
Histórias de vida que servem como exemplo 
 
Construir algo do nada é tarefa para poucos. Conheça algumas histórias de quem ajuda o 
Brasil a estar no topo das listas dos empresários mais bem-sucedidos do mundo empresarial.  
 
Visconde de Mauá  
 
Um dos grandes nomes do empreendedorismo no Brasil, Irineu Evangelista de Sousa, que 
entrou para da História como Visconde de Mauá, nasceu na cidade de Arroio Grande, distrito 
de Jaguarão, no Rio Grande do Sul, em 1813. Mauá foi um dos precursores da industrialização 
no Brasil, tendo construído o primeiro estaleiro de construções navais do País, em 1846. A 
primeira agência do Banco foi criada ainda em 1808, após decreto do príncipe regente D. João. 
Mas devido ao saque de volumosa quantia por parte da corte e ao retorno de D. João para 
Portugal, este banco veio a falir logo depois. Em 1851, Irineu Evangelista funda sua primeira 
instituição bancária, o segundo Banco do Brasil. Este banco, em 1853, iria se fundir, por 
determinação legislativa, com o Banco Comercial do Rio de Janeiro, insituição criada em 1838 
por François Ignace Ratton.  
 
Esta não foi a única incursão do Visconde de Mauá no segmento bancário. Após a fusão com o 
Banco Comercial, inaugurou, no final dos anos 1850, o Banco Mauá, MacGregor & Cia, primeira 
instituição financeira nacional a ter filiais em outras capitais do mundo. O Banco Mauá esteve 
presente nas cidades de Londres, Nova York, Paris, Montevidéu e Buenos Aires. O Visconde de 
Mauá também foi responsável por inovações em outras áreas. Fundou a Companhia de 
Iluminação a Gás do Rio de Janeiro, inaugurou o primeiro trecho da Estrada de Ferro de 
Petrópolis, construiu a ferrovia Santos-Jundiaí e trouxe para o Brasil o telégrafo submarino, 
feito que lhe rendeu o título de Visconde de Mauá. Faleceu em Petrópolis, Rio de Janeiro, no 
dia 21 de outubro de 1889, poucos dias antes da Proclamação da República.  
 
Assis Chateaubriand  
 
Nascido em Umbuzeiro, na Paraíba, em 1891, Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de 
Melo entraria para a história como o criador do maior império de comunicações do século XX, 
os Diários Associados, que chegaram a somar 36 jornais, 18 revistas, entre elas a revista O 
Cruzeiro, referência jornalística na época, 36 rádios e 18 emissoras de televisão em todo o 
País. Também foi o criador do Museu de Arte de São Paulo - MASP, inaugurado em 1947. 
Formado em Direito, jornalista desde os 15 anos de idade, Assis Chateaubriand ficou 
conhecido por seu temperamento explosivo e polêmico. Desde o início de sua carreira, em 
Pernambuco, notabilizou-se por comandar polêmicas com grandes figuras políticas. Mas sua 
trajetória como jornalista se consolidou mesmo nas redações cariocas. Em 1924 adquire O 
Jornal, periódico carioca que seria a pedra fundamental de seu império. No ano seguinte 
estendeu seus domínios à capital paulista, comprando o Diário da Noite.  
 
Em 1935, Chateaubriand inaugurou a Rádio Tupi, no Rio de Janeiro. Dois anos depois a 
emissora chegou a São Paulo, sendo que, no momento de sua inauguração, a Tupi paulista era 
a rádio mais potente da América Latina. E foi em São Paulo também que o empresário 
resolveu sediar os estúdios da primeira emissora de TV brasileira, a TV Tupi, inaugurada dia 18 
de setembro de 1950. Nos anos 1960, Assis Chateaubriand adoece. A partir daí seu império 
também começa a ruir. Com a doença de seu criador, as empresas que integravam os Diários 
Associados começaram a entrar em colapso, enquanto outro império das comunicações, as 
Organizações Globo, conglomerado comandado por Roberto Marinho, começava a surgir. 
Chateaubriand faleceu em 1968, e o comando dos Diários Associados foi transferido para um 
grupo de 22 funcionários.  
 
