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Uma área de mata no coração 
do Estado de Santa Catarina, en-
trecortada por valadas nas quais 
corriam riachos intocados, per-
manecia inexplorada até o iní-
cio da década de 1920, quando 
os primeiros imigrantes alemães 
começaram a se fixar ali. A par-

tir de então ficaria conhecida como Braço do Trombudo, em referên-
cia ao rio que corta a região. 

Era este o destino do jovem Fritz Karl Robert Faller, quando par-
tiu do porto de Hamburgo, em 5 de abril de 1924. Com 19 anos de 
idade, ele deixava para trás os pais, Friedrich e Ida, donos de uma 
empresa de calefação em Halberstadt, e três irmãs, Elizabeth, Gerda 
e Ellen. Sem intenção de assumir os negócios do pai, Fritz queria ter 
uma terra para chamar de sua.

Na Alemanha, naquela época, era muito difícil adquirir terrenos 
rurais. Somente os tinha quem os herdava de longas linhas de pos-
sessão familiar. Fritz viu que a chance de conquistar seu próprio chão 
estava além do oceano, no Novo Mundo. Seu plano inicial era ir para 
a Austrália, mas como uma família conhecida de seus pais havia se 
fixado no Sul do Brasil, ele tomou o mesmo rumo.

Quando chegou, ele adquiriu um lote de 25 hectares, como todos 
da região, na localidade chamada de Concórdia. Era um dos pedaços 
de terra divididos por linhas formadas pelas valadas dos ribeirões 
que desembocavam no rio Trombudo. Sobre esse terreno, ele ergueu 
um rancho para morar.

A comunidade local era pequena, e um sabia de tudo que acon-
tecia na vizinhança. Não muito depois de sua chegada, Fritz soube 
que um dos imigrantes, chamado Ressel, ia para a Alemanha buscar 
a família de seu sogro, Hermann Heider, na cidade de Kotzenau (hoje 
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parte da Polônia), para virem morar com ele e a esposa Selma. Fritz 
então escreveu à sua mãe, pedindo que ela entrasse em contato com 
a família e enviasse com eles o restante dos pertences que ele deixara 
em Halberstadt. Ida se encontrou com os Heider e mandou com eles 
um baú para Fritz.

A família Heider se instalou no terreno do genro, na localidade 
de Vitória, que compartilhava a divisa dos fundos com o terreno de 
Fritz. Com Hermann vieram sua esposa Bertha e mais quatro filhos: 
Lina, Emma, Hermann e Bertha. Richard, o mais velho, era doente e 
ficou na Alemanha.

Para conseguir fazer a viagem para buscá-los, Ressel juntou di-
nheiro dos colonos com a incumbência de fazer compras para eles no 
Rio de Janeiro. Seu plano era engenhoso: ele usaria parte do dinhei-
ro na viagem e com o restante compraria remédios para malária na 
Alemanha — já que a doença era comum e perigosa, e os remédios, 
muito caros no Brasil. Na volta, ele venderia os remédios com lucro 
e recuperaria o dinheiro para fazer as compras encomendadas pelos 
vizinhos. Mas quando chegou de volta ao Rio de Janeiro, Ressel não 
conseguiu vender os remédios. Ele retornou com os bolsos vazios.

No primeiro domingo depois de chegar em Braço do Trombudo, 
Ressel disse ao sogro que ia caçar um porco selvagem. Carregou a 
espingarda e entrou no mato. Depois de um tempo ouviu-se um tiro. 
Hermann esperou, e nada de Ressel voltar com a caça. Ele então foi 
na direção da qual veio o estampido e encontrou o corpo do genro. A 
família Heider agora estava sozinha no interior do Brasil.

A mudança foi difícil, especialmente para Lina e Emma, que já 
eram moças. Antes elas viviam uma vida confortável, embora humil-
de, na terra natal. Agora tinham de viver no meio do mato, longe da 
cidade, em condições muito diferentes das que estavam acostumadas. 
Nas noites de lua cheia, as duas sentavam sob as estrelas e diziam “Ah, 
se não fosse esse mar no caminho, nós voltaríamos para a Alemanha”.
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Em um baile da colônia, ficou clara a diferença da situação dos 
Heider na Alemanha em comparação aos demais colonos em Braço 
do Trombudo. De todas as moças presentes, somente Emma e Lina 
usavam sapatos. E foi nessa ocasião que os olhos de Lina encontra-
ram os de Fritz, e ele a chamou para dançar.

Enquanto isso, a família Heider esperava sua mudança chegar. 
Eles haviam desembarcado em Itajaí, mas os baús passaram pelo por-
to de Santos e demoraram mais de um mês para serem entregues. 
Neste período, Fritz costumava caminhar em torno dos dois terrenos 
para visitar a família todos os domingos e checar se seu baú já havia 
chegado. Durante essas visitas, seu relacionamento com Lina se for-
taleceu.

No ano seguinte, 1926, Lina e Fritz se casaram. Eles foram morar 
no pequeno rancho que Fritz erguera sobre seu terreno. Foi ali, no 
casebre de chão batido, que nasceu o primeiro filho do casal, Fritz, 
em 22 de maio de 1927. Outra mulher da vila havia entrado em tra-
balho de parto no mesmo dia, e a parteira teve que juntar as duas 
gestantes para realizar os dois partos ao mesmo tempo.

 Nesta época o pai de Fritz, Friedrich Faller, escreveu com a 
intenção de imigrar também para o Brasil. O filho lhe respondeu que 
não viessem; era muito cedo e ele ainda não estava pronto para aco-
lhê-los. Mas eles vieram mesmo assim – Friedrich, a esposa Ida e a 
filha mais nova, Ellen, que tinha 15 anos e passava seu tempo deitada, 
fumando um cigarro para espantar os mosquitos. Para recebê-los, 
Fritz e Lina fizeram melhoramentos na casa.

Friedrich viu que as condições naquela colônia ainda eram pre-
cárias, e decidiu voltar para a Alemanha. Mas foi graças a essa visita 
e às reformas apressadas que, no dia 1o de julho de 1928, Willy Faller 
nasceu em uma casa com chaminé e chão de assoalho.
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Família Heider, antes de se mudar para o Brasil

Friedrich Faller em frente à sua empresa,
em Halberstadt
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Lina e Fritz Faller





parte 1
TEMPOS DE INOCÊNCIA







Fritz (filho), Willy e Fritz (pai) com 
Grete no colo, no terreno de Concórdia



Willy Faller foi o segundo fi-
lho de um casal de imigrantes 
alemães simples e trabalhado-
res, Fritz e Lina Faller, que se 
conheceram em terras brasi-
leiras e aqui formaram sua fa-
mília. Eles eram ainda muito 
jovens — ele tinha 23 e ela 20 

— quando Willy nasceu, em 1928, um ano após o primogênito do 
casal, que recebera o mesmo nome do pai, Fritz. A família morava 
em uma pequena casa na localidade de Concórdia, em Braço do 
Trombudo, no lote de terra que Fritz adquiriu quando chegou ao 
Brasil, quatro anos antes.

Fritz e Lina trabalhavam dia e noite na roça, que era a fonte do 
sustento da família. Ali eles plantavam mandioca e milho, que tam-
bém serviam de trato para os animais que criavam. A Lina cabia con-
ciliar o trabalho e o cuidado dos filhos, o que não era uma tarefa fácil 
no interior do Brasil naquela época. Quando Fritz, o mais velho, era 
bebê, Lina tinha que deixá-lo dormindo sozinho em casa enquanto 
ia trabalhar na lavoura. Ela tinha medo que os índios viessem roubar 
seu filho, embora se soubesse que não havia mais nativos naquela re-
gião. E Willy, com apenas três anos de idade, contraiu tétano, fazendo 
com que os pais tivessem que levá-lo ao médico em Blumenau para 
retirar um osso que havia gangrenado. A doença travava os mem-
bros do menino, e o pai fazia exercícios com ele todos os dias — tão 
dolorosos que tia Emma, irmã de Lina, ouvia seus gritos da casa vi-
zinha. O tratamento, ao menos, funcionou. “Depois de três meses 
eu já brincava com martelo de novo e batia com esse mesmo braço”, 
lembra Willy.

Não havia luxos na vida da família Faller em Concórdia. E embora 
houvesse sonhado em ter sua própria terra, Fritz não criou gosto pelo 
trabalho na lavoura. A duras custas, ele comprou uma carroça com 
um cavalo e começou a entregar leite nas propriedades da colônia. Ele 
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acordava cedo para buscar o leite fresco com os colonos que tinham 
vaca leiteira e depois o distribuía. No fim do mês, passava para coletar 
o dinheiro, que dava ao menos para comprar sal e açúcar.

Um dia, Fritz viu uma carroça puxando toras de cedro para a 
companhia Gropp, uma fábrica de lâminas de compensado que fica-
va na localidade de Mosquito, hoje parte de Agronômica. Fritz tinha 
o mesmo tipo de madeira em seu terreno, que assim como os demais 
da região era completamente coberto pela floresta, exceto nas partes 
onde ele havia derrubado as árvores para construir sua casa e fazer a 
lavoura. Ele então começou a cortar madeira em sua propriedade e 
puxá-la de carroça até a fábrica da Gropp, recebendo pela mercado-
ria e pelo serviço de transporte.

Seu próximo passo foi alugar uma serraria no km 10 da rodovia 
que cortava Braço do Trombudo. A localidade era conhecida como 
Kindelbach, o Ribeirão Kindel, em referência ao comerciante que era 
dono da propriedade. Fritz se mudou com Lina e os meninos para 
a casa que ficava acima da fábrica, antes parada, e começou a serrar 
a madeira que extraía. Foi naquela casa que nasceu Grete, em 18 de 
março de 1933, quando Willy tinha quatro anos e Fritz, cinco.

“O Kindel tinha um rapaz meio maluco, que ia caçar no mato e co-
locava armadilhas para os bichos”, lembra Willy. Uma madrugada, por 
volta das 4h, o rapaz apareceu na janela do quarto de Fritz e Willy e os 
acordou para que fossem com ele olhar as armadilhas. Os dois pularam 
a janela e desapareceram no mato escuro. De manhã cedo, quando Lina 
chegou ao quarto foi tomada pelo desespero: onde estavam os filhos? 
Eles voltaram a salvo, mas não sem dar um grande susto na mãe.

Ainda em 1933, Fritz conseguiu ganhar o suficiente na serraria 
alugada para construir uma própria. Ele então voltou com a família 
para o seu terreno, na Concórdia, onde começou o negócio que seria 
o início da empresa Fritz Faller. Lá, Lina ainda mantinha a lavoura 
para consumo próprio da família e também para alimentar os ani-
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mais que criava. Fritz e Willy costumavam acompanhá-la na roça, 
mas Willy não tinha muito talento com a enxada. Não gostava de ca-
pinar e, sempre que podia, sentava e só olhava os outros trabalharem. 

Quando não estavam ajudando (ou assistindo) a mãe nos afaze-
res, os meninos brincavam na rua o dia inteiro. O quintal de casa e 
o pátio da fábrica se tornaram o playground dos dois, que se diver-
tiam com tudo que os cercava. Willy se lembra de uma manhã fria de 
inverno, quando saíram de casa correndo, pisando descalços sobre 
a grama coberta de geada. Eles queriam ver o gelo em forma de es-
talactites que se formava nas calhas da roda d’água que alimentava a 
serraria. O frio não era páreo para a curiosidade infantil.

Mas tantas travessuras não vinham sem alguns machucados e 
arranhões. À noite, quando os meninos chegavam em casa com as 
pernas e os pés todos ralados de brincar na rua, era Tande Mina  — 
como as crianças chamavam Mina Puzanski, uma mulher contratada 
por Lina para ajudar em casa  — quem lhes dava banho. “Ela pega-
va aquela esponja e passava sem olhar... e nós berrávamos”, lembra 
Willy. “Ela dizia: ‘vocês não berraram quando bateram lá fora, agora 
vão berrar quando estamos lavando?’”.
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Lina, Willy, Fritz pai e Fritz filho, 1932



Fritz era um pai severo e sem 
muitas delicadezas. Para en-
sinar Fritz e Willy a nadar, ele 
amarrou uma corda em volta da 
cintura de cada um e os jogou 
em um tanque na serraria da 
Concórdia. Quando afundavam 
muito, ele puxava a corda e os 

trazia de volta para a superfície. Foi também de forma parecida que 
os irmãos aprenderam a cavalgar — o pai colocou um poste no meio 
do terreno e amarrou o cavalo com uma corda, para que ele corresse 
em círculos. Tentando se segurar em cima do animal sem sucesso, 
Willy caiu em cima de uma choca. “Matei uns dez pintos da mãe. Ela 
ficou louca comigo!”, conta ele.

No entanto, a técnica funcionou. Com os filhos já sabendo mon-
tar, a família ia a cavalo visitar os pais de Lina aos domingos, na lo-
calidade de Vitória. Fritz montava Felix, um cavalo de montaria mui-
to bom que voltava para casa sozinho quando o dono decidia pegar 
uma carona com o caminhão de puxar toras de sua empresa. Em um 
dos passeios de fim de semana, Fritz deixou que o filho mais velho 
voltasse montando Felix. “Ele não conseguiu segurar aquele cavalo, 
que corria até cair de cansaço... não era do tipo que cansava e ia mais 
devagar”, conta Willy. Assim, Fritz filho chegou em casa muito antes 
que os demais, que vinham devagarzinho com os cavalos preguiço-
sos. Quando chegou, o pai lhe deu uma bronca:

— Tu nunca mais vai montar nesse cavalo, porque quem não 
sabe segurar o cavalo não merece andar nele.

Apesar de conhecer a fúria do pai, os meninos continuavam a 
aprontar. Uma vez, Fritz e Willy estavam brincando com um sapo do 
lado de fora de casa — brincando é um eufemismo, já que estavam 
quase matando o animal. Mas a farra só durou até o pai ver o que 
estavam fazendo e ir até lá para dar uma surra nos dois. Sobrou tam-
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bém para a pequena Grete, que tinha cerca de dois anos na época e da 
janela de casa riu dos irmãos apanhando. Levou uma surra também. 
Quanto aos ofensores, o castigo ainda não havia sido suficiente. À 
noite, Fritz disse a Lina que não desse janta aos dois.

Só que a mãe tinha o coração mais mole que o marido e, quando 
os meninos foram para o quarto, ela levou um pedaço de pão para 
cada um. Fritz aceitou a oferta de bom grado, mas Willy, que era in-
flexível como o pai, perguntou à mãe:

— A senhora não escutou quando o pai disse que não era para a 
gente comer? — e, teimoso, não tocou no jantar. 

A rigidez do pai é o que mais marcou na memória de seus filhos. 
Quem os defendia sempre era Lina. A preferida das crianças era, po-
rem, a tia Emma, que vivia no terreno vizinho. “O que ela podia fazer 
por nós, ela fazia”, conta Willy. Aos domingos, eles iam até a casa da 
tia, onde podiam brincar com os primos Bertoldo, Gerda e Walter.

Mas um outro tipo de visita também fazia a alegria de Willy. 
Como não havia venda perto de onde moravam, era costume que 
as donas de casa pedissem algum ingrediente emprestado para a vi-
zinha. Mais tarde o favor era retribuído. Então quando Lina queria 
fazer uma salada e não tinha mais vinagre para o tempero, pedia a 
Willy que fosse até a casa de Emma pedir um pouco emprestado. Isso 
se repetiu várias vezes, até que um dia Emma reclamou para a irmã:

— Escuta, quando eu te mando vinagre vai uma xícara inteira... 
e tu só me devolve metade.

— É porque eu só recebo meia xícara. — respondeu Lina.

A verdade é que Willy tomava metade do vinagre no caminho. 
Sem dizer nada, ele deixava que sua mãe pensasse que era a irmã 
quem havia lhe mandando pouco.

19



Quando Willy tinha seis anos, 
ele começou a ir para a escola 
junto com o irmão Fritz, que 
tinha sete. Não havia nenhuma 
instituição estadual ou muni-
cipal em Braço do Trombudo, 
na época parte da comarca de 
Blumenau, então os colonos 

construíram uma pequena escola particular e contrataram um 
professor para ensinar seus filhos. Eram cerca de 20 alunos edu-
cados em alemão — única língua que se falava dentro das casas e 
entre os vizinhos.

Willy e Fritz caminhavam três quilômetros todos os dias para 
chegar até a escola. O caminho, em grande parte, passava por uma 
estrada dentro do mato — por onde já estavam acostumados a an-
dar longas distâncias, como quando visitavam sua tia Selma, irmã de 
Lina, que se casara novamente após a morte de seu primeiro marido 
e agora morava em Pouso Redondo.

Após um ano na escola, porém, os dois irmãos seguiram ca-
minhos bem diferentes. Como a educação era restrita na região 
isolada onde eles viviam, o seu avô Friedrich, que vivia na Ale-
manha, disse a seu filho Fritz que enviasse um dos meninos para 
morar e estudar em Halberstadt. Fritz mandou seu primogênito, 
que viajou de navio junto com os Grunwald — um casal de ami-
gos da família que morava em Rio do Sul. Décadas mais tarde, 
Fritz contaria à sua esposa como as mulheres de unhas pintadas 
no navio o assustaram. “O que é isso, elas têm sangue nas unhas?”, 
perguntou ele aos Grunwald.

Lina não ficou feliz com a decisão do marido de enviar o filho 
para tão longe. Ela lembraria dessa separação muitos anos depois, 
em uma entrevista ao jornal Alto Vale, em abril de 2004, como um 
dos momentos mais difíceis de sua vida. Willy também sofreu com a 
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perda de seu companheiro de escola e de brincadeiras. Já sozinho, no 
ano seguinte, ele passou a frequentar a casa de uma professora, Frau 
Lenolf, que ficava a duas horas de caminhada de sua casa — passan-
do pela picada que saía do fundo do lote de seu pai na Concórdia e 
dava no terreno do avô Herman.

Em 1938, quando Willy tinha nove anos, o pai Fritz já estava 
ganhando suficientemente bem com a serraria para mandar o fi-
lho estudar em Rio do Sul. Ele matriculou Willy no Grupo Escolar 
Paulo Zimmermann, que já era na época uma escola Estadual, 
para que aprendesse a falar português. Willy ficava na casa de 
famílias conhecidas, e Fritz pagava uma pensão para que eles hos-
pedassem e cuidassem do filho. Assim Willy passou a maior parte 
dos anos seguintes longe de casa e não acompanhou de perto a 
infância do seu irmão mais novo, Reinwald, que nascera um ano 
antes, em 1937.

Na primeira casa em que ficou, que era de uma família alemã, 
Willy não tinha problemas de idioma. Mas logo que começou na es-
cola teve muita dificuldade com o português, já que antes só havia 
estudado em alemão. “Eu não sabia uma palavra de português. Se 
me chamassem de burro, eu achava que estavam dizendo que eu era 
inteligente”, conta ele. Sua sorte foi a de ter uma professora de origem 
alemã que, como uma mãe paciente, sempre lhe dava uma chance e 
soprava a tradução em seu ouvido.

