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A aposentadoria do empresário Eggon João da Silva da presidência do conselho de administração 
da Weg não vai significar um período de descanso. Um dos responsáveis pela fundação da 
empresa, hoje a maior fabricante de motores elétricos do país, Silva considera trabalhar um elixir 
e não pretende parar com as atividades profissionais. 
 
Aos 75 anos, ele atendeu ao Valor em seu escritório, no alto de uma colina em Jaraguá do Sul, de 
onde tem se dedicado a outros trabalhos. Silva comanda agora a equipe da holding Weg 
Participações. Além de ocupar a presidência do conselho da Marisol e da Perdigão, ele é membro 
do conselho da Tigre e presidente da Oxford, indústria de cerâmica cujo controle foi adquirido 
recentemente. 
 
O empresário, que representa o "E" da sigla Weg, foi quem convidou dois amigos - Werner Voig e 
Geraldo Werninghaus - para fundar uma pequena empresa no interior de Santa Catarina em 
1961. Na Weg Participações, ele agora cuida do interesse das três famílias fundadoras. A holding 
detém 98% das ações com direito a voto da Weg e tem patrimônio líquido de cerca de R$ 600 
milhões. 
 
Enquanto esteve na presidência executiva da Weg, de 1961 até 1989, a empresa nunca registrou 
prejuízo. Silva é responsável pela criação do plano de participação nos nos lucros e resultados 
(PLR) na companhia e foi quem decidiu pela profissionalização da empresa familiar, ainda nos 
anos 80. 
 
Depois da saída de Silva, apenas um dos fundadores da companhia, Werner, tem cadeira no 
conselho da Weg. Ele deverá se aposentar no ano que vem, quando também completa 75 anos. A 
presidência do conselho da Weg foi assumida por Nildemar Secches, presidente da Perdigão, que 
desde 1997 era conselheiro da fabricante de motores. Geraldo morreu em 1999. 
 
Na entrevista a seguir, Silva faz um balanço da sua trajetória como empresário e pontua os 
fatores de sucesso da empresa que ajudou a fundar. 
 
Valor: A Weg é hoje uma referência de sucesso. Ao que o senhor credita essa constatação? 
 
Eggon João da Silva: Fizemos da Weg uma empresa socialmente correta. Nela, os homens são 
treinados e participam dos resultados. Criamos um centro de treinamento, o plano de participação 
nos lucros e resultados e uma rede de assistência técnica, que nos deu e ainda dá um grande 
diferencial. Sempre nos cercamos de pessoas tão ou mais capacitadas que nós. Não tínhamos 
nem temos problemas com isso. Mas embora eu não tenha formação acadêmica, sou catedrático, 
um autodidata. Minha vida profissional sempre foi pesquisando e estudando tudo aquilo que 
julgava necessário. 
 
Valor: O senhor cursou apenas até a sexta série. Mas isso parece não ter sido um problema no 
mundo dos negócios. 
 
Eggon: Estudei o máximo que podia em Jaraguá do Sul. A escola só tinha classes até a sexta 
série, mas era bem rigorosa. Conheço a língua portuguesa melhor do que muitos universitários 
que saem hoje das faculdades. No grupo escolar tínhamos cooperativa para compra de material e 
para uniforme. Naquele tempo, em 1941, já havia biblioteca e a publicação de um boletim 
interno, o Meu Torrão. 
 
Valor: Nos anos 70, quando a empresa entrava no processo de crescimento, o senhor podia 
imaginar aonde a Weg chegaria? 
 



Eggon: Naquela época nós gostaríamos de ser a maior empresa de Jaraguá do Sul. O nosso 
segundo passo era ser a maior empresa de motores do Brasil. E em 2007 queremos ser a maior 
fabricante de motores do mundo. Eu acredito nisso. 
 
Valor: O senhor gosta de dizer que homens movidos por uma idéia são a base do êxito. Dá para 
classificar sua grande idéia? 
 
Eggon: A Weg além de fabricante de motor é fabricante de pessoas capacitadas. Criamos nos 
anos 70 um centro de treinamento, que hoje forma pessoas em estudos e para o trabalho. 
 
Valor: Por parte de pai o senhor descende de espanhóis e portugueses e por parte de mãe de 
húngaros e austríacos. Qual traço cultural prevaleceu na sua formação? Esse traço está muito 
presente na Weg? 
 
Eggon: Mais presente em casa estava a cultura de minha mãe. Minha história é muito calcada na 
sua disciplina. Em casa, falava-se alemão já que ela não falava português e meu pai foi criado por 
austríaco. Meu pai foi um homem de mil profissões, atuando desde carpinteiro a professor. Em 
parte, a cultura alemã foi também levada para a Weg, já que os dois sócios também descendem 
de alemães. E acho que a disciplina alemã ainda prevalece, com pontualidade nos compromissos e 
com o trabalho desde cedo (o expediente no escritório da Weg começa às 7h). 
 
