
O Pré-Sal Catarinense* 
 
A fama de estado de excelência transcende fronteiras. Santa Catarina é 
unanimidade nacional, não só pelas belezas naturais, mas, também, por nossa 
qualidade de vida e pelo nosso nível de desenvolvimento econômico, social e 
humano.  
 
Poucos contudo, procuram entender a que se deve essa condição diferenciada 
de nosso Estado. Não temos reservas significativas de petróleo, nem minério 
de ferro, ouro, bauxita e muito menos temos o solo e clima recomendado para 
o agricultura ou grandes áreas para a pecuária. 
 
Sou convicto de que as qualidades de nosso Estado se devem única e 
exclusivamente a força do nosso povo. 
 
Muito mais do que uma terra de gente simpática, gentil e hospitaleira, somos 
uma terra de gente batalhadora, que talhou sua história em cima de muito 
trabalho, dedicação e superação. Muito empreendedorismo! 
 
Só um povo com estas características consegue superar, por exemplo, as 
seguidas enchentes do Vale do Itajaí, as secas do Oeste, o granizo que destrói 
os campos de maçã e até o furacão do sul do Estado. Sem falar no histórico 
desprezo de Governo Federal para com nossas históricas demandas. Somos 
tristemente chamados de o “zero” da BR 101.  
 
Proporcionalmente, somos o Estado que mais arrecada impostos para o 
Governo Federal e que menos retorno recebe. 
 
Nosso povo enfrenta todas estas adversidades sem perder a ternura e a 
esperança, mas principalmente sem perder seu espírito empreendedor, de luta 
que nos faz o mais desenvolvido do país. Exemplos disto não faltam. 
 
Certa vez, um empreendedor do norte do Estado chamado Wittich Freitag, 
montou um projeto para produzir refrigeradores em Santa Catarina. Sem 
dinheiro, apresentava seu plano para diversos amigos, na esperança de 
levantar o capital necessário para iniciar seu negócio.  
 
Um desses amigos lhe recomendou procurador um próspero empresário de 
outra cidade catarinense.  O empreendedor e cônsul Carlos Renaux, havia 
fundado e Cia Têxtil Renaux na cidade de Brusque e dispunha de capital para 
emprestar.  
 
Carlos Renaux emprestou-lhe, então, os recursos necessários e Wittich Freitag 
em sua homenagem colocou o nome de sua empresa de “Consul”, hoje uma 
das maiores empresas de eletrodomésticos do mundo! 
 
Anos depois, Freitag fundou ainda a Embraco, uma produtora de 
compressores em escala global e uma das primeiras multinacionais brasileiras.  
Mas este não foi apenas a única dificuldade enfrentada por este legítimo 
representante do empreendedorismo catarinense. 



 
Conta-se que nos idos de 1970, apenas uma empresa na Alemanha fornecia 
uma determinada peça indispensável na produção dos refrigeradores da 
“Consul.” Em dificuldades, a empresa alemã precisou suspender o 
fornecimento desta peças para alguns clientes e a Cônsul foi uma das 
empresas afetadas. Sem a peça a empresa catarinense teria de suspender 
sua produção e poderia inclusive fechar as portas. 
 
O que fez Freitag e seu espírito empreendedor tipicamente catarinense? 
Sucumbiu a adversidade? Fechou suas portas e passou o resto de seus dias 
reclamando o quanto a vida lhe havia sido injusta? Esperou do Governo 
Federal uma solução? Não. 
 
Sem conseguir contato com os dirigentes da empresa européia, Freitag tomou 
a decisão de pegar um avião e ir até a sede da empresa na Alemanha. E de 
não voltar de lá sem a solução. 
 
Chegou na empresa e a recepcionista disse que como ele não havia marcado 
horário o presidente da empresa não poderia recebe-lo. Mas Freitag não 
desistiu. 
 
Ficou esperando na recepção e ao ver um aglomerado de engravatados 
caminhando pelos corredores dirigiu-se (mesmo sem autorização) ao grupo e 
foi logo perguntando quem era o presidente da empresa, que logo se 
identificou. 
 
Freitag, então, teria lhe dito: “Meu nome é Wittich Freitag. Sou presidente da 
Cônsul, de Santa Catarina, Brasil e gostaria de lhe dizer que quando a 
Alemanha estava em grande dificuldade no pós-guerra, o povo de Joinville 
tirava do que tinha para comer e para vestir para enviar ao povo alemão.  E 
agora ao primeiro sinal de dificuldade, você determina a suspensão do 
fornecimento para nossa empresa” 
 
E completou: “Fique você sabendo que por conta de sua decisão, milhares de 
famílias lá em Santa Catarina, agora, ficarão sem ter o que comer, onde dormir 
e o que vestir.” 
 