A escola, na época, era muito diferente do que seus descendentes 
vivenciariam posteriormente. Para escrever, os alunos tinham que 
carregar um tinteiro e penas, que com frequência se estragavam e 
precisavam ser substituídas. “Nós apertávamos muito, chegava a en-
tortar a ponta, às vezes até a rasgar o papel”, lembra Willy. E o lanche 
do intervalo era levado de casa, embrulhado em cartuchos de papel 
reaproveitados. Essas embalagens eram usadas para carregar o trigo, 
açúcar ou café comprados a granel no armazém, e eram guardadas e 
reutilizadas diversas vezes.
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Willy ia bem em matemática e, em seu primeiro ano no Gru-
po Escolar Paulo Zimmermann, chegou a assinar o livro de honra. 
Mas a sala de aula não era seu lugar favorito, e ele depois encon-
trou formas de escapar. Como quando a professora deixou que os 
alunos saíssem da escola para ver um avião que havia aterrissado 
no aeroporto que existia na época, na baixada onde hoje fica parte 
do bairro Canta Galo, e ele e seus amigos não voltaram mais para a 
aula. No dia seguinte, receberam uma suspensão.

22

Desenho pintado por Willy no 3o ano



Os tempos de despreocupação 
não duraram muito, e no fim 
de 1939 os rádios da pequena 
colônia de Braço do Trombudo 
anunciavam más notícias vindas 
de longe — dois dias depois de 
a Alemanha invadir a Polônia, 
no dia 1o de setembro, a França 

e o Reino Unido declararam guerra. Tendo passado pela Primeira 
Guerra Mundial na Alemanha, Fritz e Lina tinham suas próprias me-
mórias recentes do conflito. E agora seu filho mais velho era quem 
estava exposto aos horrores da guerra, longe de casa e em breve sem 
nenhuma comunicação com a família.

O combate também projetou seus ecos até o Brasil, principal-
mente depois que o país declarou guerra contra o Eixo. Os imigran-
tes procedentes da Alemanha, Itália e Japão tiveram que lidar com 
todos os tipos de cerceamento, sendo inclusive proibidos de falar sua 
língua materna.Nesse momento, o esforço de Willy para aprender o 
português teve serventia. Mas a maioria de seus familiares e vizinhos 
nunca aprenderam o idioma  Na colônia, o alemão era a língua oficial 
e, quando foi proibido usá-lo, os moradores se encontraram sem sua 
forma de comunicação. 

Dentro de casa, a portas fechadas, as conversas ainda se davam 
no idioma germânico, mas na rua era preciso ter discrição. Quando 
iam ao comércio, os imigrantes se comunicavam por gestos — ou, se 
o comerciante fosse de confiança e também falasse alemão, iam para 
os fundos e conversavam escondidos.

O problema na época é que havia muitos denunciantes. Não só o 
alemão, mas também o italiano — língua do outro inimigo de guerra 
do Brasil e país de origem de muitos moradores da região — havia 
sido proibido. E às vezes, por rixas entre imigrantes, um fazia a de-
núncia de que o outro estava falando uma das línguas proibidas.
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Em Rio do Sul já havia uma delegacia que recebia essas acu-
sações. Em Braço do Trombudo, porém, não havia polícia. O que 
existia era um batalhão militar acampado ali para trabalhar na es-
trada que ia até Lages. Eram eles que lidavam com as denúncias, 
com uma sanção bem peculiar: os infratores eram obrigados a be-
ber óleo de motor.

Com tudo que acontecia no mundo naquele momento, a situação 
das delações por puro despeito estava causando revolta. E quem re-
solveu o problema em Braço do Trombudo foi um novo comandante 
que veio para liderar o batalhão rodoviário. Ele começou a fazer o 
próprio dedo-duro tomar o óleo também, e assim as denúncias aos 
poucos foram desaparecendo.

Mas ainda havia um clima de vigilância com relação aos imigran-
tes no país. Os mais visados naquela época foram os participantes de 
movimentos políticos fascistas, como a Ação Integralista Brasileira, 
que tinha um núcleo forte no Alto Vale do Itajaí. Antes da guerra, 
Fritz era criticado pelos integralistas por não vestir o uniforme nem 
participar do movimento. Mas ele era cauteloso e sabia que enquanto 
estrangeiro tinha que tomar cuidados. 

Na época em que Fritz e Willy eram pequenos, ele colocava os 
uniformes integralistas nos dois e saía com um em cada braço nas 
festas. “Eu sou estrangeiro. Mas meus filhos, que são brasileiros, po-
dem ser integralistas”, ele dizia. Esse cuidado depois garantiu que ele 
nunca fosse preso na época da guerra.

Ainda bem, pois ele agora tinha um amplo negócio para cuidar. 
Fritz já havia comprado um terreno à beira da estrada que cortava o 
Braço do Trombudo em direção a Lages, no km 15. Ali ele construiu 
uma segunda serraria e uma nova casa para a família. A fábrica da 
Concórdia continuou sob a administração de um funcionário, e ele 
também alugou outras duas, uma no Ribeirão Ernesto e outra no 
Braço Novo, onde também produzia madeira serrada.
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O carro da família, um Ford 
A dos anos 30, não ficou livre 
como Fritz. Foi apreendido, 
assim como grande parte dos 
bens dos imigrantes, mas não 
sem antes proporcionar um úl-
timo passeio. Em 1942, a famí-
lia inteira embarcou no carro 

Ford A e partiu rumo a Balneário Camboriú, jornada que na época 
durava um dia inteiro. Para as crianças, essa seria a primeira vez em 
que veriam o mar — através do qual seus pais viajaram de muito 
longe anos antes. 

Chegando à cidade, a visão que eles tiveram foi bem diferente da 
de quem vem pela BR-101 nos dias de hoje. No lugar dos prédios, 
tudo que se via era mato e capoeira. Não havia ruas paralelas à orla; a 
atual avenida Brasil era uma picada aberta para que passassem carros 
de boi e os barcos dos pescadores. O acesso principal à praia era por 
onde hoje fica a Avenida Central, e para chegar à Barra Norte, local 
da hospedagem da família Faller naquela viagem, era preciso entrar 
por ali e seguir pela areia da praia. A chegada por esse caminho é o 
que ficou mais vivo na memória de Willy sobre o passeio. Não é à toa: 
na altura da Praça Mauá, o Ford A ficou atolado depois de passar por 
um fluxo de água que escorria em direção ao mar.

“Aí tivemos que desembarcar e empurrar. Tiramos com as mãos 
um pouco da areia solta, pegamos um baldezinho e buscamos água 
para molhar a areia para deixá-la mais firme”, conta Willy. Depois 
de muito trabalho, eles conseguiram chegar ao rancho de um com-
prador de madeira de Fritz, que era de Timbó e tinha um terreno na 
praia, onde os hospedou.

“Era uma meia-água de madeira, dava para ver a lua pelas frestas 
do telhado”, lembra Willy. Havia alguns colchões, uma mesinha, e a 
estada foi quase um acampamento. Como não existia geladeira, Lina 
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trouxe suas galinhas vivas para servirem de janta ao longo da semana 
que permaneceriam lá. Se precisassem comprar algo, seria necessário 
ir até Itajaí, já que não havia sequer um mercado.

A viagem toda foi uma aventura, mas Fritz gostava do mar e a 
família inteira pôde aproveitar um pouco de férias, o que era raro 
naquele tempo. A rigidez com os filhos, porém, não tinha trégua. 
Raine, como era apelidado o caçula, tinha apenas cinco anos e não se 
lembra da viagem, mas Lina lhe contou anos mais tarde que Fritz o 
pendurou de cabeça para baixo sobre um poço de água, como castigo 
por se comportar mal.
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Ao fim de seu quinto ano de es-
cola, em 1942, Willy ficou em 
segunda época na disciplina 
de Português. Seu desinteresse 
pela sala de aula começava a 
mostrar resultado em suas no-
tas, que já estavam longe de o 
qualificar para o livro de honra. 

Como ele não gostava de estudar, seu pai o tirou da escola e disse 
que ele tinha que aprender uma profissão. Essa era a opção naquela 
época: estudar ou trabalhar. 

Primeiro, Willy chegou a fazer seis meses de aula de contabili-
dade, por influência do pai, que precisava de alguém para cuidar des-
sa área na empresa. Fritz não tinha conhecimento no assunto, sequer 
sabia falar português, e quis encaminhar um dos filhos para suprir 
sua necessidade.

Entretanto, Willy não se dava bem com o trabalho no papel e dis-
se que não queria continuar. Na época ele tinha 14 anos e visitava a 
oficina de Norberto Frahm, que era três anos mais velho e trabalhava 
com conserto de rádios. Para Willy, que só ia até lá para fumar um 
cigarro e conversar, aquela parecia ser uma vida boa e ele quis ser 
técnico de rádio. Mas essa opção não vingou, e como Willy sempre 
gostara de mecânica, no início de 1943 Fritz mandou-o para morar 
com Hermann Bay, alemão que era mestre nessa área e tinha uma 
oficina em Rio do Sul. 

O arranjo era similar ao que havia com as outras famílias — com 
a diferença que, em vez de ir para a escola, Willy trabalhava como 
aprendiz na oficina do Sr. Bay. O trabalho ia de segunda a sábado ao 
meio-dia, e Willy ia com pouca frequência para Braço do Trombudo. 
No dia 18 de março de 1943, porém, no aniversário de 10 anos de 
Grete, Willy foi chamado às pressas para casa. Ele recebeu a notícia 
de que seu pai estava muito mal e que deveria voltar imediatamente. 
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Embora fosse o aniversário da filha, Fritz decidira de última hora 
sair com o motorista de caminhão para buscar uma tora grande no 
Ribeirão Kindel. Os dois sofreram um acidente que matou o moto-
rista na hora e deixou Fritz gravemente ferido.

“Ele ainda contou para a minha mãe de quem tinha dinheiro pra 
receber. Ele estava ciente que ia morrer”, conta Willy. Fritz foi opera-
do e morreu no hospital, nas mãos dos doutores Gaertner e Krüger, 
que fizeram o possível para salvá-lo. Quando Willy chegou, o pai já 
havia morrido. Fritz deixou a esposa, Lina, que na época tinha 36 
anos, o filho Fritz, de 15 — que estava incomunicável na Alemanha, 
sendo recrutado para lutar na Guerra —, Willy, de 14, Grete, de dez, e 
Raine, de seis anos. O caçula mal teve tempo de guardar lembranças 
do pai, mas se recorda do caminhão cheio de flores que carregou seu 
caixão para o enterro.

Anos mais tarde, depois que seu irmão Fritz já havia voltado da 
Alemanha, Willy e ele estavam sentados em um boteco da cidade 
quando ouviram alguém chamar pelos irmãos Faller. Algumas mesas 
a frente, os médicos que operaram seu pai, Dr. Gaertner e Dr. Krüger, 
discutiam a revolução que as transfusões de sangue trouxeram para a 
medicina. “Se fosse hoje o acidente, o pai de vocês não teria morrido”, 
disse um deles.

Com sua morte precoce, Fritz não chegou a sofrer a mesma dor 
de seus filhos — a de perder o pai. Friedrich morreu na Alemanha 
durante a guerra, e a notícia só chegou até seus descendentes no Bra-
sil depois do falecimento de Fritz. A perda foi dura para o irmão mais 
velho de Willy, que viveu com o avô Friedrich dos oito aos 16 anos 
de idade e se dava melhor com ele do que com a avó Ida. Os demais 
netos sequer chegaram a conhecê-lo.
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parte 2
MATURIDADE PRECOCE







Fecularia e serraria da família Faller, 
em Braço do Trombudo



Chuviscava do lado de fora. 
Era uma tarde de quarta-feira e 
Willy finalizava suas tarefas do 
dia na oficina do Sr. Bay. Depois 
de terminar de limpar algumas 
peças de motor sujas de óleo, ele 
recolheu os restos da gasolina 
usada na limpeza para descartar 

em um tambor no quintal. Quando olhou para fora, porém, viu as 
pequenas gotas de chuva que caíam sem parar. Para não se molhar, 
discretamente despejou a gasolina pela janela. Não percebeu que, da 
casa, Frau Bay viu toda a cena.

— O que você está fazendo, jogando gasolina em cima das mi-
nhas flores? Não está vendo? — protestou ela, entrando na oficina.

—  O lugar da senhora é lá na cozinha e não aqui dentro — re-
trucou Willy.

Foi uma má decisão. Frau Bay foi direto para dentro do escritório, 
onde estava o marido, e relatou tudo a ele. O Sr. Bay saiu para a ofi-
cina furioso e deu um tapa no aprendiz pela impertinência. “Eu voei 
quase lá na estrada”, lembra Willy. 

Depois desse incidente, Willy decidiu que não queria mais con-
tinuar morando e trabalhando com o Sr. Bay. Como forma de rebe-
lião, começou uma greve de fome. Até sexta-feira ele não colocou um 
pedaço de comida na boca, nem no café, nem no almoço ou na jan-
ta. Quando terminou seu expediente no sábado ao meio-dia, Willy 
pediu ao Sr. Bay se podia ir para casa. Não era sempre que ele tinha 
como fazer a viagem de Rio do Sul até Braço do Trombudo em um 
fim de semana. Como resposta, o velho Bay cortou um pedaço gros-
so de presunto, pegou duas fatias de pão e disse:

— Se tu comer isso, pode ir para casa. Se não, tu não vai.
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Willy comeu o saboroso pão com presunto com gosto. “Eu estava 
maluco de fome, era um menino de 15 anos e não comia há dias”. 
Quando ele finalmente chegou à casa da mãe em Braço do Trombu-
do, o Sr. Schütte e outros amigos da família o convenceram a con-
tinuar na oficina. No fim das contas Willy se deu bem com os Bay, 
que já eram amigos de sua família e continuaram sendo por décadas 
depois disso.

O trabalho na oficina ia de segunda a sábado, e no domingo, 
quando não ia para casa, Willy passeava com o Sr. Bay e outros 
funcionários da oficina no automóvel do patrão, um Crysler anti-
go movido a gasogênio. Na época, durante a guerra, a gasolina era 
muito cara e os motores eram adaptados com um equipamento para 
queimar carvão e gerar o gás, que fornecia a energia para o motor 
movimentar o carro. Os caminhões que o falecido Fritz usava para 
puxar madeira, por exemplo, também tiveram de ser modificados 
dessa maneira. O mesmo foi feito com o carro do sr. Bay, permitin-
do que ele passeasse nos fins de semana e levasse seus aprendizes 
consigo. Willy ainda não tinha idade para dirigir na época, então 
um mecânico que trabalhava na oficina às vezes pegava o volante e 
os levava até Indaial ou Blumenau — mas só dava tempo de chegar 
lá, fazer a volta e retornar, já que a viagem era bem mais longa e 
difícil naquele tempo. 

Nos momentos de trabalho, Willy aprendeu não somente a con-
sertar automóveis, mas também a soldar, tornear e produzir as pró-
prias peças. “Naquela época era tempo de guerra, não tinha peça dis-
ponível, então nós fabricávamos ali”, conta ele. O que mais aparecia 
para consertar e reparar eram caminhões, que eram ferramentas de 
trabalho para os colonos da região. E a oficina também atendia uma 
lancha que subia o Rio Itajaí do Oeste até Taió na estação de cheia, 
quando as estradas ficavam intransitáveis durante três meses. “Essa 
lancha às vezes estragava em Laurentino ou Rio do Oeste, e nós tí-
nhamos que ir consertar esse motor. Para chegar lá era difícil, mas eu 
fui diversas vezes”, conta Willy.
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Os três anos trabalhando com sr. Bay lhe renderam, além da carta 
de oficial de mecânica, conhecimentos que Willy aplicou depois na 
indústria da família e em seus negócios. “Futuramente eu tive mais 
facilidade como empreendedor, porque eu conhecia as coisas — eu 
sabia o que era um caminhão, o que era um parafuso. Coisas que um 
cara que começa nem tem noção”, explica. 

Na pequena ferraria que mantinha mais tarde, em Braço do 
Trombudo, ele chegou a fabricar os parafusos que precisava para as 
fábricas. “Naquela época você não achava as coisas para comprar 
com facilidade como hoje, de todos tipos e tamanhos. Só para com-
prar um pedaço de ferro, era preciso vir até Rio do Sul, e às vezes 
para conseguir uma peça de caminhão tínhamos que pegar o trem 
até Blumenau.” Mas além das habilidades mecânicas, houve muito 
mais para aprender quando retornou à empresa que o pai lhe deixara.
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Antes da introdução de adubos 
químicos, a partir das décadas 
de 40 e 50, o solo de Braço do 
Trombudo era pouco adequado 
para o cultivo de milho e outros 
cereais. O que crescia bem na-
quela terra era mandioca, que se 
cultiva em solo pobre. 

Como todos os colonos produziam o tubérculo, essa matéria-prima 
precisava ser aproveitada. Por isso, um decreto do presidente Getúlio 
Vargas, no ano de 1937, veio a calhar. Ele instituía que a farinha de 
trigo fabricada no país para uso em panificação deveria conter adi-
tivos produzidos com mandioca ou cereais nacionais. O objetivo da 
medida era reduzir as importações de trigo e melhorar o desempe-
nho da balança comercial1. 

Ainda vivo na época, Fritz vira na Lei uma ideia de como benefi-
ciar sua própria safra. Ele montou uma fábrica de raspa de mandioca 
pouco antes de sua morte, aos fundos da serraria do km 15. Lá, a 
mandioca era cortada em pedacinhos, seca e então moída. 

O mercado de raspa, porém, teve os dias contados — os moinhos 
de trigo se recusaram a cumprir as determinações e decidiram boi-
cotar o decreto. Sacas do produto ficaram paradas no porto de Itajaí 
e, depois da morte do marido, Lina vendeu o que restou a outros 
colonos que usaram a raspa para tratar porcos. 

Já a fábrica montada por Fritz não foi inutilizada, e sim reforma-
da para produzir outro subproduto da mandioca: a fécula. A fécula 
é o amido retirado depois de sevar e lavar a mandioca, e equivale a 

o homem
da casa

1 Cardoso, Carlos Estevão Leite. Adição de derivados da mandioca à farinha de 
trigo. Algumas reflexões / Carlos Estevão Leite Cardoso e Augusto Hauber Gam-
eiro.—Brasília: Embrapa InformaçãoTecnológica,2002. 30 p. 
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cerca de 26% a 28% do peso da raiz. Dela, depois de seca, se fabrica o 
sagu e a tapioca, por exemplo, e também colas utilizadas na indústria. 
Durante a época da safra, entre maio e setembro, a produção seguia 
noite adentro, 24 horas por dia.

Em 1946, quando Willy voltou para casa com a carta de oficial 
de mecânica em mãos, a empresa Viúva Frederico Faller (que teve 
o nome trocado de “Fritz Faller” para “Frederico Faller” durante a 
guerra, para omitir a origem alemã, e que ficou para a viúva Lina 
após a morte de Fritz) incluía esta fecularia e duas das serrarias mon-
tadas por seu pai — a mais antiga, na Concórdia, e a que dividia o 
terreno do km 15 com a casa da família. Agora os negócios eram 
administrados por Lina com ajuda de Arthur Müller, um ex-funcio-
nário de Fritz que passou a gerenciar a empresa durante os três anos 
em que Willy fora aprendiz em Rio do Sul.