Valor: A sua vida profissional começou cedo, aos 13 anos. O senhor trabalhou em um cartório, 
depois foi bancário. Já havia o pensamento em montar o próprio negócio? 
 
Eggon: Depois da escola, trabalhei num cartório. Fiz de tudo. Era um exímio datilógrafo. O 
subgerente de um banco ia lá sempre e um dia me convidou para trabalhar no banco. Fiquei 14 
anos trabalhando em um banco e essa foi minha grande escola. Aprendi contabilidade, a redigir 
relatórios, cálculos complexos, tudo na mão. Aprendi a negociar também. Um dia resolvi sair do 
banco. Naquela época, havia em Jaraguá uma pequena empresa de escapamentos, a Wiest. 
Comprei a parte de um dos sócios que queria ir para São Paulo e entrei como sócio minoritário. A 
firma era pequena. Quando entrei tinha oito empregados e chegou a ter 250 empregados em 
quatro anos. Eu estava lendo o livro do Ford na época e me baseei nele para montar uma linha de 
montagem organizada. Mas aí deu problemas. Foi minha primeira experiência complicada com 
uma empresa familiar. Então ofereci minha parte. 
 
Valor: Por que a incursão no mercado de motores elétricos? 
 
Eggon: Neste momento de saída da Wiest, encontrei um amigo de escola que tinha ido trabalhar 
em São Paulo e voltado para Jaraguá. Ele aprendeu lá o ofício de construir balcão, com 
compressores de refrigeração. Ele me contava que fazia a parte de fórmica e comprava de uma 
empresa de São Paulo as partes de compressores e radiadores. Os motores vinham diretamente 
da fábrica, também de São Paulo. Quando ele falou isso, eu pensei: por que não fabricamos 
motores aqui? E aí pensei em uma nova empresa, a Eletromotores Jaraguá, que anos depois 
viraria a Weg. 
 
Valor: Como aconteceu o encontro entre Werner, Eggon e Geraldo, respectivamente o W, E e G 
que deram origem ao nome da empresa? 
 
Eggon: Conhecia uma oficina que fazia assistência para aparelhos elétricos em geral, que era do 
Werner. E conhecia o Geraldo, de Joinville, que fazia matrizes para estamparia. Ele tinha uma 
oficina pequena. Lancei a idéia da fábrica de motores e passamos a nos reunir todo fim de 
semana e feriado. Do mês de abril de 1961 até 15 de setembro de 1961 estávamos com tudo 
acertado. Máquinas e equipamentos das oficinas foram o capital inicial, assim como a parte que 
eu tinha vendido da Wiest. O dinheiro que investimos foi o equivalente a três fuscas. O grande 
valor desse trio é que os três pensavam alto e tínhamos muitos sonhos, mas com o pé no chão. 



Foram dois companheiros maravilhosos, com muita disposição de crescer. Essa foi a parceria 
perfeita. 
 
Valor: O senhor teria coragem de fazer hoje o investimento equivalente a três carros populares 
em um novo negócio? 
 
Eggon: Certamente, seria muito pouco capital para iniciar um negócio no nível tecnológico que 
hoje é exigido no mercado. Hoje são necessários muito mais recursos. 
 
Valor: Em 68, houve uma viagem dos executivos da Weg. Foram para Alemanha. O senhor 
costuma destacar a importância deste primeiro contato. Por quê? 
 
Eggon: Nosso produto era de boa qualidade, mas era fabricado sem normas. Fomos à Alemanha, 
visitamos uma empresa e pensamos em nos associar, mas depois não achamos que seria 
vantajoso. Quando voltamos, decidimos montar um projeto de importação de máquinas, um 
programa que foi financiado a longo prazo pelo BNDES. Esse foi o grande salto de crescimento da 
Weg. Lá também vimos como os alemães davam treinamento e assistência técnica para seus 
produtos. E isso ficou na cabeça. Logo depois, implantamos uma rede de assistência como 
garantia do produto, que acabou sendo decisiva para o sucesso da empresa. Com isso acabamos 
com a concorrência. 
 
Valor: No período em que o senhor ocupou a presidência da Weg houve momentos de crise 
econômica. A empresa lidou com isso de uma maneira muito particular. 
 