Nem bem terminou de argumentar, o presidente da empresa alemã determinou 
que se voltasse a fornecer imediatamente para a Cônsul.  
 
O que dizer então, da saga de Attílio Fontana que, na então longínqua 
Concórdia fundou a Sadia, uma das mais famosas marcas brasileiras que 
mais tarde se juntaria com sua concorrente e também catarinense Perdigão, 
fundada por Saul Brandalise, na vizinha Videira, para se tornar uma das 
maiores agroindústrias do mundo, a BRF?!  
 
Essa região era tão distante, que Attílio Fontana, para transportar os produtos 
produzidos pela Sadia, acabou montando um outro símbolo brasileiro que por 
anos cruzou os céus do mundo: a Transbrasil. 
 



E o espírito empreendedor de Artêmio Paludo, que junto com outros criadores 
de suínos da região de Seara no oeste catarinense, fundaram a empresa de 
mesmo nome da cidade, que anos depois estaria nas telas de bilhões de 
televisores no mundo ao patrocinar uma Copa do Mundo?  
 
A força desbravadora dos irmãos Bruno e Hermann Hering, que em alemão 
significa “arenque”, peixe muito parecido com a sardinha (daí porque dos dois 
peixinhos da marca), fez com que para empreender e melhorar de vida, nos 
idos de 1880 comprassem um tear circular e um caixote de fios fundando em 
Blumenau, o que mais tarde, movido pelo espírito empresarial de seus 
descentes, transformou-se em uma das maiores indústrias têxteis das 
Américas.  
 
Foram seus herdeiros que, anos mais tarde e honrando a memória e espírito 
visionário dos antepassados, fundaram em Gaspar a Ceval (em 1997 vendida 
para a Bunge), que tornou-se a maior processadora de soja do país, quinta 
maior do planeta, mesmo estando a centenas de quilômetros da plantação de 
soja mais próxima!  
 
Os mesmos Hering, ainda na década de 80, compraram a Seara (fundada por 
Artemio Paludo), tornando-se uma das maiores agroindústrias do mundo e a 
época, um dos 10 maiores grupos econômicos do país. 
 
A saga da família é um caso daqueles que “não sabendo que era impossível, 
foram lá e fizeram”. Hoje a Hering é um colosso não só no segmento têxtil mas 
também no varejo com cerca de 500 lojas espalhadas por todo o país. 
 
E que maravilhosa história é a dos três amigos, Werner Voigt, Egon João da 
Silva e Gerald Wermighaus que se juntaram para produzir motores elétricos 
numa garagem em Jaraguá do Sul? Quem poderia imaginar que a WEG 
(inicial do nome dos três fundadores) se transformaria na maior empresa 
privada de controle catarinense, uma das maiores empresas do país, líder 
mundial na fabricação de motores e equipamentos elétricos.  
 
Um império global, com fábricas em diversos países (Argentina, México, EUA, 
Áustria, Portugal, África do Sul, China, „Índia) empregando 26 mil pessoas! 
Apesar da notória simplicidade, as três famílias figuraram na última lista de 
bilionários da revista Forbes, entre as mais ricas deste país.  
 
Do Sul do estado, região de colonização italiana, temos o exemplo de Diomício 
Freitas, uma espécie de Barão de Mauá catarinense. Começou a vida como 
telegrafista da estrada de ferro Teresa Cristina, e a partir da fundação de uma 
indústria carbonífera, montou um dos maiores grupos econômicos do Estado 
com atuação nos mais diversos segmentos: cerâmica, agropecuária, 
construção civil, metalurgia, turismo, comunicação, empresa de navegação, 
etc .  
 
Dois de seus herdeiros deram continuidade em sua saga empreendedora: um 
deles, Manuel Dilor de Freitas, tornou-se um dos maiores produtores de 
cerâmica do mundo com as empresas Cecrisa e Portinari. Colecionador de 



obras de arte, fundou também, na cidade de São Joaquim, uma das melhores 
e mais premiadas vinícolas do país, a Vila Francioni.   
 
Outro filho de Diomício, José Francione de Freitas, mais conhecido como Dite, 
fundou a Intelbras, hoje uma das maiores empresas de telecomunicações da 
América Latina, maior fabricante de telefones, centrais telefônica e sistemas de 
monitoramento do país. Fundou também, um dos mais vitoriosos times de 
futebol da historia catarinense: Metropol de Criciúma. 
   