Com seu retorno, Willy passou a fazer de tudo na indústria — 
ele cuidava dos caminhões, era responsável pelas reformas feitas na 
fecularia entre uma safra e outra, e chegava a serrar madeira quando 
um dos serradores não aparecia. Paralelamente, teve que aprender a 
administrar a parte financeira. Seus irmãos mais novos estavam em 
casa nessa época — Raine cursava o primário em Braço do Trombu-
do e Grete havia voltado depois de terminar o 1º ano complemen-
tar no Paulo Zimmermann, porque sentia muitas saudades de casa. 
Com Fritz ainda na Europa, Willy era o homem da casa.

Após dois anos na indústria, ele já tinha pego o jeito das coisas. 
Era ele quem comprava a matéria-prima, vendia a madeira serrada 
e se deslocava cerca de duas vezes por semana para Rio do Sul para 
fazer os serviços de banco ou resolver tarefas burocráticas, e vez ou 
outra para comprar uma peça para conserto de algum equipamento. 

Linhas de ônibus já faziam a viagem entre Braço do Trombudo e 
Rio do Sul, e a família também tinha carro — o Ford A de Fritz, que 
foi devolvido depois da guerra. Willy foi o responsável por buscar 
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o automóvel, que ficou apreendido no atual Clube Caça e Tiro Dias 
Velho. O local tinha se tornado praticamente um ferro velho, com 
veículos degradados ao longo dos vários anos em que ficaram para-
dos ali. O Ford A, porém, estava intacto. Como era um carro bom, 
o delegado o adotou como carro particular e costumava sair com ele 
frequentemente, mantendo-o em bom estado de conservação.

Quem dividia as atividades com Willy nessa época era o gerente 
Müller. Ele era responsável por contabilizar a quantidade de man-
dioca comprada, por providenciar o pagamento dos funcionários e 
por acompanhar os peões que abriam estradas e cortavam e tiravam 
madeira das reservas da empresa. Mas na ausência de um, o outro as-
sumia as suas responsabilidades, então ambos tinham que ter conhe-
cimento de todas as áreas. Assim Willy foi aprendendo com ele, que 
já tinha longa experiência, e começou a desenvolver também seus 
próprios instintos para os negócios.

Pátio da empresa da família Faller
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Para manter as fábricas funcio-
nando, era preciso gerar ener-
gia. A rede de energia elétrica só 
chegaria a Braço do Trombudo 
no fim dos anos 50, e desde os 
tempos de Fritz era preciso criar 
soluções para essa demanda.

Diferente da serraria de Concórdia, que sempre operou com uma 
roda d’água, a segunda serraria da família já funcionava com a ener-
gia de uma turbina. Fritz a instalou por volta de 1940, em uma vala 
de um quilômetro de comprimento aberta à base de pá e picareta, 
sem máquina alguma. Quando a fábrica de raspa de mandioca foi 
implantada, ele quis aproveitar um pouco da energia para a nova ati-
vidade, mas a turbina era muito pequena para abastecer ambas as 
fábricas.

Em 1945, Willy e o sr. Müller decidiram aumentar a geração com 
um locomóvel. O equipamento era uma espécie de locomotiva, mas 
que em vez de andar sobre um trilho, usava o vapor para gerar ener-
gia elétrica. Os dois saíram de Braço do Trombudo de caminhão e 
dirigiram até São Paulo, uma longa viagem nas estradas da época. 
Como eram tempos de guerra, eles precisaram emitir um salvo-con-
duto para viajar.

Willy e Müller chegaram à capital paulista em um sábado. O hotel 
em que se hospedaram ficava perto da Estação da Luz, nas proximi-
dades de algumas ruas frequentadas por prostitutas. No dia seguin-
te, os dois estavam passando a pé pela região quando um policial se 
aproximou deles na calçada e pediu seus documentos.

—Você é menor de idade, não pode andar aqui — disse o policial 
a Willy, que tinha 17 anos na época.

— Nós estamos casualmente passando por aqui, somos de fora 

gerando
energia
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— respondeu Willy, deixando transparecer suas origens no sotaque.

— Você parece ser alemão.

— Se sou alemão, eu não sei. Mas nasci em Rio do Sul, Santa Ca-
tarina, e isso o senhor vê pelo documento.

A resposta impertinente não ajudou Willy, que quase foi preso ali 
mesmo. Mas uma pequena propina lhe garantiu a liberdade. 

O incremento de energia do locomóvel, porém, ainda não foi o 
suficiente para alimentar todos os equipamentos das fábricas. Por 
isso as formas de gerar eram muitas, com motores a diesel e depois 
mais uma turbina maior.

A partir dos anos 60, foi possível colocar a indústria para funcio-
nar diretamente na rede de energia elétrica, descartando a necessi-
dade de geração própria. Isso com exceção da serraria da Concórdia, 
que ficava em uma valada onde a energia nunca chegou, e onde a 
mesma roda d’água continuou girando por anos e anos, da mesma 
forma que fazia quando Fritz a construiu.

Vala para turbina que Fritz instalou em 1940
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Em 1948, anos depois da via-
gem para comprar o locomóvel, 
Willy retornou a São Paulo para 
acompanhar o amigo Frederico 
Schütte em uma viagem de ne-
gócios. Desta vez, porém, a jor-
nada seria de avião — o primei-
ro voo de Willy. Os dois foram 

com o carro de Frederico até Blumenau, onde pegaram o ônibus que 
levava até o aeroporto em Itajaí. 

O avião que pegaram era pequeno, um turbo-hélice para apro-
ximadamente 30 passageiros. Frederico já estava acostumado com a 
viagem, mas para Willy era tudo novidade. À noitinha, já no voo de 
volta, Frederico percebeu que o avião estava demorando a chegar. Ele 
então chamou a aeromoça e disse:

— O que houve? Nós já deveríamos estar em Itajaí há 15 minutos.

— Não temos teto suficiente em Itajaí — explicou ela. — Esta-
mos indo a Vacaria.

Frederico ficou impaciente. Após pousar em Vacaria, abastece-
ram o avião e então a linha seguiu até Porto Alegre, onde a compa-
nhia pagou a hospedagem para todos os passageiros, que seguiriam 
a Florianópolis no dia seguinte — com um pequeno desvio até Itajaí 
para deixar os seis passageiros que tinham o Vale como destino final.

 “Eu gostei, porque fiz uma viagem de turismo. Nunca tinha ido 
para Porto Alegre”, conta Willy. Outro rapaz solteiro que estava no voo 
ia a Itajaí por passeio e também aproveitou a oportunidade de conhe-
cer a capital gaúcha de graça. O único que não gostou foi Frederico:

— O que eu quero em Porto Alegre? — reclamava ele — meu 
carro está em Blumenau!

primeiro
voo
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Ainda jovem, Willy costumava 
ir até a casa de Alfred Reif para 
comprar lenha, que era usada 
para aquecer os secadores da 
fecularia. Alfred era de Jaraguá 
do Sul, mas havia se mudado 
com as filhas pequenas para 
Trombudo Alto, hoje Agrolân-

dia, e mais tarde para o Braço do Trombudo. Agora, Waltraud, a 
mais velha, já tinha 16 anos, e Hiltraud, a mais nova, 15. 

Quando Willy chegava a cavalo para pedir a lenha, Alfred manda-
va Waltraud ir abrir o portão para ele.

— Eu não vou abrir! — dizia ela, que nutria uma antipatia 
por Willy. E então enviava Hiltraud, que era mais maleável, no 
seu lugar.

Waltraud fez sua confirmação (segundo e último sacramento 
da Igreja Luterana) um ano atrasada — para esperar que Hiltraud 
tivesse idade suficiente para fazer junto com ela. “Eu não gos-
tei muito de esperar, não”, conta Waltraud. Porque naquela época 
a confirmação era como a “certidão de baile” — o atestado de 
que uma moça poderia começar a frequentar as festas da colônia. 
“Quem ia em baile para dançar e namorava com 14, 15 anos, o 
pastor colocava no banco de trás.”

Depois de confirmada — em uma escola de Braço do Trom-
budo, já que não havia sequer igreja lá na época —, Waltraud 
frequentava as domingueiras com a família. “Eu via ela, era uma 
menina nova”, lembra Willy. “Eu já namorava naquela época e 
sentava com a namorada bem na frente dela. Ela xingava ‘o que 
esse cara quer na minha frente?!’.” Mal sabia ela que esse ódio 
inicial mudaria completamente, e que em breve seria ela a na-
morada de Willy.

romance
inesperado
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Em dezembro de 1950, Willy se 
preparou para ir buscar o irmão 
Fritz, que desembarcaria no Rio 
de Janeiro no dia 28 daquele mês. 
Fritz agora retornava da França, 
onde se refugiou após o fim da 
Segunda Guerra Mundial. 

Morando na Alemanha quando o conflito irrompeu, ele havia sido 
convocado a lutar. Com apenas 16 anos de idade, Fritz e outros jovens 
soldados ficavam na retaguarda, tendo que coletar os corpos dos mor-
tos após os ataques. Quando o Eixo foi derrotado, Fritz fugiu para a 
França com medo de ser preso. Ele chegou a trabalhar em uma mina 
de carvão até que conseguiu entrar em contato com a família no Bra-
sil, quando Lina lhe enviou dinheiro para retornar à sua terra natal.

No dia 26, aniversário de sua mãe, Willy partiu junto com um 
motorista de caminhão da empresa em direção a São Paulo. Antes de 
viajar, ele terminou o namoro com Waltraud, já que estaria longe na 
época das festas de Ano Novo. “Ele achou que eu, namoradinha de 
pouco tempo, já com 17 anos, ia ficar em casa só porque ele estava 
viajando”, conta Waltraud. 

Mas Willy também não deixou de fazer festa. Quando poderiam 
estar longe na estrada, ele e o motorista, que também era um rapaz 
solteiro, estavam ainda curtindo a domingueira em Pomerode. Nesse 
ritmo, chegaram atrasados a São Paulo e, depois de uma perna de 
avião, Willy chegou ao Rio de Janeiro no dia 31 de dezembro.

“Quando desci do avião no Rio de Janeiro, pensei: ‘mais um ale-
mão perdido aqui’. Porque tu vê aquela cidade de cima, sem conhecer 
nada, e pensa: ‘meu Deus do céu!’”. Mesmo assim, Willy conseguiu se 
instalar em um hotel e saiu para descobrir se o navio de Fritz já havia 
atracado. Era um navio de guerra brasileiro, o Duque de Caxias, e o 
Ministério da Marinha teria as informações sobre sua chegada.

reencontro
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Willy andou pelos corredores do Ministério em busca de alguém 
que pudesse lhe ajudar. A certo ponto, percebeu que havia um ho-
mem atrás dele. “Já vi ele por aí”, pensou. Até hoje ele não tem certe-
za, mas acredita que estava sendo seguindo por alguém desconfiado 
de sua presença ali, vagando entre os escritórios. Enfim ele chegou 
ao lugar certo e foi informado de que o navio estava atrasado. O que 
restava a Willy era voltar para o hotel e esperar.

Um dia, sentado em frente ao hotel, ele reconheceu alguém den-
tro do bonde que passava. Era Egon Ernt, de Rio do Sul, que havia 
trabalhado com ele como aprendiz de mecânico na oficina do Sr. Bay. 
Ernt foi servir ao Exército no Rio de Janeiro, e os dois não se viam há 
anos. “Ah, eu corri atrás e grudei no bonde”, conta Willy. Como ele 
trabalhava no exército, Willy esperava que o conhecido pudesse dar 
informações sobre a chegada do navio. Egon, que era estafeta de um 
coronel, andava sempre na rua fazendo os serviços para seu superior 
e se comprometeu a descobrir mais sobre o assunto e avisar Willy 
assim que soubesse. Ele também aconselhou que Willy comprasse o 
jornal, porque com certeza sairia a notícia da chegada.

Por volta do dia cinco de janeiro, Willy leu a notícia no jornal e 
em seguida Egon veio avisá-lo que o Duque de Caxias estava che-
gando à Baía da Guanabara. Mães, esposas, bebês em seus carrinhos, 
todos esperavam pelos soldados brasileiros que voltavam da Europa. 
Entre eles uma moça que Willy reconheceu, mas demorou a lembrar 
de onde. Ele se aproximou e perguntou:

— Tu não és a Enanda Rololf? — disse, reconhecendo-a.

— Willy! — disse ela, que só então se lembrou dele também — o 
que tu estás fazendo aqui?

Ele contou sua história, e ela, a dela. Enanda era filha de seu pa-
drinho e trabalhava no Rio como babá do filho do capitão do navio. 
Ela estava esperando enquanto sua patroa e a criança iam recebê-lo. 
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Logo a embarcação começou a se aproximar, e Willy empolei-
rou-se em um dos vários barcos pequenos que saíram do cais para 
encontrar o navio na baía. Mesmo naquele pequeno barco cheio, um 
amigo de Fritz que vinha no navio avistou Willy. Ele havia visto uma 
foto sua e mesmo na distância o reconheceu.

—Faller!, gritou ele, de cima do navio.

— Ja!, respondeu Willy em alemão, por costume, ao que os cario-
cas à sua volta demonstraram estranhamento.

Fritz estava do outro lado do navio. Como ele e Willy haviam se 
despedido ainda crianças, ele só tinha uma foto para saber como o 
irmão era agora. Depois que o navio encostou, Willy ficou esperando 
no cais. “Tinha duas moças vestidas de vermelho. Elas estavam um 
pouquinho separadas e eu me enfiei no meio das duas, porque pensei 
‘aqui eu vou aparecer’.”

Dali, Willy conseguiu conversar aos gritos com Fritz, que ainda 
estava em cima do navio. Ele pediu que Willy subisse a bordo, já que 
eles teriam que esperar a liberação para descer e isso poderia demo-
rar. “Eles não tinham mais cigarro, não tinham mais nada. E eu tinha, 
porque eu fumava.” Quando tentou subir no navio, porém, Willy foi 
barrado pelo guarda que estava controlando a entrada. 

— Não pode entrar, isso aqui é um navio de Guerra. Tem que ter 
licença da Marinha para poder subir — disse ele.

Ao saber disso, Fritz pediu a um marinheiro que viajara com ele, 
e que havia aprendido alemão durante seu tempo fora, para dar um 
jeito de deixar Willy subir. O marinheiro, um homem alto e moreno, 
desceu, buscou Willy e quando chegou ao guarda disse:

— Esse aqui é meu primo, eu quero levar ele em cima do navio 
para dar uma olhada.
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Willy alemão, o marinheiro moreno. Mas o guarda não questio-
nou e deixou Willy entrar.  Com menos de meia hora a bordo do na-
vio, ele já não tinha mais sequer um cigarro. E a liberação da embar-
cação foi demorada — o Duque de Caxias aportou às 10h e somente 
às 15h eles puderam descer, sem ter comido nada. Willy e Fritz foram 
andando para o hotel; o segundo carregando a pequena trouxinha 
que continha seus pertences. No caminho, os dois passaram em fren-
te a um boteco com um cacho de bananas pendurado.

— Ah, Willy, compra umas bananas para mim. — pediu Fritz, em 
alemão.

— Tu és doido, comer banana aqui no meio da rua no Rio de 
Janeiro?

Parecia absurdo para ele. Mas para Fritz, aquilo era uma regalia. 
“Na Europa, durante a guerra, quem comia banana era só militar ou 
milionário, porque não tem banana lá e eles não importavam mais”, 
explica Willy. Então ele atendeu ao pedido do irmão e comprou meia 
dúzia de bananas. “Ele saiu comendo banana no Rio de Janeiro, todo 
gostosão, para mostrar para todo mundo”, lembra Willy, rindo. Ele 
ainda teve que comprar mais uma penca para Fritz comer no hotel.

No dia seguinte, os dois pegaram um voo para São Paulo, já que não 
havia uma linha direta a Florianópolis. Em São Paulo foram até a rodo-
viária e procuraram sem sucesso um ônibus até Santa Catarina. Como a 
rodoviária ficava bem em frente à Estação da Luz, Fritz sugeriu:

— Não tem trem até lá?

— Até tem, mas trem aqui é complicado... — disse Willy, tentan-
do advertir o irmão.

— Ô, mas isso é bom! — rebateu Fritz, acostumado com os trens 
confortáveis da Europa.
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Os dois atravessaram a rua e compraram uma passagem de trem 
até Mafra. Embarcaram às cinco da tarde e passaram as 26 horas se-
guintes sentados nos bancos de madeira do carro restaurante, con-
versando noite adentro e dia afora. “Ninguém dormiu, porque tínha-
mos tantas histórias para contar.” 

Às sete da noite do dia seguinte, eles chegaram a Mafra e de lá pe-
garam outro trem até Jaraguá do Sul. Chegaram à meia-noite, e então 
pegaram o carro-correio — um pequeno caminhão baú que trans-
portava as correspondências e tinha três bancos dentro para levar 
passageiros — até Blumenau. Lá passaram a noite, tentando recupe-
rar as horas de sono, enquanto os percevejos insistiam em mantê-los 
acordados. No outro dia, embarcaram em um trem para Rio do Sul 
e, para chegar à casa em Braço do Trombudo, eles pegaram um táxi. 
“Eu nunca tinha andado de táxi”, conta Willy, que no máximo tinha 
passeado junto com um amigo que era taxista — mas nunca como 
passageiro pagante. 

Fritz reencontrou a família e conheceu seu irmão mais novo, 
Reinwald, que nascera depois de sua partida. Ele agora já tinha 13 
anos e não morava mais em casa; cursava o ginásio no internato San-
to Antônio, em Blumenau, enquanto Grete, com 16, trabalhava como 
ajudante no Hospital Santa Catarina, na mesma cidade. E em Braço 
do Trombudo Fritz e Willy estavam juntos novamente — agora não 
mais para fazer travessuras, mas para administrar o negócio que seu 
pai os deixou. 





parte 3
HOMEM DE FAMÍLIA, 

HOMEM DE NEGÓCIOS







Família reunida para o batizado 
de Günther e Ellen, 1953
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Logo que voltou do Rio de Janei-
ro, Willy reatou o namoro com 
Waltraud. Pouco depois os dois 
estavam casados e foram morar 
em uma das casas de emprega-
dos no pátio da fábrica da famí-
lia. A casa era simples, com sala, 
cozinha e dois quartos. Não era 

pintada e não tinha vidro nas janelas, apenas folhas de madeira. Ali 
eles passaram o primeiro ano de matrimônio e receberam seu primo-
gênito: Günther, que nasceu na véspera de Natal de 1951, na mater-
nidade em Rio do Sul.