Samuel Klein  
 
Samuel Klein começou a trabalhar com o pai como marceneiro até a invasão dos nazistas, 
quando foi levado para um campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial junto 
com o pai. Com a libertação da Polônia, voltou para sua antiga casa, totalmente arrasada. 
Trabalhou numa pequena fazenda nas proximidades em troca de comida. Com o fim da guerra, 



encontrou-se com a irmã Sezia e o irmão Salomon. Depois da guerra, os irmãos Klein foram 
para a Alemanha, onde reencontraram o pai. Samuel viveu em Munique de 1946 a 1951. 
Nesta grande cidade alemã, Samuel conheceu Chana, com quem se casou. Ele queria emigrar 
para os Estados Unidos, mas a cota de emigração estava cheia. Decidiu ir para a América do 
Sul, onde tinha amigos. Comseguiu um visto para a Bolívia, mas, por causa de disputas 
políticas, decidiu viajar para o Brasil.  
 
Em São Paulo, estabeleceu-se em São Caetano do Sul e começou a trabalhar como mascate, 
vendendo roupas de cama, mesa e banho de porta em porta,com uma charrete. Em cinco anos 
de dedicado trabalho, conseguiu capital para abrir sua primeira loja, chamada Casas Bahia. Foi 
a maneira que encontrou de homenagear seus clientes, em sua maioria retirantes baianos que 
também vinham tentar a sorte no Sul.  
 
Ele criou uma das maiores cadeias de varejo brasileira, com 500 lojas e o maior depósito de 
distribuição da América Latina.  
 
Abílio Diniz  
 
Abílio é o primogênito de Valentim Diniz, imigrante português que chegou ao Brasil em 1929 e 
abriu uma doceria chamada Pão de Açúcar. Formou-se na Escola de Administração de 
Empresas de São Paulo, mantida pela Fundação Getúlio Vargas e fez pós-gradução em 
Michigan, nos Estados Unidos. Ingressou na empresa do pai aos 20 anos, como gerente de 
vendas e em 1959, com o que aprendeu, fundou o primeiro supermercado do grupo. No fim 
dos anos 80, com a recessão trazida pelos planos econômicos, fechou um terço de suas lojas e 
demitiu 23 mil funcionários. Em 1995, abriu o capital de sua empresa. Em 1999, o grupo 
francês Casino assume 24% do capital votante do grupo. Em 2000, inicia um processo de 
reengenharia e hoje, tem nas mãos uma das maiores redes de varejo do país. Além dos 
supermercados Pão de Açúcar e Comprebem, fazem parte da rede o hipermercado Extra e as 
lojas de eletrodomésticos Extra-Eletro e as lojas do supermercado Sendas. Hoje é presidente 
do Conselho de Administração.  
 
Olavo Egydio Setubal  
 
Foi engenheiro, professor universitário, industrial, banqueiro, chanceler e político brasileiro. 
Formado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, começou sua carreira 
empresarial ao fundar a Deca, indústria especializada em louças sanitárias. Depois, Setubal foi 
o responsável pelo crescimento e expansão do Banco Itaú, um dos maiores do setor bancário 
brasileiro. Nasceu em 1923 e faleceu esse ano.  
 
Antônio Ermírio de Moraes  
 
É engenheiro e industrial brasileiro formado em engenharia metalúrgica pela Colorado School 
of Mines. Presidente e membro do conselho de administração do Grupo Votorantim, Antônio 
Ermírio é a terceira geração que comanda o grupo fundado por seu avô, o imigrante português 
Antônio Pereira Inácio. O Grupo Votorantim tem mais de 60 mil funcionários e é líder nas áreas 
de cimento, celulose, papel, alumínio, zinco, níquel, aços longos, especialidades químicas e 
suco de laranja. A fortuna pessoal do empresário é estimada em US$ 10 bi, o que o torna uma 
das pessoas mais ricas do mundo.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 15 out. 2008, Especial Empreenda n.º 100, p. D1-
D8. 