Nascido na Alemanha, Carl Hoepcke veio para o Brasil e depois de um 
começo de vida difícil, associou-se a seu tio fundando a Carl Hoepcke e Cia. 
Foi um dos pioneiros no mercado exterior catarinense. Fundou um estaleiro e 
uma empresa de navegação. Incorporou um tear de renda transformando-a em 
um dos mais tradicionais do país. Montou uma indústria de pregos e arame 
farpado. Na inauguração desta, diante da reclamação de diversos de seus 
convidados de que a água servida estava quente, teve a idéia de fundar uma 
nova empresa: a primeira indústria de gelo do país. Hoje, o grupo atua em 
segmentos como comunicação, construção civil e rendas e bordados.  
 
A história do sistema financeiro brasileiro foi escrita por grandes e poderosos 
nomes: Gastão de Bueno Vidigal, Amador Aguiar, Walter Moreira Salles, 
Alfredo Egydio de Souza Aranha, Olavo Setúbal e do catarinense Genésio de 
Miranda Lins.   
 
Nascido em Itajaí no ano de 1903, seu pai faleceu muito jovem aos 42 anos, 
deixando a família numa situação econômica muito difícil. Para ajudar nas 
contas da casa, arrumou um emprego como contínuo no Banco Nacional de 
Comercio. Chegou a gerente. Foi no ano de 1935 que a idéia de industriais 
catarinenses tornou-se realidade, com a fundação do Banco Indústria e 
Comércio de Santa Catarina, ou como ficou conhecido, Banco INCO, que viria 
a se tornar uma poderosa e influente instituição financeira, com agências 
também em outros estados como Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul.  
 
Surgiu a partir da inspiração de Irineu Bornhausen, outro ilustre catarinense, 
mas tornou-se realidade pelas mãos e a competência de Genésio de Miranda 
Lins. De sua visão empreendedora, foi concebido também o primeiro grande 
negócio da história do sistema financeiro brasileiro: a compra pelo Banco 
INCO do Banco da Cidade de São Paulo, uma rede com mais de 20 agências. 
Em 1968, o Banco INCO foi adquirido pelo BRADESCO, ajudando a consolidar 
este, como uma das maiores instituições financeiras nacionais.  
 
Poderíamos aqui citar centenas de exemplos como estes. Outras tantas 
epopéias de empreendedorismo que ajudaram a formar nossa Santa Catarina: 
João Hansen Jr., Carl G. Dohler, Albano Schmidt, Frank Bollmann, César 
Bastos Gomes, Maximiliano Gaidzinski, Wolfgang Weege, João Karsten, 
Antenor Angeloni, Marino Pisani, José Adami, Lauro Pamplona, Eugenio R. 
Koerich, Ingo Fischer, Duda e Adelina Hess de Souza, Celso Ramos, Santos 
Guglielmi, Vicente Donini, Fernando Marcondes de Mattos, Miguel Abuhab, 
Emílio Battistella, Ninfo Konig, Ingo Doubrawa, etc. 
 



Isso sem falar no empreendedorismo cooperativo de Aury Bodanese e 
Setembrino Zanchet, surgido a partir da necessidade de pequenos e médios 
produtores rurais e que fez surgir gigantes como Aurora e CooperAlfa.  
 
Nomes e histórias que ajudaram a transformar nosso Estado neste oasis de 
desenvolvimento e qualidade de vida num país de extremos e de diferenças 
tão acentuadas.   
 
Este é o DNA de Santa Catarina. Histórias como estas se repetem em várias e 
diferente dimensões e em todos os recôncavos de belezas naturais únicas 
deste pequeno estado brasileiro. Foi com este espírito corajoso, desbravador, 
empreendedor que corre nas veias de cada um dos “bravos cidadãos” 
catarinenses e que se renova a cada dia, que se construiu o progresso deste 
Estado.  
 
É isto que não nos deixa sucumbir as adversidades impostas pela natureza ou 
por nossos governantes. Se não fomos abençoados com riquezas naturais, 
fomos contemplados com “filhos que não fogem a luta”.  
 
Como bem diz nosso hino, Santa Catarina é “berço de glórias e berço de 
heróis”. Nosso tesouro é nosso povo. Nosso povo é o nosso pré-sal. “ 
 
 
Por Marcelo Fett, Presidente da Itajaí Participações S/A 

 