Willy trabalhava constantemente, então ficava sob a responsabili-
dade de Waltraud o cuidado da casa e do bebê. Além dos trabalhos 
domésticos, ela criava uma vaca, porcos e galinhas para garantir o leite 
e a carne da família. Ela era jovem — casou-se com 17 anos e teve Gün-
ther aos 18 — e se subordinava à sogra, que ditava as regras da vida no 
terreno da família. Mas foi na mãe de Lina, Bertha, carinhosamente 
chamada de Grossmutter (avó em alemão), que Waltraud encontrou 
companhia e conforto. Hermann, marido de Bertha, faleceu antes de 
Waltraud casar-se com Willy, e ela sequer chegou a conhecê-lo. As 
duas se davam muito bem, e Grossmutter ia à sua casa com frequência.

Quando a casa do motorista da empresa ficou disponível, Willy 
e Waltraud se mudaram para lá. Era uma residência melhor, pintada 
de verde e com vidro nas janelas, com uma pequena varanda na en-
trada. A família já morava lá quando nasceu Ellen, em fevereiro de 
1953. Ela ainda era bebê quando os pais de Waltraud, que moravam 
perto da localidade de Vitória, venderam seu terreno e se mudaram 
de volta para Jaraguá do Sul.

Com os dois filhos pequenos e sem os pais por perto, Waltraud 
continuou a contar com o apoio de Grossmutter, que logo se tornou 
também querida entre as crianças. Ela cuidava dos dois quando Wal-

casamento
e família
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traud ia de carroça com Lina buscar trato para os animais e sentava para 
cantar e contar histórias enquanto Waltraud passava a roupa à noite, 
com o ferro a brasa.

Quem também se deu muito bem com Waltraud foi Gerth, irmã do 
falecido Fritz, que veio da Alemanha anos depois com seu segundo ma-
rido e o filho Christian, do primeiro casamento. Christian era um pouco 
mais velho que Günther, e os dois juntos gostavam de acompanhar os 
carroceiros que iam buscar toras no mato. Finalmente, Gerth se mudou 
com sua família para o Rio Grande do Sul, mas manteve o contato com 
os parentes de Braço do Trombudo e quando visitava ficava na casa de 
Willy e Waltraud.

Casamento de Willy e Waltraud, 1951
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Os primeiros anos de casamen-
to de Willy e Waltraud foram 
também uma fase importante e 
crítica no desenvolvimento da 
empresa, o que manteve Willy 
fora de casa a maior parte do 
tempo. Fritz, que agora poderia 
ajudar nos negócios, passou os 

primeiros meses em casa sem conseguir dormir, atormentado pelas 
memórias que tinha da guerra. 

Por esses traumas, ele demorou até começar a trabalhar consis-
tentemente na empresa, que já era tocada por Willy e pelo gerente 
Müller. Mas em setembro de 51, em uma manhã de domingo, foi 
Fritz o primeiro a acordar para descobrir a fecularia da família em 
chamas. Com estufas quentes para secar a fécula, que funcionavam 
24 horas por dia na época da safra de mandioca, o risco de incêndio 
era presente, e a construção de madeira agora era consumida pelo 
fogo. “Fritz foi o homem de coragem que subiu no telhado, derru-
bou as telhas e cortou a madeira de um prédio para outro para evitar 
que o fogo se espalhasse mais”, conta Willy. Os trabalhadores então 
vieram ajudar com baldes de água, e o incêndio foi contido antes de 
destruir toda a fábrica.

Resultado de várias reformas e ampliações, a fecularia já era um 
emaranhado de “puxadinhos”, e os irmãos decidiram que deveriam 
reconstruir tudo de forma adequada desta vez. Eles ergueram parte 
em material, colocaram calhas novas e foram melhorando as instala-
ções até que se encontraram afundados em dívidas. Foi nessa época 
que o velho Müller foi embora. “Ele pensou: ‘eu não quero ver essa 
gurizada quebrada’”, imagina Willy.

Mas como ainda tinham crédito, os irmãos continuaram. Logo 
que a reconstrução ficou pronta, eles tiveram uma ótima safra de 
mandioca. Em 1952 conseguiram pagar 80% da dívida e ainda com-

das cinzas,
prosperidade
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praram mais um caminhão à vista. “Estávamos com uma fecularia 
mais avançada, produzíamos mais, tínhamos um produto melhor. 
Logo começamos a exportar também. Mudamos da noite para o dia”, 
lembra Willy.

Esse tipo de administração era exatamente o contrário do que o 
sr. Müller fazia em seu tempo. Homem muito honesto e trabalhador, 
ele ajudou Lina a cuidar da empresa desde a morte de seu marido. No 
entanto, sob sua tutela, a empresa passou por um longo período de 
estagnação. “Ele não queria que a minha mãe perdesse alguma coisa, 
então ele não arriscava nada”, diz Willy. “E se você não arrisca alguma 
coisa, você não cresce assim rápido.”

Fritz e Willy herdaram o espírito empreendedor do pai e, ao mes-
mo tempo em que exploravam novas empreitadas, trabalhavam duro 
na empresa. Fritz acompanhava o serviço pesado junto aos peões, 
indo puxar madeira do mato com os boiadeiros, e depois com o tra-
tor que compraram mais tarde. Willy cuidava dos caminhões, da par-
te financeira e também era quem ia comprar madeira — já que Fritz 
não tinha prática para avaliar o quanto ela valia.

Naquela época, não se comprava a madeira em toras, porque saía 
muito caro. Compravam-se terrenos com árvores para cortar — assim 
duas toras saíam pelo equivalente ao preço de uma. Acompanhan-
do um funcionário da empresa, que tocava a serraria da Concórdia, 
Willy adquiriu experiência em estimar quantos metros cúbicos de 
madeira uma tora iria render só de olhar para a árvore. Assim, era 
ele que tinha que andar pelo mato e decidir se valeria a pena comprar 
determinado terreno ou não.
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Nesse meio tempo, Fritz ficou 
noivo. Ele reformou uma casa 
próxima à serraria, colocou to-
dos os móveis e deixou tudo 
preparado para se mudar para lá 
com a nova esposa. Três sema-
nas antes do casamento, porém, 
ele terminou o noivado. Como a 

casa estava pronta para morar e era melhor que a deles, Willy e Wal-
traud se mudaram para lá. Isso foi antes de 1956, quando nasceu seu 
terceiro filho, Werner.

Günther tinha quatro anos e Ellen três quando chegou o caçu-
la. Os dois mais velhos brigavam constantemente entre si, mas com 
Werner sempre se deram bem. Eles agiam como irmãos protetores. 
Todos juntos, os três cresceram brincando no pátio da fábrica, assim 
como o pai. Eles corriam sobre as esteiras de mandioca da fecularia 
e construíam estradas no caminho entre sua casa e a casa da avó, que 
chamavam de Oma Lina.

Já no início dos anos 60, Willy e Waltraud construíram uma casa 
do outro lado da estrada, ainda melhor que a anterior, e se mudaram 
com os filhos para lá. Waltraud não criava mais vaca e porcos, apenas 
galinhas, patos e marrecos. Quem cuidava das aves era Werner. “Ele 
gostava. Dava nome para os marrecos e ficava conversando com eles”, 
conta Waltraud. Ellen e Günther, que já era maiores, tinham outras 
responsabilidades, como varrer as calçadas. Günther gostava de fazer 
as tarefas rapidamente, para acabar logo e poder ir brincar. Se Ellen 
não colaborava, os dois começavam a brigar novamente.

Até 1961 todos os filhos ficaram em casa, estudando o primário na 
escola do professor Pedro Vieira e de sua esposa, a mesma que Raine 
havia frequentado quando criança. A escola ficava a um quilômetro de 
sua casa pela estrada de chão. Mas ainda não havia ginásio ali, então, 
cada um a seu tempo, as crianças foram estudar em Rio do Sul. 

casa nova



58

Günther e Werner frequentaram o Colégio Dom Bosco, que era 
só para meninos, e Ellen, o Ruy Barbosa, o colégio Luterano da ci-
dade, que era misto. Em Rio do Sul eles viveram nas casas de amigos 
da família, como os Grunwald, os Bay, e a avó Lina, que durante um 
período cuidou da casa da Frau Bay e depois mudou-se para uma 
casa própria em Rio do Sul. Günther chegou a morar por um curto 
período com seu tio Fritz, recém-casado com Íria, uma moça de In-
daial que ele conheceu em um baile caipira em Taió. “Com essa alta 
eu vou casar”, ele disse ao vê-la. E desta vez o noivado vingou.

Casa construída por Willy e Waltraud nos anos 60
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Em 1953, Fritz e Willy fizeram 
sua primeira sociedade fora da 
empresa Faller: a Serraria Con-
córdia, com a família Schütte. 
A serraria ficava em Videira, na 
localidade de Dez de Novembro, 
e quem administrava a parte co-
mercial era Werner Schütte.

Em maio de 1957, quando Grete se casou, ela foi morar em Videira 
com o marido Mario, que ficou supervisionando a serraria. Para Gre-
te, essa foi uma grande mudança: na casa da mãe, em Braço do Trom-
budo, eles já tinham ferro elétrico e geladeira. Em sua nova moradia, 
porém, a energia elétrica se limitava a uma bateria que era carregada 
na serraria, e ela tinha que passar as roupas com ferro a brasa. 

No mesmo mês do casamento de Grete, Raine voltou para casa, 
depois de cursar contabilidade por quatro anos em Blumenau. O ca-
çula, quando criança, queria ser pedreiro. Depois de crescido, ainda 
tinha vontade de construir coisas e queria ser engenheiro. Mas como 
não havia nenhum contador na família, ele foi convencido a seguir 
uma carreira que não era exatamente o que gostaria de fazer. “Eu até 
hoje não gosto de papel”, conta Raine, que depois de um ano e meio 
parou de cuidar do livro contábil da empresa Faller e começou a se 
envolver diretamente nos negócios ao lado dos irmãos. 

Em 1958, eles venderam sua parte da Serraria Concórdia para o 
Sr. Schütte. Eles usaram o dinheiro para investir em uma fecularia 
em Rio do Oeste, em sociedade com Victor Ohf e outro sócio, a Fe-
cularia Catarinense. Quem foi administrar o negócio foi Fritz, que 
se mudou para Rio do Oeste para poder acompanhar a operação de 
perto. O terceiro sócio da empresa era um paulista, que trabalhava 
com exportação. Ele era acostumado a lidar com finanças, não com 
indústria, e logo se cansou do negócio da fécula. Os sócios então ven-
deram a empresa e seguiram cada um seu caminho.

sociedades
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Mesmo ficando longe de qual-
quer cidade maior, os habitantes 
de Braço do Trombudo tinham 
suas próprias formas de lazer. 
Uma delas eram os clubes de 
tiro, que promoviam competi-
ções anualmente. Willy, inclusi-
ve, participava de três clubes.

Todo ano, os competidores atiravam em um alvo e o melhor ga-
nhava o título de rei; os dois seguintes, de príncipes. Willy foi rei duas 
ou três vezes. Havia um grande almoço para comemorar a “coroação”, 
e um grupo de música ia buscar o rei do ano anterior em casa, para 
que entregasse o cargo. As mulheres também faziam uma competi-
ção para eleger a reinante, e à noite havia o baile do rei e da rainha.

Mas não era só no tiro que se elegia o rei e a rainha: as compe-
tições de bolão mantinham a mesma tradição. Homens e mulheres 
tinham seus times, e Willy foi também rei do bolão uma vez. Além 
disso, ele participava da equipe de Braço do Trombudo, que dispu-
tava o campeonato estadual. Eles chegaram a conquistar o tereceiro 
lugar do Estado uma vez, em Blumenau.

festas
de rei

Willy, ao centro, quando foi eleito rei do bolão
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Mesmo nos anos 60, o Estado 
ainda era proprietário de gran-
de parte das terras no interior 
— terras cobertas pela madeira 
valiosa que alimentava negócios 
como o da família Faller. Quem 
se interessava por determinado 
terreno deveria se informar se já 

havia um dono e, caso não houvesse, era preciso contratar um agri-
mensor para medir a área. Com isso se fazia um requerimento no de-
partamento de terras, que emitia uma certidão para que o comprador 
fizesse o registro do imóvel.

O que acontecia é que alguns oportunistas conheciam um funcio-
nário no departamento de terra e pagavam uma propina para que ele 
não realizasse todo o processo. Em vez de fazer o requerimento, esse 
funcionário preenchia a certidão de acordo com o mapa fornecido 
pelo comprador e dava para o diretor do departamento assinar. O 
diretor não lia e simplesmente assinava a certidão fraudulenta sem 
se dar conta. Então, o golpista registrava o imóvel em seu nome sem 
nunca ter pagado por ele.

O problema dos terrenos que haviam sido adquiridos do Estado 
desta forma é que, caso fosse constatado que nunca havia sido feito 
o devido requerimento e pagamento, a propriedade dessas terras po-
deria ser contestada. E era esse o caso de um terreno no município 
de Rio do Campo que os Faller tinham intenção de comprar. Como 
a madeira era sua matéria-prima, eles não podiam deixar que ela se 
acabasse, por isso estavam sempre investindo à frente em reservas. 
Essa, em específico, poderia lhes causar problemas no futuro.

A solução para que pudessem comprar o terreno sem assumir os 
riscos foi criar uma empresa, na qual os antigos donos integralizaram 
o terreno. Na verdade, o dono havia perdido o terreno em um jogo 
de cassino em Porto Alegre para um terceiro, que tinha a procuração 

rio verde
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do terreno. Então, o procurador fez a integralização e o dono assinou 
como testemunha, para que ambos estivessem amarrados ao negó-
cio. Isso porque se mais tarde houvesse algum problema com a pro-
priedade, eles ainda seriam responsáveis pelo terreno, e não os Faller, 
que seriam apenas seus sócios. Felizmente, isso nunca aconteceu.

A empresa que foi constituída no ano de 1963 recebeu o nome de 
Industrial e Agrícola Rio Verde. O “agrícola” no nome serviu apenas 
para justificar a compra do terreno, já que a atividade no nome da 
empresa deveria ser compatível com sua posse — e seria aceitável 
que eles tivessem comprado o terreno com o objetivo de fazer la-
vouras. Mas como a criação da empresa tinha como único interesse 
preservar a segurança da compra do terreno naquele momento, a Rio 
Verde ficou sem atividade pelos dois anos seguintes.

Finalmente, em 1965, os irmãos souberam de uma fábrica de pa-
pelão que estava para vender em Rio do Campo. Depois de uma visita, 
Willy discordou da compra. As construções eram vários ranchos ve-
lhos de madeira, com o telhado de tábuas que já estavam caindo de po-
dres. “Eu disse para meu irmão que eu não iria comprar”, lembra Willy. 

Na época, Fritz já morava em Rio do Sul, perto da universidade. 
Willy disse a ele: 

— Sabe o que tu faz, compra um boteco e vende banana, abacaxi 
e bolinho de carne, que tu vais se incomodar menos que com aquelas 
porcarias velhas lá no meio do mato.

 Entretato, Fritz insistiu que este negócio seria bom. Eles con-
versaram com um conhecido que tinha uma fábrica de papelão bem 
sucedida no Alto Vale, e as boas recomendações que receberam agu-
çaram seus instintos empreendedores. Ainda assim foram alertados: 
daria trabalho fazer alguma coisa com aquela estrutura obsoleta que 
eles pensavam em comprar. Fritz manteve sua posição e convenceu 
Willy, que lhe impôs uma condição: concordaria com a compra desde 
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que Fritz fosse morar em Rio do Campo para supervisionar os negó-
cios. Ele aceitou e foi de mudança com a esposa, Íria, e os dois filhos, 
Frederico e Christiane. Frederico tinha três anos e Christiane, menos 
de dois. O combinado foi que eles passariam três anos em Rio do Cam-
po, até a fábrica estar bem estabelecida. Mas o tempo passou e três anos 
se transformariam em 19.

O local onde ficava a fábrica e a casa de Fritz era isolado e mui-
to mais atrasado que Braço do Trombudo. Eles ainda não tinham 
energia elétrica e precisavam fazer as compras no único armazém do 
local, um secos e molhados que vendia de nata e café a tecidos por 
metro, usados para confeccionar roupas. As estradas eram de terra, e 
quando chovia era impossível continuar ou voltar atrás. Duas ou três 
vezes, Fritz e Íria tiveram que dormir na estrada para esperar que um 
carro de boi viesse buscá-los no dia seguinte.

Willy viajou muito por essa estrada para visitar a fábrica e de Bra-
ço do Trombudo administrava a parte financeira. Günther, que era 
afilhado de Fritz, também costumava viajar de caminhão para Rio do 
Campo com o tio. A localidade se tornou uma parte importante da 
vida e trabalho da família.

Fábrica da Rio Verde em Rio do Campo
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Em Braço do Trombudo o tra-
balho continuava firme e forte 
na serraria. A madeira utiliza-
da vinha de diferentes reservas 
da empresa Faller, uma delas 
na região do morro do Funil. E 
para trazer a matéria-prima de 
lá até a fábrica, era preciso fa-

zer uma volta pelo asfalto e passar por Trombudo Central,  o que 
dificultava e encarecia o transporte. 

Nessa época Braço do Trombudo já fazia parte do município 
de Trombudo Central, que se desmembrara de Rio do Sul em 
1958. Willy conhecia o atual prefeito, Leandro Lenzi, e convenceu
-o a abrir uma estrada que ligasse o km 15 em Braço do Trombudo 
com o asfalto.

A nova estrada beneficiaria também as olarias da região, que 
poderiam usá-la para facilitar o escoamento de seus produtos. 
Mas em Trombudo Central, alguns opositores do prefeito foram 
contra a obra. Quando ela foi realizada, eles deram à estrada o 
apelido de “Transfaller”. Faziam referência à Rodovia Transama-
zônica, anunciada no fim dos anos 60 como uma das “obras faraô-
nicas” do regime militar. O apelido era pejorativo, para insinuar 
que ela havia sido construída unicamente para atender os interes-
ses da empresa e da família Faller. 

O nome dado pela oposição se popularizou, e até hoje a Trans-
faller é conhecida por esse nome. Mais ou menos como o clube 
Cuba, que ganhou a alcunha na época da revolução cubana, após 
uma briga entre seus frequentadores. A história se perde, mas o 
nome fica.

transfaller
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No fim dos anos 60, os negócios 
dos Faller de repente entraram 
em crise. O prejuízo foi tama-
nho que eles chegaram a atra-
sar os impostos. A família tinha 
duas empresas na época, a Faller 
e a Rio Verde, e alguma tinha 
que estar causando o prejuízo.

“Eu peguei toda a papelada da empresa, coloquei debaixo do braço, 
aluguei um escritório em Rio do Sul e coloquei a Ellen lá dentro para 
cuidar”, conta Willy. Isso foi em 1971, quando Ellen já havia voltado 
do internato onde fez o Normal, no Rio Grande do Sul, e começara o 
curso de administração na antiga Fedavi. Ela então passou a trabalhar 
no escritório alugado no calçadão da rua Sete de Setembro, acima da 
lanchonete Minister, junto ao contador da empresa, José Buzzi.

