam. René era vibrante e obstinado – quando 

colocava um projeto na cabeça, só sossegava após realizá-lo. 

Já Arnoldo era mais diplomático e muitas vezes amenizava a 

impulsividade do irmão.

Não tardou para que atingissem os mercados do Paraná e de São 

Paulo, via estrada de ferro, e do Rio de Janeiro, onde as carnes 

salgadas chegavam por navio. René, líder por natureza, tornou-se 

uma espécie de prefeito informal de Perdizes. Ele liderou, entre 

outros projetos, a construção de uma ponte sobre o Rio do Peixe 

que deu acesso a uma região até então pouco frequentada. 

Ao mesmo tempo em que consolidavam o bem-sucedido frigo-

rífico, os irmãos Frey passaram a investir no negócio da serraria, 

Frey (Renar)
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processando a madeira extraída das florestas para uso nas novas 

construções e fabricação de caixas para o transporte de uvas 

produzidas na região. 

Ao avançar mais para dentro da mata para montar uma grande 

serraria, os Frey criaram o embrião do futuro município de Frai-

burgo, nome que é uma referência ao sobrenome dos pioneiros. 

Foi aberta uma estrada para ligar os 30 km entre a serraria e o 

centro de Perdizes, trajeto realizado por dois caminhões que os 

Frey compraram para transportar a madeira.

 

Começou então uma fase marcada por uma série de dificulda-

des, incluindo um incêndio na fábrica de caixas, conflitos com 

nazistas da região e a falta de crédito. Em 1940, os Frey tiveram 

de vender o frigorífico para o futuro grupo Perdigão – que, a 

partir de Perdizes, transformou-se num dos maiores do país em 

alimentos. O dinheiro obtido na venda foi investido na serraria, 

que passou a ser o foco das atividades dos irmãos.

Em 1958, além da serraria, a futura Fraiburgo já contava com 

pensão, posto de gasolina, dois armazéns, escola, açougue e 

26 casas para operários, tudo patrimônio dos Frey. Na década 

de 1960, eles trouxeram da Alemanha um potente gerador 

a gasogênio, capaz de iluminar toda a cidade – incluindo 

o novo empreendimento da família, uma fábrica de papel 

Hotel Renar, mais um 
empreendimento do grupo

(atual Facelpa, vendida ao grupo Trombini). A energia serviu 

também para a construção do hospital Divino Espírito Santo, 

com apoio da família.

Os Frey venderam 1.500 lotes aos seus operários e novos habi-

tantes, a preços módicos, e mais de 100 chácaras, totalizando 2 

milhões de metros quadrados. Com base em todo esse planeja-

mento, o povoado se tornou município em 1961, quando tinha 

cerca de 1.000 habitantes. René Frey foi o primeiro prefeito e 

introduziu muitas melhorias, trazendo agência do Besc, o Banco 

do Estado de Santa Catarina, financiamento de casas populares 

e uma estrada de 45 quilômetros ligando Fraiburgo à BR-116, 

fundamental para escoamento da produção de uva e madeira.

 

Na década de 70, Willy, filho de René, protagonizaria outro so-

nho ousado com a assinatura dos Frey: a plantação de maçãs no 

Brasil. Ele se associou a especialistas franceses e importou aquele 

que seria o mais pesado arado do país, com quatro toneladas e 

meia, para plantar 100 mil mudas europeias. Foi chamado de 

“louco” por muitos, mas, quatro anos depois, surgia a primeira 

safra da Renar Maçãs – nome inspirado na junção das sílabas 

iniciais dos nomes dos dois irmãos pioneiros. 

Graças em grande parte ao pioneirismo dos Frey, o Brasil se 

tornou autossuficiente na produção de maçãs, com direito a 

exportar o excedente. Em meados da década de 1970, quando 

a Renar iniciou suas atividades, o país produzia menos de 15 

mil toneladas da fruta, importando o equivalente a US$ 100 

milhões anuais. 

Foi também na década de 1970 que Willy começou a investir no 

reflorestamento em terras da região impróprias para a agricultura, 

aproveitando incentivos fiscais do governo federal. Os frutos estão 

sendo colhidos agora. A fabricante de móveis do grupo, a Renar 

Móveis, com 300 funcionários e exportação de 60% do que pro-

duz para os Estados Unidos, utiliza as florestas plantadas naquela 

época. Nos anos 80, a família ingressou também no setr hoteleiro, 

ao construir um dos mais luxuosos hotéis de Santa Catarina, o 

Hotel Renar, mais uma alavanca para o turismo de Fraiburgo. 
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Os pioneiros alemães enfrentaram cerca de 110 enchentes 
desde a formação de Blumenau, em 1850. A maior e mais 
trágica delas alagou e levou pânico à cidade nos anos 1983 
e 1984. dois meses depois, eles organizavam sua primeira 
Oktoberfest, atualmente a maior do mundo fora da 
Alemanha, capaz de atrair quase um milhão de pessoas. 
A capacidade de superação dessas comunidades alemãs, 
transformando selvas em grandes polos industriais, torna 
a colonização alemã em Santa Catarina uma das mais  
bem-sucedidas do mundo.

190 anos de aventura – 1828 >>> 2018
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