Eggon: Lembro de um episódio, em 1981, em que estávamos com muitas encomendas no fim de 
ano. Queríamos pedir que nossos funcionários não tirassem férias coletivas de 30 dias. Daríamos 
20 e pagaríamos 10 para dar conta das encomendas. Fizemos uma enquete e 84% votaram a 
favor das férias de 30 dias. Tivemos então que fazer contratações de aproximadamente mais mil 
funcionários quando já estávamos com cerca de 4 mil. Meses depois, veio uma recessão e houve 
queda forte de vendas. Começamos a empilhar motores. O normal seria demitir. Não demitimos, 
colocando-os na sala de aula para treinamento. Negociamos redução de jornada de trabalho em 
25% e ocupamos a ociosidade com treinamento. Dois anos depois, com recuperação da economia, 
repusemos aos funcionários as perdas da redução de salário em forma de bônus, devidamente 
corrigidos. 
 
Valor: Mesmo com as crises, seu tempo no comando foi marcado por uma empresa lucrativa. A 
Weg nunca deu prejuízo? 
 
Eggon: O único ano que a Weg deu prejuízo foi em 89 quando o Décio (filho de Silva) assumiu. 
Ele enfrentou naquele ano a maior greve da história da Weg. A empresa ficou 15 dias parada. 
 
Valor: Décio da Silva assumiu em 89. Embora seu filho, existia uma preocupação da empresa em 
ter um gestor profissional, não necessariamente que fosse da família? 
 
Eggon: Anos antes de ele assumir já tínhamos um contrato de família. Eu já havia vivenciado uma 
experiência em empresa familiar. E em 1976, havia participado de um seminário no Rio de Janeiro 
sobre empresas familiares. Quando voltei, fiz uma reunião com os sócios e definimos princípios 
que até hoje perduram, com poucas modificações. Um exemplo é que familiar nosso tem de estar 
preparado para trabalhar na Weg e não entrar de favor. O Décio participou do centro de 
treinamento. 
 
 
 
 
 



Valor: Algumas empresas familiares pensaram nisso muitos anos depois da Weg ou ainda nem 
fizeram tais mudanças. 
 
Eggon: Os exemplos estão aí. Se as antigas empresas familiares tivessem se profissionalizado, 
elas seriam hoje as maiores do Brasil. O problema de muitas empresas familiares é que o filho do 
dono sai da escola e já entra com cargo de diretor. A escola é necessária, mas é preciso ter 
vivência e experiência. Temos hoje só quatro familiares na empresa. Familiar tem de começar lá 
de baixo. Não tenho nada contra empresa familiar. Quase todas são familiares. A nossa é familiar, 
mas gerida de maneira profissional. 
 
Valor: A Weg é a maior empregadora de Jaraguá do Sul e o senhor uma figura muito conhecida 
na região. Um de seus sócios, o Geraldo, chegou a ser prefeito de Jaraguá. O senhor não se 
interessou por carreira política? 
 
Eggon: Nunca passou pela minha cabeça ser ator da política. Já fui presidente de partido, a 
Arena. Mas não tenho vocação para a política. 
 
Valor: Como o senhor analisa a atual conjuntura econômica brasileira. E o governo Lula? 
 
Eggon: Não votei no Lula, mas ele está fazendo um governo melhor do que a expectativa. Ele 
manteve tudo que o governo de Fernando Henrique Cardoso fez de bom. A imagem do Brasil 
melhorou lá fora, estamos exportando cada vez mais e há investimentos no exterior. O Brasil tem 
todas as condições para ser uma potência mundial. Temos produção dos principais grãos (soja e 
milho) e até duas safras por ano. Temos indústrias razoavelmente modernas, com competência 
para se internacionalizar. Temos alguns problemas a superar, em especial a carga tributária 
elevada e a grande incidência de sonegação. Também torna-se necessário melhorar o ensino em 
todos os níveis. 
 
Valor: O senhor chega aos 75 anos e ainda com fôlego para trabalhar. Recentemente, adquiriu a 
participação que faltava para ser dono da Oxford, empresa de cerâmica. Foi uma compra 
planejada para o momento de aposentadoria? 
 
Eggon: Não penso em deixar de trabalhar. Acho que trabalhar é o elixir. Não sei como uma 
pessoa pode ficar sem fazer nada. Não me sinto um garoto, mas acho que não trabalhar ajuda a 
envelhecer. Na Oxford, eu era o maior acionista, mas não o controlador. A empresa estava com 
prejuízos e lhe faltava um norte. Acabei comprando o controle acionário e reformulamos o 
planejamento estratégico. Hoje há dois diretores coordenando os trabalhos. A compra não foi 
planejada para quando me aposentasse da Weg. Comprei por oportunidade, por considerar um 
bom negócio. 
 
Valor: O que o senhor espera conseguir na Oxford? 
 
Eggon: Quero que a Oxford seja a maior empresa de cerâmica do Brasil e referência no exterior. 
O dia em que ela for rentável, pretendo abrir seu capital. Essa é a opção de financiamento mais 
cara - o acionista participa de todos os resultados - mas dá solidez e maior perspectiva de 
crescimento para a companhia. 
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