O veredicto foi que o prejuízo estava em todos os setores — a 
virada de década foi um tempo de crise na economia brasileira, a in-
flação era muito alta e ninguém vendia nada. Tanto a fécula quanto a 
madeira e o papelão estavam parados. Por isso Willy decidiu investir 
em um novo negócio: do dia para a noite, ele montou uma fábrica de 
óleo de sassafrás em Rio do Campo.

Primeiro ele viajou até Cacequi, perto de Santa Maria, no Rio 
Grande do Sul, para comprar uma locomotiva. Não, ele não estava 
interessado em um trem. A locomotiva usa uma caldeira para gerar 
o vapor que a faz se mover, enquanto na fábrica se usa o vapor para 
extrair o óleo, que é destilado. E uma caldeira nova demoraria para 
ser entregue, ainda teria de ser encomendada e fabricada. Então 
essa era a opção mais rápida que ele encontrou para adquirir uma.

Seu primo Christian, que agora morava em Porto Alegre, acom-
panhou Willy para ver a locomotiva. O preço era de quatro contos e 
quinhentos, o que era barato, mas o problema era como transportar 

crise
econômica
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uma máquina daquele porte até Rio do Campo. O vendedor então 
disse que por uma taxa de 500 cruzeiros ele poderia enviar a locomo-
tiva até Lages — era só engraxar os mancais e engatá-la no meio do 
trem, como se fosse um vagão. Willy aceitou a oferta.

“Aí quando chegamos a Lages, ah! Para desmontar aquilo levou 
toda a vida”, lembra ele. Ele passou três dias na cidade e, enquanto 
isso, foi procurar alguém para comprar o ferro velho que sobraria 
quando tirassem apenas a caldeira. Por coincidência, um guincho 
quebrou em Braço do Trombudo na mesma época, e Raine ligou para 
pedir que Willy comprasse uma peça para ele em Lages. “Às vezes 
tudo tem o seu motivo”, diz Willy. Ele foi a um ferro velho procurar 
a peça e percebeu que conhecia o dono — ele puxava madeira de 
caminhão na época que Willy também o fazia.

O homem aceitou dar uma olhada nos ferros da locomotiva, só 
que não tinha dinheiro para comprar naquele momento. Willy achou 
que o homem parecia sério e propôs dividir o pagamento em três 
vezes. “Compra isso pelo amor de Deus, que eu não tenho como le-
var para Rio do Sul nem posso deixar jogado na estrada de ferro”, ele 
implorou.O homem então comprou e pagou tudo em dia. Nenhum 
tostão foi perdido.

Os recursos para construir a fábrica vieram do adiantamento de 
um contrato que Willy firmou com a empresa Cassava, de Victor 
Ohf, que precisava de um fornecedor de óleo. O contrato era para 30 
toneladas de óleo, a 90 centavos de dólar o quilo, que era o preço de 
mercado naquele momento. 

Nos anos seguintes, porém, o valor subiu 400% e o preço do óleo 
chegava a US$4. “Mas eu mantive minha palavra com a Cassava. Por 
causa deles eu consegui montar a fábrica tão rápido e eu precisava fa-
zer dinheiro naquele momento”, conta Willy. A estratégia deu certo. 
Com a nova fábrica, a empresa voltou a lucrar e comprou tempo para 
que os seus outros setores também começassem a se recuperar. 
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Aos 44 anos de idade, Willy per-
cebeu uma alteração no lado di-
reito de seu rosto, próximo ao 
queixo. O médico que ele con-
sultou em Rio do Sul recomen-
dou que a massa fosse ser opera-
da, mas não explicou claramente 
sua natureza.

“Eu já estava com a cirurgia quase marcada, mas fiquei com 
medo”, confessa Willy. Então um amigo, Werner Müller, contou que 
uma moça que ele conhecia teve um problema na tireoide e estava se 
tratando com um médico de Curitiba. Willy pediu o telefone e mar-
cou uma consulta. 

Seu horário era em uma segunda-feira, dia 23 de outubro de 1972, 
às 10h da manhã. Ele saiu de carro de Braço do Trombudo às 2h da 
madrugada para vencer os 400 km da viagem, que naquela época 
levava cerca de oito horas. 

Quando chegou ao consultório, Willy se apresentou para a secre-
tária. Enquanto isso o médico saiu do consultório.

— Doutor, esse aqui é o senhor que veio de Rio do Sul — disse a 
secretária. O médico então pediu que Willy se aproximasse e viu que 
havia uma alteração em seu rosto. Mas disse:

— Olha, isso não é comigo. Não é minha especialidade.

— E o senhor não conhece alguém que possa me atender? — 
perguntou Willy.

— Tem um médico que acabou de fazer um curso nos Estados 
Unidos. Ele é oncologista, que é a especialidade que precisa tratar seu 
problema  — explicou o médico.

complicações
de saúde
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A secretária deu a Willy o endereço do consultório do Dr. Calixto 
Hakim Neto, que ficava no hospital Nossa Senhora das Graças. Willy 
então foi almoçar e às 14h chegou ao hospital. Havia alguns pacien-
tes na frente, e ele esperou cerca de duas horas até que o Dr. Calixto 
o atendeu. “Ele chegou ao meu consultório extremamente nervoso, 
quase em desespero”, lembra o médico. “Ele até parecia calmo, como 
é característico dos alemães, mas a gente via que ele estava no limite.”

Depois de examinar o tumor, o doutor deu razão à preocupação 
de Willy. Como uma biópsia comprovaria mais tarde, tratava-se de 
um melanoma, tipo de câncer que até hoje só se cura com cirurgia.

— O seu caso é grave. O senhor tem que cuidar disso imediata-
mente — disse o médico.

— Eu não tenho como ficar aqui, não tenho roupa, não tenho 
nada. Hoje são oito horas de viagem só para eu voltar para casa.

— Mas então até quinta-feira ao meio-dia esteja aqui de volta no 
meu consultório. E venha pronto para fazer uma cirurgia.

Como combinado, na quinta-feira Willy fez a viagem até Curiti-
ba mais uma vez, agora acompanhado de Waltraud. A primeira di-
ficuldade foi encontrar um lugar para estacionar o carro durante os 
vários dias que ficariam ali. Enquanto os dois discutiam o que fazer, 
um vizinho ouviu a conversa e ofereceu sua garagem, que ficava logo 
ao lado do hospital. “Ele foi muito gentil comigo”, lembra ele sobre o 
generoso estranho.

O casal foi diretamente para o hospital. “A primeira coisa que Dr. 
Calixto fez foi jogar meus cigarros no lixo”, conta Willy. E então co-
meçaram todos os exames preparatórios para a cirurgia. Um con-
forto para ele e Waltraud é que o sogro de Raine, Ervino Schroeder, 
agora trabalhava na administração do hospital, então eles tinham um 
conhecido por perto. 
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No domingo, um dia antes do procedimento, Dr. Calixto deixou 
que Willy saísse do hospital para almoçar. “Fomos comer um galeto 
e eu pensei ‘bom, este deve ser meu último almoço’”, lembra Willy. 
“Faça ideia da cabeça com que você está em um momento desses. 
Não é fácil. Na época, de 100, se curavam oito.”

Na segunda-feira Willy começou a ser preparado para a cirurgia 
logo cedo. Quando o relógio bateu 16h, ele ainda não tinha saído do 
centro cirúrgico. “A Waltraud estava quase morrendo, porque eu não 
vinha mais”. O procedimento foi longo, mas ele chegou da sala de 
recuperação bem.

“Eu tinha uma bomba a vácuo para tirar o líquido, que ficava liga-
do debaixo da cama fazendo ‘pu-pu-pu’. Dava para ouvir aquilo”. Por 
dois dias Willy ficou sem levantar, comendo apenas sopa que Wal-
traud lhe dava na boca, porque ele não podia mexer o rosto. No ter-
ceiro dia ele pediu ajuda da mulher para segurar todas as mangueiras 
a que estava ligado para que pudesse levantar e olhar pela janela. “Eu 
olhei para fora, estava chuviscando, e me deu vontade de pular.”

Ao todo foram 18 dias no hospital. A cicatrização era crítica, já 
que a área ficava na base da cabeça. Mesmo depois disso, aquele lado 
do rosto ficou inchado por muito tempo. “Mas o que eu ia fazer? Es-
tava vivo.” Depois desse período, Willy voltou para casa apenas com 
remédios contra a dor. “Naquela época não existia quimioterapia 
nem radioterapia. Só cobalto, que era muito perigoso, porque quei-
mava as outras células também. Então o Dr. Calixto não recomen-
dou.” A recuperação seria lenta, mas bem sucedida.
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Ainda desesperado, se sentindo 
desfigurado, sem poder sequer 
fazer força no braço direito, Willy 
decidiu que o único jeito de es-
quecer da doença seria se dedicar 
a outra coisa. E a oportunidade 
apareceu onde menos esperava.

O melanoma, no estágio que se encontrava quando foi operado, 
tinha chance de mais de 50% de reincidência. Por isso, durante os 
três anos que se sucederam à cirurgia, Willy tinha que viajar fre-
quentemente a Curitiba para continuar o acompanhamento com o 
Dr. Calixto. 

Ao longo do extenso caminho através da serra, ele começou a re-
parar nas folhas nas árvores à beira da estrada. “Achei que aquilo era 
sassafrás”, lembra. Já experiente no mercado de óleo, ele estava acos-
tumado a ter de cortar sassafrás com dificuldade em valas e barran-
cos, e ali as árvores se estendiam por quilômetros de terreno plano. 

Então em uma das viagens, Willy decidiu levar junto com ele 
Norberto Gruttner, que fora funcionário da empresa Faller. Os dois 
colocaram um facão no carro e dirigiram até avistar aquelas árvores. 
Norberto desceu do carro, pulou a cerca que protegia o terreno e cor-
tou um pedaço da madeira com o facão. O cheiro era inconfundível: 
o que os dois encontraram ali era mesmo sassafrás.

Na mesma época, um homem de Lontras estava tentando ven-
der uma fábrica de óleo em Tijucas do Sul, a 40 quilômetros de 
Curitiba. Ele soube por Victor Ohf que Willy estava interessado em 
começar um negócio na região e foi procurá-lo uma tarde,  quando 
este jogava cartas em um boteco de Braço do Trombudo. A con-
versa teve resultados: Willy e Norberto foram visitar as instalações 
e em 1973 compraram a fábrica em sociedade, fundando em 4 de 
outubro daquele ano a empresa Icofrás.

descoberta
valiosa
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O começo não foi tão fácil para os dois. O ex-dono da fábrica era 
casado com uma mulher de família rica de Curitiba, mas depois que 
o sogro cortou a ajuda financeira que lhe dava, ele contraiu várias dí-
vidas com os fornecedores locais. Germânicos como seu predecessor, 
Willy e Norberto tiveram que lidar com a desconfiança dos polone-
ses da região, que já haviam sido logrados por um alemão do Alto 
Vale. Ninguém queria vender madeira para eles.

Primeiro Norberto foi falar com Altenor Batista, que possuía um 
açougue na cidade. Este era um homem que tinha muitos parentes e 
compadres na região e também muita terra com matéria-prima. Ele 
foi o primeiro a negociar com Willy e Norberto, abrindo caminho 
para os próximos. O segundo foi um parente de Batista, um rapaz 
solteiro que havia herdado cerca de oito lotes cobertos por sassafrás. 
“Eu cheguei lá e disse: ‘nós pagamos tanto pelo metro de madeira; a 
extração é por nossa conta.’ Ele aceitou”, conta Norberto. “Então eu 
falei para ele ir comigo no cartório fazer um documento para eu fa-
zer o pagamento. Ele respondeu que não precisava, mas eu insisti. Aí 
antes de terminar aquilo ali eu ia dando mais um dinheirinho, e mais 
um... depois disso choveu fornecedor.”  

Após conquistar a confiança dos donos de terra ao redor, pagan-
do sempre à vista, o negócio foi bem. Diferente da fábrica em Rio 
do Campo, no Paraná Willy e Norberto conseguiram aproveitar o 
período de alta no preço do óleo, garantindo também contratos que 
os mantiveram fortes quando o valor do produto caiu drasticamente. 
Enquanto as outras fábricas fechavam as portas devido à baixa no 
mercado, a Icofrás aproveitava a queda no preço da matéria-prima e 
continuava de vento em popa.

A fundação da fábrica em Tijucas do Sul marcaria o início do 
período mais próspero da carreira empresarial de Willy. E foi a partir 
de um infortúnio da vida, a ocorrência de um câncer extremamente 
sério, que ele conseguiu construir mais este patrimônio. 





parte 4
IMPÉRIO DO ÓLEO







Folhas de sassafrás
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A Icofrás foi um empreendi-
mento independente de Willy, 
sem ligação com a empresa que 
dividia com os irmãos. E essa 
não era a primeira vez que seu 
instinto empreendedor o leva-
va a voar solo. A oportunidade 
para o primeiro de seus negó-

cios particulares apareceu ainda em 1959.

A única oficina mecânica da região na época, a Oficina Rex, es-
tava prestes a fechar. Um dos donos, Harro Baasch, decidiu sair da 
empresa, e ao seu sócio, Waldemar Hedler, não restaria capital sufi-
ciente para mantê-la funcionando. Para Willy isso seria um proble-
ma, já que a Rex era o único local onde ele podia mandar consertar 
as máquinas de sua indústria sem ter que gastar com transporte de 
caminhão até outra cidade maior como Rio do Sul. Ele então tomou 
o problema nas próprias mãos e comprou as cotas de Baasch, tornan-
do-se sócio da oficina. 

Nesta mesma época, Willy foi procurado pelo seu antigo mentor 
de mecânica, o Sr. Bay, a respeito de alguns equipamentos que ele 
tinha para vender. Bay havia montado uma fábrica de máquinas de 
lavar roupas — chegou a fabricar uma para Lina, uma para Waltraud 
e outra para Grete — e agora queria se desfazer dela. Como ninguém 
produzia máquinas de lavar lá naquela época, continuar tocando a 
fábrica seria um bom negócio, se Willy não tivesse o prato cheio com 
a fecularia e a serraria. Já as máquinas, uma fresadora e um torno 
mecânico, poderiam lhe ter utilidade, mas ele não tinha dinheiro 
para investir naquele momento. 

O Sr. Bay, porém, insistiu:

— Eu não quero dinheiro agora. Fica com elas e me paga com 
uns jurinhos de poupança quando puder.

investimentos
próprios
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Willy aceitou a oferta. E, para poder pagar assim que possível, ele 
precisava colocar a Oficina Rex para funcionar a todo vapor. Como 
ele próprio não tinha tempo para tocá-la, convidou um conhecido 
que na época trabalhava como caminhoneiro para se tornar o tercei-
ro sócio da empresa: Geraldo Boewing. A oferta foi parecida com a 
feita por Bay: “te dou uma parte da oficina e  tu pagas como puder”. 
Assim como Willy, Geraldo aceitou.

Logo apareceram peças para tornear no torno mecânico, e a fre-
sadora, que é usada para fabricar engrenagens, foi empregada como 
possível. A oficina trabalhava primariamente com conserto de carros, 
caminhões e também de máquinas industriais. Com Geraldo toman-
do conta das atividades a partir de 1960, Willy pagou as máquinas do 
Sr. Bay e a empresa se estabilizou.

Alguns anos depois, após construir sua casa nova, Willy decidiu 
que já tinha capital suficiente e que a oficina continuaria bem sem 
ele. Então convenceu Geraldo a convidar seu cunhado para comprar 
a parte de Willy na sociedade. Ele fez uma boa condição: queria um 
fusca, que eles poderiam comprar a prestação, e o resto do dinheiro 
poderia ser parcelado. “Eu peguei o carro, dei para a Waltraud, e vim 
recebendo as prestações para melhorar as coisas dentro de casa, me-
lhorar a vida”, conta Willy. “Eu tinha a casa nova, o carrinho novo, 
estava faceiro”. Além disso, ele contribuiu para manter em funciona-
mento a Oficia Rex, que depois de sua saída continuou crescendo e 
originou duas empresas que existem até hoje.

Mas a história não acaba por aí. O espírito de Willy para os 
negócios nunca descansa, e ainda nos anos 60 ele reaplicou seu di-
nheiro particular e se tornou sócio de uma revenda de carros da 
DKV; uma loja de eletrodomésticos; e um supermercado em Rio 
do Sul. Foi dessa loja que ele deu a cada um dos filhos um presente: 
uma bicicleta para cada um dos meninos e uma máquina de costu-
ra para Ellen — que nunca se esqueceu da ocasião, já que também 
queria uma bicicleta.
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Willy entrou nesta sociedade por intermédio de Rubens Silveira, 
o consultor que o ajudou com a compra complicada do terreno que 
iniciou a história da Rio Verde. Naquela ocasião, Rubens havia ficado 
com uma pequena cota da empresa, e agora era Willy quem entrava 
nos negócios de seu antigo conselheiro. A sociedade, porém, acabou 
tragicamente após a morte de Silveira.

Depois de vários anos, a Icofrás marcou a retomada de Willy em 
seus empreendimentos paralelos. A partir daí começou o período 
mais prolífico de seus negócios. Aproveitando uma oportunidade 
após a outra, ele não parou mais.
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Progressivamente, as viagens 
de Willy ao Paraná foram sen-
do cada vez mais ocupadas pela 
empresa e menos pelos seus 
compromissos médicos. Ele ia 
com frequência a Tijucas do Sul 
para acompanhar o trabalho de 
Norberto, que se mudara para lá 

com a esposa Wally e o filho Reni, que na época tinha 17 anos.

A dificuldade para ganhar a confiança dos donos de terras da re-
gião não foi o último desafio enfrentado por eles no Paraná. O antigo 
dono não ficara devendo apenas aos seus fornecedores, mas também 
à Receita Federal. Um dia, um fiscal veio até à fábrica e encontrou 
Willy e Norberto trabalhando no pátio, preparando um lote de tam-
bores de óleo para exportação.

— Quem são os donos aqui? — perguntou o fiscal aos dois, que 
claramente lhe pareciam como funcionários.

— Somos nós — Willy e Norberto responderam, deixando de 
lado o que estavam fazendo.

— Ah... Eu posso voltar quando estiverem livres para conversar 
—, desculpou-se o fiscal, surpreso.

— Não, podemos conversar agora.

O fiscal explicou que o antecessor deles ficou devendo para a Re-
ceita e que ele era obrigado a cobrar ao menos parte da dívida.

— Vou só cobrar esse pouquinho aqui porque preciso mostrar 
trabalho. Mas não fosse por isso, do jeito que vocês tão trabalhando, 
eu não ia cobrar nada —, disse ele. — Dá para ver que são sérios e 
trabalhadores.

‘sérios e
trabalhadores’
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Infelizmente eles haviam feito negócios com pessoas não tão sé-
rias. Além de ter de assumir dívidas que não eram suas, logo des-
cobriram que parte do terreno que tinham comprado em volta da 
fábrica na verdade pertencia a outro proprietário. Eles tiveram que 
passar por muita burocracia e eventualmente pagar mais uma vez 
pelos lotes para garantir sua posse. 

