
Eles venceram o desafio  
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Com ousadia e coragem, os imigrantes ajudaram a desenvolver uma das mais importantes 
características dos brasileiros: o empreendedorismo 

 
OS PIONEIROS: Walter Iihoshi, da Shizen, e Shlomo Shoel, das lojas Shoel (de pé); Sandra Papaiz, do Grupo Papaiz, e 

Nelson Zogbi, do Grupo Zogbi (sentados), símbolos do sucesso alcançado pelos imigrantes no Brasil 

No final do século 19, o libanês Antônio Elias Zogbi levava uma vida relativamente tranqüila em 
Beirute, capital do país, onde nascera. Em 1897, embora tivesse apenas 14 anos, já trabalhava 
como vendedor numa loja de tecidos. Mas, em razão da eclosão da guerra do Líbano com a 
Turquia e do crescimento das disputas religiosas entre cristãos e muçulmanos, decidiu deixar o 
país. Veio sozinho, no mesmo ano, para o Brasil, lugar de invernos amenos, povo hospitaleiro e 
que oferecia uma promessa de prosperidade.  

Movido pelo que ouvira dizer sobre o 'desenvolvimento fabuloso' da região Norte, decorrente da 
extração da borracha, instalou-se no Pará. Foi ser mascate na capital, Belém. Não falava uma só 
palavra em português e, mesmo assim, vendia roupas. Comprava as peças no atacado e as 
vendia em toda a cidade. Fez um dinheirinho, voltou para o Líbano e acabou casando por lá. Por 
ironia do destino, sua mulher, então com apenas 16 anos, morreu de repente e ele, desiludido, 
voltou para o Brasil. Desta vez, foi mascatear em Vargem Grande do Sul, no interior de São 
Paulo. Em 1904, abriu seu próprio negócio, a Loja Antonio Elias, na qual vendia tecidos e 
confecções.  

Naquele momento, seu Elias lançou a pedra fundamental do que viria a ser o Grupo Zogbi, hoje 
um dos maiores do país, composto por dez empresas de diversos setores, do financeiro ao varejo, 
da construção civil ao de papel e celulose, que atualmente empregam mais de 4.000 
trabalhadores. 'Foi duro, viu?', diz, sem esconder o orgulho, o empresário Nelson Zogbi, um dos 
três filhos de Antônio Elias, 79 anos, diretor das lojas Zogbi, o braço de varejo do grupo.  

'Os imigrantes traziam na bagagem uma enorme capacidade de organização e uma forte 
disposição para o trabalho' 

Guardadas as proporções e com diferenças de datas e de países de origem, a história de Antônio 
Elias Zogbi é mais ou menos a mesma de todo imigrante que por aqui chegou e ajudou a 
desenvolver uma das mais importantes características dos brasileiros: o empreendedorismo. 
Deixar a terra natal e reiniciar a vida num país diferente, cujas condições desconheciam, tinha 
também um sentido de libertação. No início do século 19, por diferentes razões, a vida na Europa 



e em outras regiões do mundo estava difícil, sem muitas oportunidades. Enfrentar as rudezas de 
uma viagem oceânica a bordo de um navio de imigrantes, aprender um ofício e ganhar a vida 
noutras paragens parecia uma alternativa pouco atraente, embora fosse a única saída possível, 
muitas vezes, para garantir a sobrevivência. Com ousadia e coragem, libaneses, italianos, 
alemães, japoneses, judeus, espanhóis, enfim, imigrantes provenientes dos quatro cantos do 
planeta, iniciaram uma nova vida no Brasil.  

Tendo o nada como ponto de partida ou apenas a experiência profissional que adquiriram em seus 
países de origem, os imigrantes traziam na bagagem uma enorme capacidade de organização e 
uma forte disposição para o trabalho. 'Eles trouxeram uma experiência de artífice que não 
tínhamos aqui', diz o professor Francisco Guglielme, da Fundação Getúlio Vargas. 'Hoje, muitas 
empresas que os pioneiros formaram no início do século passado contribuem com três coisas 
fundamentais para o país: tecnologia, capital e transferência de conhecimento.'  
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