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O empresário Francisco Stedile, falecido esta semana aos 83 anos (na próxima quarta-feira, 
completaria 84 anos), em Caxias do Sul (RS), em conseqüência de falência múltipla dos 
órgãos, não conseguiu realizar um sonho cunhado na adolescência: produzir um carro. Seu 
Xico, como era chamado, no entanto, fez tratores, caminhões e motos, bem como motores 
estacionários mantendo sempre o controle das empresas na família. Desde a década de 60 já 
foram feitos mais de 67 mil tratores, 51 mil caminhões e 100 mil motos.  
 
Além da Agrale (pioneira no desenvolvimento de caminhões leves no Brasil), Agrale Amazônia 
e da Agritec Lavrale tinha projetos no setor agrícola por meio da Fazenda Três Rios e Germani 
Alimentos. A holding do grupo Francisco Stedile Administração e Participação registrou no ano 
passado faturamento total de R$ 670 milhões, empregando cerca de duas mil pessoas.  
 
Como lembra a filha Vera Stedile Zattera, seu Xico nunca gostou de andar a pé. Desde os nove 
anos vendia produtos feitos pela família, sentado na mula Zaina. Com 19 anos, dirigiu um táxi 
por três meses em São Marcos, cidade onde passou a infância. Depois, comprou um caminhão 
Ford por quatro mil réis, financiado pela mãe, dona Pina (Josephina). Puxava madeira. Caxias 
vivia então o ciclo da madeira. Viajando por cidades do interior sentiu as dificuldades que os 
caminhoneiros passavam.  
 
Teve a idéia de montar uma loja para vender peças de reposição em Caxias. Associou-se por 
algum tempo com o amigo Olinto Biazus e ambos fundaram a Auto Mecânica Ltda (atualmente, 
revenda Mercedes Benz). Com o dinheiro que juntou, comprou um terreno e construiu a Casa 
das Borrachas em 1947. Vendia carros, caminhões e peças de reposição. Os veículos eram 
comprados em São Paulo e trazidos, dois a dois, por ele e a mulher, dona Amábile, pela BR-
116.  
 
"Em 1953 viajou para Milão, na Itália e a mim me pareceu que queria trazer uma fábrica, mas, 
lógico, sabendo que não seria assim tão fácil convencer uma Fiat montar carros numa cidade 
desconhecida da América do Sul", conta Vera Zattera, acrescentando que trocou de idéia antes 
mesmo de procurar alguém lá. Pensou então em pneus e rodas, e ficou sabendo que em 
Torino havia uma fábrica de lonas de freio e disco de embreagem.  
 
Conheceu Merlo Picchi, da Pinnaff e convenceu-o a ceder licença para fazer produtos aqui. "Ele 
permaneceu três meses sozinho e disse que só retornaria quando achasse um negócio", 
lembra a filha. Em 1954 nascia a Fras-le, tendo como sócios dois cunhados, Ari Azevedo e 
Miguel Zanandréa. "Ele sempre deu a entender para nós como ensinamento que o importante 
na vida era comprar bem e não vender, embora nunca tenha dito isso abertamente", recorda 
Vera. "Por isso, foi uma decepção quando teve que vender o controle da Fras-le para o grupo 
Randon, em 1995. Uma parte dele foi junto, com certeza", lembra a filha.  
 
Em 1962 a Agrale foi fundada com a denominação inicial de Indústria Gaúcha de Implementos 
Agrícolas S.A. (Agrisa), com o objetivo de fazer microtratores de duas rodas. Três anos após é 
que a história da Agrale inicia efetivamente, quando seu Xico adquire o controle total e 
transfere a produção de Sapucaia do Sul para Caxias. "Ele foi uma pessoa cativante e como 
bom taurino, era determinado. Sabia onde queria ir", diz a neta Fúlvia Stedile Angeli Gazola, 
recordando que nos 53 dias que esteve na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do hospital 
do Círculo Operário, lutou até o fim (pouco antes de fazer 80 anos ele teve uma esquemia).  
 
Seu Xico teve forte ligação com a comunidade, e também uma paixão, a SER Caxias, time de 
futebol da cidade que rivaliza com o Juventude. A filha Vera Zattera não sabe ao certo, mas é 
bem provável que o pai tenha sido desafiado por alguém a erguer um estádio de futebol em 
seis meses. "Loucura total, mas ele fez", diz. Comenta-se que tenha sido o almirante Heleno 
Nunes, então presidente da Confederação Brasileira de Desporto (atual CBF), como condição 
para o Caxias se tornar o primeiro clube do interior gaúcho a fazer parte da elite do futebol 
brasileiro. No dia 10 de abril de 1997 o estádio foi batizado com o nome do patrono: Estádio 
Francisco Stedile.  



 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 12, 13 e 14 maio 2006, Transportes & Logística, 
p. C-5. 