Apesar dos contratempos, os negócios iam bem. Gradualmente 
eles foram melhorando a fábrica, que ficou mais avançada que a de 
muitos outros produtores do ramo. Eles produziam de cinco a seis 
toneladas de óleo por mês e exportavam geralmente por intermédio 
da Cassava, empresa do amigo Victor Ohf, que fazia a representação 
com os compradores no exterior. 

“Quando nós tínhamos as 3 fábricas”, lembra Willy, se referindo à 
fábrica do Paraná e as de Rio do Sul e de Monte Castelo, que seriam 
construídas mais tarde, “nós fazíamos mais de 15 toneladas de óleo 
por mês. Isso trabalhava dia e noite, sábado e domingo. Quando o 
preço estava bom, isso não parava.”
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Embora o câncer tivesse sido 
um grande susto, Willy come-
çou a perceber que não seria 
aquela doença que o venceria. 
Mesmo assim, o confronto com 
a possibilidade de morte o fez 
pensar no que aconteceria em 
sua ausência. Ele já estava tendo 

divergências com o irmão mais novo na administração da empresa, e 
por preocupação em garantir um patrimônio para seus filhos em sua  
ausência, em 1975 ele decidiu sair da sociedade da família. 

Willy então comunicou a Fritz sua intenção. Como os dois se en-
tendiam melhor entre si, Fritz decidiu ficar com Willy na divisão, 
deixando Raine com a fecularia e as duas serrarias da Faller em Braço 
do Trombudo. Os dois mais velhos ficaram com a fábrica da Rio Ver-
de em Rio do Campo. Para igualar os bens com o irmão que perma-
neceu como seu sócio, Willy transferiu a ele quase a metade de suas 
cotas na Icofrás, admitindo Fritz também naquela empresa. 

Na época, embora estivessem se separando, os três irmãos fize-
ram um acordo em se comprometer com sua mãe, pagando-lhe um 
salário mensal cada um. Grete, que já havia saído da sociedade anos 
antes, ficou responsável por cuidar da mãe quando ela ficasse mais 
velha. Assim cada um daria sua contribuição à mulher que os trouxe 
ao mundo e os educou para a vida. Afinal, além disso, após a morte 
do pai, foi ela quem se responsabilizou por cuidar do patrimônio que 
eles agora podiam usufruir.

Cada um em sua área, os irmãos continuaram o trabalho. Willy e 
Fritz permaneceram sócios, mantendo o trabalho conjunto que reali-
zavam desde que o mais velho retornou da Alemanha. Agora, porém, 
Willy ainda se recuperava do câncer que o abateu em 1972 e Fritz 
também passava por problemas de saúde. Eles precisavam de sangue 
novo para ajudá-los a tocar suas empresas.

sangue novo
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No fim de 1974, Günther se formara em Engenharia Mecânica 
pela UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), em Florianó-
polis. No seu último ano de faculdade, ele já trabalhara em um es-
tágio com uma empresa de Ibirama, e seu chefe queria que ele con-
tinuasse lá após a formatura. Mas essa não era sequer a oferta mais 
atrativa que Günther recebra — o reitor da universidade havia conse-
guido uma bolsa do CNPq para ele e outro colega de Pomerode, que 
falavam alemão, para estudar Controle Numérico em Computadores 
(CNC) na Universidade de Achen, na Alemanha.

Sendo o mais velho da sua geração, porém, ele foi chamado pelo 
pai e pelo tio para assumir seu lugar nas empresas da família e ajudar 
a administrá-las.  Ele então recusou a bolsa de estudos e a oferta de 
emprego e no começo de 1975 entrou para a Rio Verde, registrado 
como engenheiro mecânico.

Sua chegada aconteceu em um momento próspero, principal-
mente graças à alta produção da Icofrás. Com o mercado de óleo 
de sassafrás aquecido e as exportações a todo vapor, a empresa do 
Paraná gerava duas vezes a receita da Rio Verde. E com a entrada 
de Fritz na sociedade, os dois irmãos passaram a se beneficiar desse 
lucro, e seus empreendimentos cresceram constantemente nos anos 
seguintes.
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Uma das primeiras coisas que 
Günther fez depois de entrar 
para a Rio Verde foi começar a 
estudar a possibilidade de com-
prar uma máquina de papel au-
tomática para a fábrica em Rio 
do Campo. Na época, a empresa 
tinha uma produção muito bai-

xa e era preciso crescer. Após solicitar um orçamento da hoje falida 
Máquinas Equimore, Willy e Günther foram até São Paulo para en-
comendar a máquina, em dezembro de 1975.

A empresa pedia um sinal de 20% para começar a fabricar o equi-
pamento,  já que o seu valor era alto: cerca de 80 milhões de cruzei-
ros. A Rio Verde não tinha todo esse dinheiro, então Willy e Günther 
levaram apenas 10%, que transferiram para a agência do Besc (o ex-
tinto Banco do Estado de Santa Catarina) de São Paulo, que ficava na 
praça da Sé. 

Chegando de carro na capital paulista, pai e filho decidiram 
aproveitar a viagem para consultar o orçamento de outra fábrica, a 
Máquinas Andrea, de Limeira. O escritório ficava na rua Senador 
Queiroz, próximo ao Mercado Público de São Paulo. Lá, os dois des-
cobriram que a mesma máquina sairia pela metade do que pagariam 
na Máquinas Equimore. 

Assim, eles mudaram seus planos. Usaram os 8 milhões de cru-
zeiros que haviam transferido para comprar um caminhão Dodge 
950 e um trator de esteira Massey Fergunson a vista em São Paulo, e 
voltaram para casa.  O orçamento oficial da Máquinas Andrea levaria 
60 dias para chegar.

Esse, porém, era só o começo da espera. A compra foi oficializada 
em 1976, com um financiamento de 12 meses. A fábrica tinha mui-
to serviço e a fabricação desta máquina não era sua prioridade, até 

modernização
morosa
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porque a Rio Verde não tinha pressa. “Para fazer a montagem, com 
a parte hidráulica, elétrica e de construção civil, custava o mesmo 
tanto que custou a máquina. E nós não tínhamos o dinheiro”, conta 
Willy. Mas ele, como sempre, tinha um plano.

“Eu queria vender um terreno que tínhamos na Anta Branca em 
12 vezes, e assim ir pagando o financiamento da máquina. Aí, quan-
do tivéssemos algum dinheiro sobrando, poderíamos começar a 
montá-la”, diz ele. A ideia não deu certo, já que ninguém quis com-
prar o terreno sem um prazo maior — ao menos ninguém a quem 
se pudesse dar o crédito. “O que eu fiz? Dei uma de corajoso”, gaba-
se Willy. Ele comprou uma esteira e um caminhão financiados pelo 
Banco do Brasil, montou uma serraria em Rio do Sul e começou a 
serrar a madeira do terreno da Anta Branca. “Acabei pagando a má-
quina automática, meu caminhão e a esteira com aquela madeira.”

Esse foi o início da serraria na rua Rui Barbosa. O terreno, à 
beira do rio Itajaí do Sul, fora uma doação feita pela prefeitura de 
Rio do Sul no ano anterior. “Eu disse que viria com a indústria para 
Rio do Sul se eles me dessem o terreno. Eles deram, com a condição 
de que eu não poderia vendê-lo sem a indústria junto por 25 anos”, 
conta Willy. A primeira estrutura montada lá foi uma fábrica de 
pratos de papelão, em 1975. Em 1976, a fábrica de óleo de Rio do 
Campo foi transferida para o local e também começaram as ativi-
dades da nova serraria.
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Em 1977, alguns conhecidos de 
Norberto no Paraná estavam 
indo para o Amazonas comprar 
terras. Já havia alguns amigos do 
Alto Vale que haviam se aventu-
rado para o Norte, e Norberto 
e Willy decidiram ir até lá ver 
o que estavam perdendo. Junto 

com eles foi Werner Schütte, que também se interessava em comprar 
madeira naquela região, onde a exploração madeireira estava em pe-
ríodo de expansão.

Os três foram de linha aérea normal até Cuiabá, Mato Grosso. 
Como o aeroporto de Rio Branco, no Acre, estava passando por re-
formas, aviões grandes como o confortável Boeing 737 não estavam 
pousando lá no momento. Eles voaram então de Samurai, um turbo- 
hélice japonês de porte menor, até Guajará-Mirim, quase na fronteira 
com a Bolívia, de onde seguiram até Rio Branco. De lá, um avião de 
quatro lugares os levou até Pauini, no Amazonas, onde ficava o ter-
reno que foram ver.

A maior parte das divisas do terreno eram naturais: o igarapé São 
Luiz ao norte, o igarapé Macahau ao leste, e com a margem direita do 
rio Purus ao oeste. Ao sul, o terreno encontrava com o seringal “Te-
nha Modo”. Willy e Norberto, através da Icofrás, em sociedade com 
Werner, compraram o terreno por 200 mil Cruzeiros.

O título original do imóvel marcava uma área de 500 hectares, 
mas a medição que encomendaram chegou a 8.800 hectares de mata. 
O número foi retificado e metade do terreno ficou para a Icofrás e 
outra metade para Werner Schütte. Nenhum deles, porém, teve al-
guém disposto a ir morar na Amazônia e iniciar negócios lá. O ter-
reno nunca foi explorado. O único que foi de fato explorar o Norte 
foi Werner Schütte, que mais tarde se instalaria no Pará, onde operou 
uma madeireira.

exploradores
da amazônia
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Em 1978, surgiu uma nova opor-
tunidade. Conversando com o 
empresário Victor Ohf, de quem 
já fora sócio na Fecularia Cata-
rinense, Willy descobriu que a 
atual revendedora da Chevrolet 
em Rio do Sul tinha perdido sua 
concessão. Ohf conseguiu com-

prar a revenda e ofereceu a Willy parte das cotas. Ele aceitou, e a Ico-
frás entrou como sócia da Unidas Veículos junto a Ohf e à Casa Royal 
— concessionária Chevrolet de Blumenau, da família Willecke.

“Eu acompanhei toda a terraplanagem e escoamento hidráulico 
do terreno durante a construção”, lembra Willy. A loja, instalada à 
margem da BR-470, ficou pronta para a inauguração no fim do ano. 
Quem cortou a faixa inaugural foram as três mulheres representantes 
das famílias sócias, Waltraud Faller, Ruth Ohf e Edith Willecke. Willy 
era o único que não estava presente  — mas havia um bom motivo.

novos
horizontes

Ruth Ohf, Edith Willecke e Waltraud 
na inauguração da Unidas
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Pouco antes da data de inauguração, Willy fez as malas para sua 
primeira viagem ao exterior. Junto com Harry Volkmann, também 
de Rio do Sul, e dois conhecidos de Blumenau, ele foi até os Estados 
Unidos para representar o Brasil no Torneio Internacional de Skat, 
em Anaheim, na região metropolitana de Los Angeles, California. 

O skat é um jogo de cartas desenvolvido na Alemanha no século 
19, e que até hoje está entre os mais populares no país. Um voo char-
ter cheio de alemães desembarcou em Los Angeles aquele ano, entre 
jogadores e espectadores, trazendo suas próprias caixas de cerveja.

Como descendentes de alemães, Willy e seus companheiros de 
viagem compartilhavam do entusiasmo pela modalidade. “Pratica-
mente todos descendentes de alemães jogam. Lá tinha canadenses, 
por exemplo, gente de todo o mundo”, lembra Willy. “Nós nem nos 
classificamos, mas fomos! Nós éramos a equipe do Brasil, eles anun-
ciaram de onde viemos”, conta. Mesmo sem participar das etapas 
mais avançadas, eles assistiram o torneio até a final — que foi trans-
mitida ao vivo pela televisão alemã. “Era flash para todo o lado.” A 
Alemanha, como era de se esperar, foi a campeã.

Local do torneio, em Anaheim, California
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Com Las Vegas a apenas algumas horas de ônibus de Los An-
geles, já era de se esperar que os catarinenses também fossem até lá 
jogar. Os viajantes de Blumenau voltaram  ao Brasil em seguida, mas 
Willy e Harry quiseram aproveitar ao máximo. Antes de seguir para 
Nova York, de onde pegariam o voo de volta, eles pararam em São 
Francisco. Volkmann também era madeireiro, e os dois foram ver as 
florestas de sequoias gigantes. Eles se maravilharam com os troncos 
com mais de dez metros de diâmetro das árvores de 2 mil anos.

Quando chegaram no aeroporto de São Francisco, procurando o 
portão para Nova York, Willy perguntou a Harry, em alemão: 

— E como nós vamos nos virar agora? Nenhum dos dois fala 
uma palavra em inglês...

— Kann ich Ihnen helfen? — “Posso lhes ajudar?”, perguntou 
uma senhora sentada próximo a eles.

Ela era holandesa e ouviu a conversa dos dois. Eles conversaram 
com ela em alemão e explicaram que precisavam encontrar o portão 
de embarque e que não conseguiam ler as placas em inglês. Quando 
soube que eles estavam a caminho de Nova York, ela lhes deu as dire-
ções e aconselhou que se apressassem. “Para ver que com o alemão a 
gente sempre se virou um pouquinho”, diz Willy.

Entretanto, o que tornou o ano de 1978 tão especial não foi a 
fundação da Unidas e nem a primeira viagem de Willy ao exterior. 
Este foi o ano de nascimento da primeira neta de Willy e Waltraud, 
Raquel. A filha de Günther, que havia se casado com Elci Fronza, 
nasceu no dia 15 de setembro. A família começava a crescer.
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Depois que a Unidas Veícu-
los foi inaugurada, Günther foi 
transferido da Rio Verde para lá. 
Foi trabalhando na concessio-
nária que ele foi abordado pela 
Massey Fergunson, que estava 
procurando um novo represen-
tante na cidade. 

“Na época eu levei essa possibilidade para o conselho”, conta Gün-
ther. “Mas os outros dois sócios não acharam interessante. Eles que-
riam trabalhar com tratores de pequeno porte, como Agrale e Toba-
ta”. Willy lembra que conversou com o sócio Victor Ohf a respeito, 
mas ele sugeriu que Willy comprasse a concessionária por conta pró-
pria, e foi isso que ele fez.

A revenda foi comprada pela Rio Verde e pela Icofrás em conjun-
to, e por isso recebeu o nome de Riofrás, fundada em agosto de 1979. 
Reni, que terminara o curso de técnico em Contabilidade em São 
José dos Pinhais, veio para Rio do Sul  cuidar da loja, que ficava em 
um imóvel alugado na rua 15 de Novembro. Como seus pais ainda 
moravam em Tijucas do Sul, Reni foi morar na casa de Willy e Wal-
traud, onde ficou por mais de vinte anos.

Enquanto isso, Fritz continuava em Rio do Campo, Ellen no es-
critório em Rio do Sul e Günther na Unidas. E no início de 1980, 
Werner se juntou a eles. O caçula de Willy tinha ido para Florianó-
polis terminar o científico em 1974, e no ano seguinte ingressara no 
curso de Engenharia Mecânica da UFSC. Agora formado, ele recu-
sou um emprego na Eletrosul, onde fazia estágio, e voltou para aju-
dar o pai e o tio na Rio Verde, especialmente com a preparação para 
a instalação da máquina automática, que finalmente seria entregue. 
Quando em funcionamento, o equipamento elevaria a produção da 
fábrica para 160 toneladas por mês — o resultado que compensaria o 
grande investimento que fizeram.

soma e 
divisão
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“Eu ia bastante para Rio do Campo, passava dois ou três dias com 
o tio Fritz e depois voltava”, conta Werner. Mas o processo estava se 
delongando. “Na época ninguém se empenhou muito para colocar 
aquilo em funcionamento. O tio Fritz gostava mais de trabalhar com 
extração de madeira, e a montagem era sempre deixada para segun-
do plano”, diz ele.

Essa demora se estendeu por anos. A máquina chegou em 1980, 
mas em 1982 ainda não estava funcionando em todo seu potencial. 
“Eu lembro de quando foi dada a partida na máquina, eu estava lá”, 
conta Werner. “Ela não funcionava, produzia muito pouco, passamos 
muito trabalho para tentar ajustar”. 

Em uma visita a Rio do Campo, Willy achou que o processo esta-
va caminhando muito devagar. Sua disposição era muito diferente da 
do irmão, mais urgente, e os dois acabaram discutindo. E esse confli-
to foi o estopim para que Willy desse a sugestão de que os dois divi-
dissem a sociedade. “Eu disse: vamos abrir antes que a gente comece 
a brigar”, conta Willy, que viu várias empresas de famílias da região 
que começaram a regredir por consequência de brigas internas.

Ambos já tinham filhos grandes, já participando da empresa, e 
concordaram que seria melhor cada um seguir seu caminho. Restava 
a dúvida de como dividir o patrimônio diversificado e amplo que eles 
haviam construído. 

— Um corta o queijo, e o outro escolhe o pedaço —, propôs 
Willy. Dessa forma, quem traçasse a divisão teria que fazer um bom 
trabalho, para não correr o risco de sair no prejuízo.

Coube a Willy dividir as partes. Fritz já disse de antemão que 
gostaria de ficar com a fábrica em Rio do Campo, depois dos anos de 
trabalho duro que investiu lá. Como essa era a parte que concentrava 
o maior valor entre as empresas que eles possuíam, a fábrica de pa-
pelão constituiu uma das metades junto às cotas da Icofrás; na outra 
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ficaram as fábricas do terreno da Rui Barbosa, e as cotas da Unidas 
Veículos e da Riofrás. Apenas um ajuste teve de ser feito: Fritz não 
tinha interesse em ficar com a fábrica de óleo no Paraná. Como Willy 
queria aquelas cotas, acertaram a diferença em dinheiro. 

A sala comercial da Rio Verde, no edifício Coelho Neto, ficou 
com Fritz, assim como a fábrica de pratos de papelão, que já havia 
sido transferida para Rio do Campo. As reservas da empresa foram 
divididas entre os dois — deixando Fritz com os reflorestamentos 
de pínus para fabricar papelão, e Willy com a madeira nativa para 
serrar. Em 2 de junho de 1982, Willy fundou a Mafrás Indústria e 
Comércio de Madeiras Ltda., tendo como sócios os filhos Günther, 
Ellen e Werner. 

Instalações da Rio Verde na rua Rui Barbosa,
que se transformariam na Mafrás
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A Mafrás foi batizada unindo o 
nome dos seus dois ramos ini-
ciais: a madeira e o sassafrás. De 
um lado, a herança do pioneiris-
mo e trabalho duro de Fritz pai, 
de outro, o empreendedorismo e 
senso de oportunidade de Willy. 

Na época, todas as atividades da Mafrás ficavam concentradas no ter-
reno da rua Rui Barbosa, onde também ficou situado o escritório da 
empresa. Estavam lá a serraria e a fábrica de óleo instaladas em 1976, 
e também uma fábrica de esquadrias construída em 1978.

Nas empresas já existentes que fizeram parte da divisão, foram 
feitas alterações contratuais com a saída de Fritz. Na Icofrás, todas as 
cotas de Fritz foram devolvidas a Willy, e as cotas dele e da Rio Ver-
de na Riofrás foram divididas entre Willy, Günther, Ellen e Werner, 
tornando os últimos três também sócios. Neste momento, a Riofrás 
já estava instalada em seu novo endereço, na alameda Aristiliano Ra-
mos, em um terreno que Willy comprara em 1980. 

No ano seguinte à fundação da Mafrás, outra empresa entrou 
para o conjunto de empreendimentos da família: a Retífica Avenida. 
Günther, Ellen e Werner assumiram o controle acionário da empresa 
em janeiro de 1983. O interesse na retífica na verdade veio de Willy, 
que queria comprar o terreno onde ela estava instalada, na avenida 
Oscar Barcelos, pois ele queria investir em mais um imóvel no Cen-
tro. Assim os filhos ficaram com as cotas e ele, com o terreno.

E não foi só nos negócios que houve mudanças. Durante esses 
anos, a família havia aumentado ainda mais. Günther e Elci tiveram 
seu segundo filho, Rafael, em 1980, e no mesmo ano Werner se casara 
com Neluci, tendo em 1981 a filha Vanessa e em 1982 o filho Daniel.

nova
empresa
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Em junho de 1983, a Mafrás 
completou seu primeiro ano e 
pouco depois enfrentaria seu 
primeiro grande desafio. O mês 
de julho trouxe chuvas que ele-
varam o nível do rio Itajaí-Açu 
à assustadora marca de 15,08 
metros, deixando a maior parte 

da cidade submersa. Rio do Sul não via uma grande enchente desde 
1954, quando o nível do rio chegara a 11,88 metros.

As barragens de Ituporanga e Taió, que sustentavam a falsa noção de 
segurança da população, transbordaram, e em toda região do Vale 
do Itajaí um total de 250 mil pessoas ficaram desabrigadas, 25 mil só 
na cidade de Rio do Sul. A casa de Willy estava a salvo, na subida da 
rua Acadêmico Nilo Marchi, mas Werner viu a água chegar perto do 
forro em sua casa na rua Rui Barbosa. Na fábrica, à beira do rio Itajaí 
do Sul, não foi diferente.

Tudo que estava sobre o terreno da Mafrás foi inundado — a fá-
brica de óleo e a de esquadrias, a serraria e o escritório. Todo o esto-
que de matéria-prima e de madeira serrada foram perdidos; os equi-
pamentos e as instalações foram danificados. O mesmo aconteceu 
com a Retífica Avenida, que teve inclusive parte da sua construção 
condenada.

A enchente durou cerca de duas semanas, mas a empresa ficou 
parada por três meses. Mesmo depois de limpar os resquícios da des-
truição causada pela água, as máquinas ainda precisavam de conser-
to, e não havia ninguém para fazer o serviço — todos haviam sido 
afetados pela mesma tragédia. Ao todo, o setor de indústria e co-
mércio da cidade foi o que sofreu o maior prejuízo com a enchente, 
somando quase 12 bilhões de Cruzeiros2.

catástrofe 
no vale

2 Relatório das perdas e danos de Rio do Sul, julho de 1983
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Levou tempo, mas a cidade se reergueu — a tempo de ser atingida 
mais uma vez, em 1984, por outra enchente um pouco menor. A este 
ponto, a população estava mais preparada e os prejuízos foram me-
nores. Na Riofrás, por exemplo, foram retiradas todas as mercadorias 
do local por precaução. O nível da água, que no ano anterior tinha 
atingido mais de dois metros, submergindo as prateleiras mais altas 
do setor de peças, desta vez chegou a menos de meio metro. No mes-
mo local estava agora a retífica, transferida para lá após a enchente 
do ano anterior. Na Mafrás, toda a madeira foi retirada do pátio, os 
motores da fábrica desmontados. Lá a água chegou a 50 centíme-
tros dentro do escritório.

Mais cedo naquele ano, a Mafrás havia comprado um terreno co-
berto por madeira de sassafrás no município de Monte Castelo, pró-
ximo a localidade de Residência Fuck, para oferecer matéria-prima à 
fábrica de óleo. O risco de enchente em Rio do Sul, porém, ameaçava 
parar as atividades na empresa, e o transporte da madeira até lá teria 
um custo elevado. Por isso Werner e Willy saíram em busca de um 
lugar para instalar uma nova fábrica no Planalto Norte.

Destruição causada pela enchente de 1983 na Mafrás
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O terreno que haviam comprado era de acesso complicado e não 
tinha energia elétrica, o que tornaria muito difícil instalar uma fá-
brica lá. “O pai e eu andamos uma semana para procurar um local 
onde tivesse um bom acesso e fonte de água”, conta Werner. Os dois 
tinham que dirigir todas as noites até Mafra, a 100 km de distância, 
para dormir, já que nenhuma das cidades mais próximas tinha hotel. 
Eles finalmente encontraram um terreno em Residência Fuck, que 
possuia todas as condições para receber a fábrica. 

Logo iniciaram a construção. Eles iam de caminhão de Rio do Sul 
até lá e dormiam debaixo da lona. Para comer havia um restaurante, 
pequeno e ruim, à beira da estrada. Mas todo o esforço valeu a pena. 
Com a fábrica de Rio do Sul parada devido à segunda enchente, to-
dos funcionários foram realocados temporariamente para as instala-
ções em Monte Castelo, e nos seus primeiros 30 dias a nova fábrica 
produziu dez toneladas de óleo. A época era boa para a comerciali-
zação de óleo de sassafrás, e a produção ajudou a reerguer a Mafrás 
após os prejuízos da enchente. 

No ano seguinte, em 1985, a Mafrás comprou o terreno à frente 
daquele de onde extraíam madeira, facilitando o acesso aos tratores e 
caminhões. Era uma fazenda, cuidada por Albino Krajeski, conheci-
do como Bino, que foi quem os convenceu a fazer a compra. O dono 
só queria vender a fazenda com porteira fechada — com tudo que 
tinha dentro. Assim eles adquiriram junto o gado e as lavouras que 
haviam ali, e também admitiram Bino como funcionário. A partir 
daí as viagens a Monte Castelo ficaram mais confortáveis, com a casa 
da fazenda para se hospedar.

Em 1986, decidiu-se montar também uma serraria em Monte 
Castelo. “Eu lembro que foi o ano de mais frio que conheci em toda 
vida. De manhã, do chão brotava uma camada de dez centímetros de 
gelo. Quando pisava ele se quebrava com um estalo”, conta Werner. 
No mesmo ano a Mafrás começou a plantar reflorestamento de pínus 
na fazenda, e no início de 1987 começaram a serrar madeira.
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Willy estava com viagem marca-
da para a Europa em 1984, mas 
não partiu sem antes coletar um 
vidro do primeiro óleo que foi 
produzido na fábrica. Essa seria 
sua segunda viagem para o Ve-
lho Continente  — no ano ante-
rior, ele viajara com o Sr. Schütte 

e o amigo Werner para a Hannover Messe, a principal feira de tec-
nologia industrial no mundo. Daquela vez, porém, os três haviam 
ido do aeroporto diretamente para o evento, e tudo que viram foram 
máquinas e os japoneses que as fotografavam incessantemente.

Agora Willy e Werner Schütte levavam suas esposas, Waltraud e 
Carla, para conhecer a Europa. Com um passe de trem de 30 dias, 
eles visitaram quatro países, começando por Portugal. A cidade de 
chegada foi Lisboa, a primeira cidade europeia que Waltraud conhe-
ceu. “Nós íamos ficar um dia só lá, mas gostamos tanto que ficamos 
um dia a mais, fazendo turismo”, lembra Willy. De lá partiram para a 
Espanha, depois para a Alemanha e a Áustria.

Waltraud foi a que mais aproveitou a viagem — enquanto os ou-
tros três tiravam um cochilo depois do almoço, ela saía para explorar 
os lugares sozinha. No restante do tempo, os quatro passeavam jun-
tos, seja caminhando pelas cidades ou viajando entre elas, com a vista 
privilegiada das paisagens passando pela janela do trem.

Na Alemanha, eles visitaram Kurt, primo do pai de Willy que 
viajava com frequência para o Brasil. Também conheceram Berlim, 
onde o muro que dividia a parte oriental da cidade ainda estava de 
pé. Mas o que mais impressionou Willy por lá foram as árvores, tão 
grossas que lhe lembravam aquelas que vira na California.

— Em vez de abrir uma serraria na Amazônia nós devíamos 
abrir aqui em Berlim! — brincou ele com Schütte.

viagem
à europa
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Willy e Waltraud em viagem de trem

Visitando o Muro de Berlim
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Uma das marcas do empreende-
dorismo de Willy sempre foi a 
diversificação. Ao longo da vida, 
ele trabalhou com madeira, fé-
cula, papelão, oficina mecânica, 
varejo, óleo de sassafrás, conces-
sionária de veículos e de trato-
res, tinturaria, geração de ener-

gia... a lista é longa. “Ele é um empreendedor nato. Sempre teve visão 
de mercado, principalmente quanto à pulverização das atividades”, 
diz Horst Jaeger Filho, que nos anos 80 se tornaria sócio de Willy em 
mais uma de suas apostas.

Em 1985, Willy havia cedido um terreno seu em Balneário Cam-
boriú para uma construtora erguer ali um edifício chamado Atlân-
tico Sul, no qual ele recebeu dois apartamentos em troca e comprou 
outros dois na planta. Por toda a cidade acontecia o mesmo: terre-
nos de casas baixas davam lugar a prédios cada vez mais altos, para 
acompanhar o constante crescimento de Balneário Camboriú e de 
seu potencial turístico.  

Não demorou para que Willy visse nesse boom uma oportuni-
dade. Ele e Norberto, através da Icofrás, compraram um edifício 
no início da construção. “Eles estavam colocando o primeiro con-
creto, onde iam começar a estrutura do prédio”, lembra Willy. Era 
o Edifício Edith, um projeto de 18 andares. Quando a construção 
ficou pronta, eles venderam os apartamentos. Com o dinheiro que 
ganharam, Willy e Norberto decidiram começar sua própria cons-
trutora.

Os dois sabiam fabricar óleo de sassafrás, mas o mercado imobi-
liário não estava entre suas especialidades. Para suprir a necessidade 
de conhecimento e experiência na área, eles convidaram Pedro Ne-
ves de Souza, que trabalhava na construtora responsável pelo Edifí-
cio Edith, para fazer parte da sua sociedade.  Pedro era de Balneário 

incursões
imobiliárias
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Camboriú e ficaria responsável pela parte administrativa da constru-
tora. Tudo que faltava era alguém para encabeçar a área técnica da 
construção dos prédios.

Willy não precisou ir muito longe de casa para encontrar a pessoa 
certa. Ele lembrou-se que o genro de sua afilhada, Erica Feldmann, 
de Braço do Trombudo, era engenheiro civil. Ele trabalhava para a 
Tarumã Planejamentos e Construções e participara da construção do 
Edifício Chandon, na época o prédio mais alto de Rio do Sul. Willy 
então entrou em contato e convidou-o para fazer parte da empresa. 
Assim, em dezembro 1987, foi fundada a Camboriú Incorporadora e 
Construtora Ltda, dos sócios Willy Faller, Norberto Gruttner, Pedro 
Neves de Souza e Horst Jaeger Filho.



parte 5
NOVOS DESAFIOS







Vista aérea da usina PCH Mafrás,
em Ibirama
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Em 26 de setembro de 1990, o 
presidente em exercício, Itamar 
Franco, assinou um decreto que 
proibiu por prazo indetermina-
do o corte e exploração da ve-
getação da Mata Atlântica. Isso 
mudou todo o cenário para as 
madeireiras desta região. 

Anos antes, a Mafrás havia instituído a política de não explorar 
suas reservas próprias e de comprar sua matéria-prima de terceiros. 
Por isso, seus terrenos ainda estavam cobertos por Mata Atlântica 
intacta. Com este decreto, essas reservas permaneceram preservadas. 

Criou-se então um problema para a empresa: de onde tirariam 
madeira para seus clientes e para a fábrica de esquadrias? Mesmo 
antes da assinatura do decreto, enquanto a política de preservação da 
Mata Atlântica tomava forma, Willy e seus filhos já buscavam uma 
alternativa. E assim como outros do ramo, a saída foi se aventurar 
rumo ao Norte: para o Mato Grosso.

Em março de 1990, Willy e Günther haviam entrado no carro e 
viajado por dois dias até o Norte do Mato Grosso. Eles tinham co-
nhecidos que possuíam terras na região, inclusive ex-funcionários 
da Faller que haviam instalado uma serraria em Guarantã do Norte, 
perto da divisa com o Pará. O objetivo da viagem era conhecer a 
região e determinar o lugar ideal para se fixar. Os dois passaram por 
Guarantã e Marcelândia mas optaram por Itaúba, um pouco mais 
ao Sul, onde acabava o asfalto por onde viajaram para chegar até lá. 

Enquanto estavam no Mato Grosso, Willy e Günther foram pegos 
de surpresa pelo anúncio do Plano Collor, que teve como principal 
medida o bloqueio de liquidez de grande parte dos haveres financei-
ros do país. As contas bancárias do pai e filho não foram poupadas, e 
os dois ficaram sem ter como sacar dinheiro para a viagem de volta.

o fim 
de uma era
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Passado esse apuro, em agosto de 1990 foi fundada a Faller Norte, 
com sede em Itaúba. Na época poderia ser interessante se instalar no 
interior, mas Itaúba já oferecia alguma estrutura para a nova indús-
tria.  Havia uma central telefônica na cidade e todas as estradas que 
vinham do Pará, de Alta Floresta ou de Marcelândia passavam por 
lá. Não havia madeira em Itaúba, mas o ponto era estratégico para 
coletar matéria-prima de toda a região.

Para fazer o transporte da madeira beneficiada, foi usada a  em-
presa Transfrás, criada em 1989 para fazer o transporte da produção 
da serraria de Monte Castelo. Com a ampliação para o Mato Grosso, 
a transportadora própria teve ainda mais demanda, e sua frota foi 
ampliada.

Werner viajou bastante para supervisionar a nova fábrica, mas 
foi Günther quem se envolveu mais com os negócios da Faller Norte. 
Tanto que em junho de 1992 ele saiu da sociedade da Mafrás e ficou 
com a empresa no Mato Grosso, além da transportadora Transfrás e 
a Retífica Avenida. 

Naquela época, a Faller Norte tinha cerca de 700 metros cúbicos 
de madeira de canelão serrada, que foi toda transportada para Rio do 
Sul. Depois disso a Mafrás fez uma parceria com outra serraria em 
Guarantã do Norte, deixando Günther e a Faller Norte para traçar 
seu próprio caminho. 
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O decreto de setembro de 1990 
também inviabilizou a fabrica-
ção de óleo de sassafrás, já que 
a árvore que fornece a matéria 
prima para o óleo é nativa da 
Mata Atlântica. Em 1991 foi de-
sativada a fábrica de óleo em Rio 
do Sul, e como contrapartida a 

Mafrás começou a investir na industrialização de pínus. Em 1993, a 
serraria e a fábrica de óleo de Monte Castelo também foram comple-
tamente desativadas.

A exportação de pínus para Dubai e Marrocos passou a ser a 
principal atividade da Mafrás nesse momento. E com a alta do dólar 
entre os anos de 1993 e 1994, a empresa começou a retomar seu fôle-
go financeiro. Mas o verdadeiro futuro dos seus negócios estava em 
um projeto que foi justamente frustrado pelas condições financeiras 
desfavoráveis dos anos anteriores.

Em 1988, Willy e os filhos haviam decidido partir para a fabri-
cação de papel branco. Com esse intuito, compraram em 1989 um 
terreno em Ibirama, com uma queda d’água capaz de gerar energia 
para a indústria. No ano seguinte eles chegaram a estudar um projeto 
para instalação da fábrica de pasta mecânica branqueada no local. 
Tudo estava se encaminhando, até que o Plano Collor e o bloqueio 
das contas bancárias fez com que o projeto tivesse que ser adiado, e 
as dificuldades no mercado após a proibição de corte da mata nativa 
estenderam a espera.

Em 1994, finalmente, após a recuperação da empresa, era possível 
voltar a agir. Com o recém instituído Plano Real, não havia linhas de cré-
dito disponíveis e a opção foi por começar pequeno: montar uma usina 
para gerar energia e instalar um desfibrador para fabricar pasta mecâni-
ca. A ideia era bem mais modesta que a inicial, mas era uma forma de 
utilizar o terreno e também aproveitar resíduos de pínus.

negócios
congelados
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O primeiro passo foi comprar uma turbina e um gerador, e em 
seguida começaram as obras civis. Mais dificuldades financeiras, po-
rém, fizeram com que a construção ficasse parada durante parte da 
segunda metade dos anos 90. Nesse mesmo período, o mercado de 
pasta mecânica passou por uma crise que fechou várias empresas do 
ramo. A construção da fábrica já não parecia uma boa ideia. Mas e 
agora, o que fazer com uma turbina e um gerador? A resposta foi a 
mais simples possível: gerar energia. 

Início da construção no terreno de Ibirama
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Os anos 90, além de uma épo-
ca de novos desafios em suas 
empresas, marcaram um tempo 
de casa cheia para Willy e Wal-
traud. A família havia crescido 
mais nos últimos anos e agora 
eles tinham ao todo sete netos. 
Em março de 1987 nascera An-

dré, caçula de Werner e Neluci. E em setembro do mesmo ano Ellen 
se casara com João Moura, dando a luz a Carolina um ano depois. 
João Henrique, segundo filho de Ellen, nasceu em 1993, o mais novo 
de sua geração.

Com os netos crescendo em Rio do Sul, Willy e Waltraud pude-
ram acompanhar todas as fases de cada um — as brincadeiras das 
netas mais velhas com as roupas e jóias da avó, os verões de bagunça 
na piscina da sua casa, a diversão com os brinquedos antigos dos fi-
lhos guardados em uma pequena caixa na sala, ou os fins de semana 
com cuca e sorvete caseiros.

Nessa época houve muitos aniversários, primeiras comunhões, 
confirmações, buscas por cestas de ovos na Páscoa e festas de Natal, 
com todos os netos abrindo seus presentes em euforia junto à árvore. 
Mais tarde viriam as comemorações com a aprovação no vestibular, 
formaturas e casamentos. E para todas essas ocasiões, Raquel, Rafael, 
Vanessa, Daniel, André, Carolina e João Henrique sempre tiveram a 
sorte de ter os avós presentes.

netos
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Em 1994, Willy decidiu sair da 
Unidas Veículos. Com o dinhei-
ro da venda de suas cotas, ele 
comprou um galpão em Presi-
dente Getúlio e começou a Fa-
bertex Tinturaria Ltda, da qual 
eram sócios ele, a Icofrás e Reni. 

Mas o mercado têxtil não foi generoso com ele — nos anos se-
guintes o setor entrou em crise e a empresa já não era mais tão bom 
negócio. Por isso, em outubro de 1998, Willy e seus sócios venderam 
a Fabertex. E nos anos seguintes várias outras mudanças acontece-
ram na configuração das suas empresas.

Günther já havia saído da Mafrás, e para igualar os bens entre os 
filhos Willy saiu também da empresa em 31 de julho de 1998, dei-
xando Werner e Ellen com 50% das cotas cada um. Por sua vez, os 
dois saíram da Riofrás, onde Willy manteve suas cotas. Mas ele não 
deixou de participar das decisões na empresa dos filhos, e continuou 
a ocupar regularmente sua mesa no escritório da Mafrás.

Assim, ele participou da mais importante virada da história da 
Mafrás: em setembro de 1999, a usina em Ibirama ficou pronta e no 
ano seguinte a Mafrás fechou um contrato de venda de energia com 
a Celesc (Centrais Elétricas de Santa Catarina). A empresa entrava 
oficialmente no ramo de geração de energia elétrica.

Nesse meio tempo, porém, outro fator afastou Willy do trabalho. 
Quando seu câncer já era uma memória do passado, ele desenvolveu 
um problema na próstata. Dr. Calixto o encaminhou para um urolo-
gista em Curitiba, e foi descoberto que tratava-se de uma formação 
maligna. Era um câncer de próstata. No dia 9 de novembro de 1999, 
Dr. Calixto realizou uma prostatectomia radical, e a agressividade 
da cirurgia levou a uma infecção pós-operatória que demorou a ser 
curada. Mas, mais uma vez, Willy venceu o câncer.

renovação
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Isso marcou uma fase de renovação, que se estendia às empresas 
de Willy. E para abrir espaço ao novo, é preciso que outras coisas 
cheguem a um fim. Portanto em 2000, Willy saiu também da Icofrás, 
que desde a proibição de corte da mata nativa serrava pínus no Para-
ná. Como em todas suas sociedades, a dissolução foi amigável. Um 
ciclo da empresa se encerrava, e com isso ele também terminava sua 
participação em uma das mais rentáveis empreitadas que já inciara.

Willy agora continuava com a Riofrás e a construtora em Balne-
ário Camboriú, e embora houvesse se aposentado anos antes, nunca 
deixou de trabalhar. Ele continuava acompanhando também a evo-
lução da usina da Mafrás, que com a regulamentação do mercado 
livre de energia se tornou um negócio muito mais promissor. Em 
2004 entrou em operação uma segunda unidade de geração na usina 
e fechou-se o contrato com o primeiro cliente no mercado livre: o SP 
Market, shopping da zona norte de São Paulo.

Em 2008, foi a vez da construtora passar por alterações. Norberto 
havia saído da sociedade anteriormente, e agora Willy e Horst tam-
bém se retiravam para iniciar uma nova empresa. Junto a Werner 
Schütte eles fundaram a FJS Habitat Construtora Ltda, na qual Horst 
ficou responsável pela administração e projetos. Mas mesmo sem 
participar do dia-a-dia da empresa, Willy continuou presente e ativo. 
“Ele continuou tomando decisões, renasceu mais como empresário”, 
diz Horst.

Com 20 anos de experiência no mercado imobiliário, eles já co-
meçaram com todo know-how desta vez. Baseados no próprio conhe-
cimento, adotaram a política de começar um novo projeto quando o 
atual estivesse 60% concluído, de forma a nunca ficarem parados. Ao 
todo, desde que entraram no mercado imobiliário em 1988 até 2013, 
eles construíram 12 empreendimentos em Balneário Camboriú. E 
para não depender apenas das imobiliárias, eles também criaram 
uma gerência de vendas própria, que impulsionou consideravelmen-
te a comercialização de apartamentos. 
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Como nem tudo na vida é traba-
lho, Willy também sempre teve 
suas atividades para os momen-
tos de descanso. Fosse os clubes 
de bolão e tiro ou os jogos de ba-
ralho. E uma dessas atividades 
só se desenvolveu cada vez mais 
com o tempo: a pesca.

Ainda nos anos 40, ele e alguns amigos de Braço do Trombudo 
costumavam passar uma semana acampados à beira do rio Canoas, 
em Lages, onde pescavam cascudos e traíras de canoa e rede. Como 
não era possível refrigerar sua pesca naquela época, eles levavam os 
peixes para casa vivos ou limpos e conservados em sal.

Décadas mais tarde ele começou a fazer pescarias no Mato Grosso 
do Sul, junto a familiares e amigos. Isso foi na década de 1980, quan-
do iam de caminhão até Aquidauana e acampavam em barracas. Em 
2003, fizeram a primeira pescaria de chalana, um tipo de embarcação 
para passageiros comum na região do Pantanal. Eles foram de carro 
até Corumbá e passaram cinco dias e cinco noites no Rio Paraguai. 

momentos
de lazer

Raine e Willy em pescaria no rio Paraguai, em Corumbá
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Outra atividade que Willy apreciava nos fins de semana era as-
sistir a corridas de carro. Ele sempre gostou da modalidade e via os 
campeonatos internacionais pela televisão, mas a partir da décade de 
80 ele teve a oportunidade de participar muito mais de perto.

O mecânico Edwin Frehner, conhecido como Careca, tinha sua 
oficina dentro do terreno da Riofrás na época, quando começou a 
preparar carros de corrida. Reni e Willy o acompanharam desde o 
começo, e em 1996 foi criada a equipe Careca Competições Automo-
bilísticas, da qual eram sócios Careca e Reni.

Essa equipe participava de campeonatos de corrida de Opala, em 
pista de terra. “O Careca tinha um ônibus com 10 ou 12 lugares e 
espaço para levar o carro de corrida. Nós íamos junto no dia anterior 
à corrida e ficávamos lá por diversão”, conta Willy. As viagens eram 
para lugares como Chapecó, Camboriú, São Bento do Sul, Joaçaba e 
Joinville. Às vezes as corridas eram perto de casa, em Lontras.

Corrida do Campeonato Catarinense em Lontras
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Em 26 de dezembro de 2007, 
a família havia comemorado 
com Lina seu aniversário de 
100 anos. Todos se reuniram em 
uma festa para celebrar a vida da 
matriarca, um exemplo de resili-
ência para as gerações seguintes. 
E entre os convidados estava o 

primeiro representante de uma nova geração: Pedro, ainda na barriga 
da mãe Vanessa. Ele nasceu duas semanas depois, no dia 8 de janeiro, 
primeiro trineto de Lina e primeiro bisneto de Willy e Waltraud.

No ano seguinte, quando Willy foi o anfitrião de uma grande fes-
ta para comemorar seus 80 anos, era Raquel quem estava grávida. 
Joana, que nasceu em 15 de novembro, desde pequena aproveitou a 
presença dos bisavós, já que cresceu como vizinha deles.

A partir daí continuaram chegando mais bisnetos. Em 2009 nas-
ceu Enzo, filho de André. No início de 2011, Raquel e Vanessa esta-
vam grávidas novamente: em maio nasceu Rafaela, e em setembro 
Lucas, que vieram fazer companhia a Joana e Pedro respectivamente.  
E em 2013 nasceu Bernardo, filho de Daniel.

Esses foram anos de muitas alegrias, mas infelizmente em meio a 
todas as chegadas houve uma partida. No mesmo ano em que Willy 
completou 80 anos, sua mãe, Lina, adoeceu. Ela faleceu no ano se-
guinte, em 25 de novembro de 2009, pouco antes de completar 102 
anos. Sua vida foi longa e, embora muitas vezes difícil, sempre en-
controu felicidade na dedicação à família. 

Com sua partida, Willy se tornou o guardião das histórias que 
construíram esta grande família a que ele deu continuidade. Ficaram 
a história de seus pais, as lembranças da infância com seu irmão mais 
velho, Fritz, que faleceu em um acidente em 1989, suas próprias tra-
vessuras de menino, os desafios da vida e dos negócios, as perdas e as 

bisnetos



115

conquistas. Anedotas que ele compartilha em conversas com amigos 
e família, e que ficam em parte aqui registradas. São as raízes que 
essas novas gerações precisam conhecer.

Willy, Waltraud e seus descententes, 2014

Encontro da família Faller no Brasil, com os 
descendentes de Fritz e Lina, 2014
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Willy sempre foi aventureiro. 
Quando jovem, explorou esse 
lado em seus passeios de fim de 
semana com os colegas da ofici-
na do Sr. Bay, depois com suas 
viagens a trabalho. Mais tarde, 
isso se traduziria em viagens 
com Waltraud e os amigos ou a 

família para lugares como a Europa, os Estados Unidos, o Chile e o 
Canadá. Mas houve uma viagem com a qual ele sonhou por muitos 
anos e concretizou só com mais de 80 anos.

Nos anos 70, foram feitas grandes obras para construir estradas 
na região Amazônica. Uma delas foi a Transamazônica e outra, a ro-
dovia Cuiabá - Santarém. Willy ouvia histórias das dificuldades para 
atravessar essas estradas naquela época, quando ainda eram todas de 
terra. “Eles falavam que não dava para passar, tinha que levar ferra-
mentas porque encalhava”, lembra ele. E era isso mesmo que o atraía: 
a aventura.

No ano de 2011, Willy decidiu que era hora de seguir até o final 
da Cuiabá - Santarém. Uma vez ele havia chego até a divisa do Pará 
com o filho Werner, na Serra do Cachimbo. Agora, junto a Günther e 
ao motorista Teco, ele seguiria até o porto de Santarém.

“Isso foi uma viagem de turismo, para ver as paisagens, princi-
palmente do Pará. Paramos muito pouco em cidades, coisa que não 
nos interessou”, conta Willy. A viagem não foi difícil como haveria 
sido na décade de 70; parte da estrada já estava asfaltada e o restante 
estava em obras.

Na volta, eles foram por Marabá e atravessaram o Tocantins. Ao 
todo, foram duas semanas de viagem e 11 mil quilômetros rodados. 
Uma verdadeira aventura. Apenas um exemplo de como Willy conti-
nua ativo mesmo, seja nos negócios ou em sua vida pessoal. 

prólogo
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Nesses anos acumularam-se viagens com a esposa, amigos e fa-
miliares, temporadas em Balneário Camboriú e passeios reunindo 
toda a família, como na ocasião de seu aniversário de 60 anos de 
casamento com Waltraud, em 2011, quando filhos, netos e bisnetos 
os acompanharam em um fim de semana na cidade de Itá, no Oeste 
de Santa Catarina.

Outra atividade da qual nunca abriu mão é a pesca. Em 2013, em 
uma viagem de pecaria a Itatí, na Argentina, Willy pescou o maior 
peixe de sua vida: um pintado de cerca de 30 quilos. Prova de que, 
aos 85 anos de idade, ainda há muitas conquistas por vir.

E como se toda sua história de vida e patrimônio ainda não fos-
sem o suficiente para deixar sua marca definitiva, os filhos de Willy 
imortalizaram o nome do pai em um dos novos projetos de geração 
de energia da Mafrás: a CGH Willy Faller. Em junho de 2012, na co-
memoração de 30 anos da empresa, Willy foi presenteado com uma 
placa que reproduz a pedra fundamental da usina, que começa a ser 
construída em 2014.

Willy e Werner segurando o pintado de 30 kg



anexos
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Roberto Ferreira Jr.

Fritz Faller

Fritz Faller Iria Cilene Lauth Faller
22/05/1927  †15/05/1989

Willy Faller

21/10/1904  †18/03/1943

Waltraud Faller

Günther Faller Ellen Faller Moura João Moura

Frederico Faller
17/09/1962

05/02/1941

Fritz Faller Neto
15/05/1993

Christiane Faller Sens
29/07/1964

Osni Luis Sens
24/03/1958

Diogo Sens
02/04/1985

Fernanda Bardt Sens
09/03/1988

Antonio Sens
29/07/2013

Sabrina Sens
22/05/1988

24/12/1951

Rafael Faller
18/08/1980

Raquel Faller
15/09/1978

Rafael de Mello Picolli
31/07/1977

Maria Helena Costa

Carolina Faller Moura
14/09/1988

08/02/1953 19/08/1957

João Henrique Faller Moura
01/07/1993

Joana Faller Picolli
15/11/2008

Rafaela Faller Picolli
18/05/2011

Rubens Theiss
29/01/1958

Marlene Morsch Theiss
11/12/1957

Roger Theiss
16/09/1982

Friedrich Faller Ida Faller

Gerth Faller Ellen Faller

21/06/1971

01/07/1928 20/10/1933

Elizabeth Faller

Simone Andrade
09/06/1982
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Lina Faller
26/12/1907  †25/11/2009

Werner Faller
19/07/1956

Neluci Faller
13/07/1960

Vanessa Faller
19/03/1981

Ivan L. Martins
17/10/1979

Pedro Faller Martins
08/01/2008

Lucas Faller Martins
24/09/2011

Daniel Faller
26/10/1982

Maria Helena F. F. Faller
29/06/1980

Bernardo Fonseca Faller
27/05/2013

André Faller
14/03/1987

Greicy B. L. Faller
27/03/1988

Enzo Bergozza Faller
02/04/2009

Maique Theiss Ferreira Roberto Ferreira
04/10/1961 13/01/1956

Roberto Ferreira Jr.
02/08/1982

Marli Isaias Ferreira
01/07/1972

Ramon Ferreira
20/10/1983

Rafaella Letícia Ferreira
23/01/2009

Ana Caroline Kuhar Ferreira
26/10/1994

Romulo Ferreira
01/03/1985

Raquel Ferreira
15/09/1989

Gilberto Theiss
03/01/1963

Reinwald Faller Nilce Faller
14/05/1937

Jaqueline Faller Boewing
30/08/1965

18/04/1940

Hermes Boewing
15/09/1964

Rene Faller
10/09/1962

Vania M. Bastos Faller
13/01/1968

Yasmin Bastos Faller
01/05/2002

Bárbara Boewing
28/10/1992

Eduardo Boewing
28/11/1997Grete (Faller) Theiss

18/03/1933
Mario Theiss

12/07/1935

Hermann Heider Bertha Heider

Richard Heider
Selma Heider

Emma Heider
Germano Heider

Bertha Heider
Erna Heider
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1904 – Nasce Fritz Karl Robert Faller, no dia 21 de outubro, na cidade 
de Halberstadt

1907 – Nasce Lina Heider, no dia 26 de dezembro, em Kotzenau

1924 – Em 5 de abril, Fritz embarca em direção ao Brasil

1925 – Família Heider se muda para o Brasil

1926 – Lina e Fritz se casam

1927 – Nasce o primeiro filho do casal, Fritz, em 22 de maio

1928 – Nasce Willy, em 1o de julho

1933 – Nasce Grete, no dia 18 de março

1936 – Fritz vai para a Alemanha, morar com os avós, aos oito anos 
de idade

1937 – Nasce Reinwald, em 14 de maio

1938 – Willy começa os estudos em Rio do Sul, no Grupo Escolar 
Paulo Zimmermann

1943 – Em janeiro, Willy começa o curso de mecânico com o Sr. Bey;

 Em março o pai Fritz morre em um acidente de caminhão

1946 – Willy retorna para o Braço do Trombudo com um certificado 
de oficial de mecânica

1951 – Fritz retorna da Alemanha;

cronologia
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 Willy se casa com Waltraud;

 Nasce Günther, em 24 de dezembro

1953 – Nasce Ellen, em 8 fevereiro

1956 – Nasce Werner, em 19 de julho

1957 – Raine volta de Blumenau para casa, formado em Contabilidade

1959 – Willy compra cotas da Oficina Rex

1963 – Empresa compra um terreno em Rio do Campo para extrair ma-
deira e é fundada a Industrial e Agrícola Rio Verde 

1965 – Rio Verde compra uma fábrica de papelão em Rio do Campo. 
Fritz vai para lá cuidar da indústria

1971 – Ellen entra para a empresa, trabalhando no novo escritório em 
Rio do Sul enquanto estuda Administração de Empresas na Fedavi;

Willy monta fábrica de óleo de sassafrás em Rio do Campo

1972 – Willy descobre câncer e é operado em Curitiba

1973 – Willy começa a Icofrás, em sociedade com Norberto Gruttner

1975 – Willy abre a sociedade com Raine, que fica com as serrarias e a 
fecularia em Braço do Trombudo. Fritz fica com Willy, com a empresa 
em Rio do Campo;

 Willy e Waltraud se mudam para Rio do Sul;

 Günther entra para a Rio Verde;

 Prefeitura de Rio do Sul doa terreno para a Rio Verde

1978 – No fim do ano, é inaugurada a Unidas Veículos, sociedade com 
as famílias Ohf e Willecke;

 Willy viaja para os Estados Unidos para o campeonato de Skat;

 Nasce Raquel, primeira neta de Willy e Waltraud, filha de Günther
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1979 – Rio Verde e Icofrás compram a bandeira da Massey Ferguson e 
começam a Riofrás com uma loja alugada na Rua 15 de novembro;

1980 – Riofrás compra um galpão na alameda Aristiliano Ramos e é 
transferida para lá;

 Werner entra para a Rio Verde;

 Nasce Rafael, segundo filho de Günther

1981 – Nasce Vanessa, primeira filha de Werner

1982 – Willy abre a sociedade com Fritz;

 É fundada a Mafrás;

 Nasce Daniel, segundo filho de Werner

1983-1984 – Mafrás é atingida pelas enchentes em Rio do Sul

1984-1986 – É comprada a fazenda em Monte Castelo, onde é montada 
uma fábrica de óleo e uma serraria

1987 – É fundada a Camboriú Incorporadora e Construtora Ltda, em 
Balneário Camboriú;

 Nasce André, terceiro filho de Werner

1988 – Nasce Carolina, primeira filha de Ellen

1989 – É comprado um terreno em Ibirama, com o objetivo de instalar 
uma fábrica de papel;

 Morre Fritz Faller, irmão de Willy, em um acidente de carro

1990 – Decreto que proibiu a exploração da Mata Atlântica;

 Fundação da Faller Norte, no Mato Grosso

1992 – Günther sai da sociedade da Mafrás, ficando com a Faller Norte

1993 – Nasce João Henrique, segundo filho de Ellen

1994 – Começa obra para instalar uma usina no terreno em Ibirama;
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 Willy sai da sociedade da Unidas Veículos

1995 – Willy começa a Fabertex Tinturaria Ltda, em Presidente Getúlio

1998 – Willy vende a Fabertex;

 Ele também sai da sociedade da Mafrás enquanto Werner e El-
len saem da Riofrás

1999 – Fica pronta a usina em Ibirama

2000 – Primeiro contrato da usina, com a Celesc;

 Willy sai da Icofrás

2004 – Fica pronta a segunda unidade da usina em Ibirama e é fechado 
contrato com o SP Market, em São Paulo

2007 – Entra em operação a terceira unidade da PCH Mafrás

2008 – Willy começa nova construtora em Balneário Camboriú, a FJS 
Habitat Construtora Ltda;

 Nasce o primeiro bisneto de Willy e Waltraud, Pedro, filho de 
Vanessa;

 Nasce Joana, filha de Raquel

2009 – Nasce Enzo, filho de André;

 Morre Lina, aos 101 anos

2011 – Nasce Rafaela, filha de Raquel, e Lucas, filho de Vanessa

2013 – Nasce Bernardo, filho de Daniel

2014 – Willy entra na sociedade da PCH Faxinal dos Guedes, na cidade 
de mesmo nome

 Começa a construção da CGH Willy Faller








