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Rio do Sul, 02 de janeiro de 2006

A maioridade empresarial

 

Iniciamos o ano de 2006 festejando os 60 anos de Metalúrgica Riosulense SA. Em um país 

onde os desafios das empresas de pequeno e médio porte são intransponíveis pelas barreiras da 

burocracia, logística deficitária, taxas de juros inacessíveis e políticas econômicas pouco claras e 

inconstantes, chegar aos 60 anos de empresa é uma grande vitória.

Mesmo que a empresa tenha mudado seus rumos em determinadas fases de sua história hoje 

vive um momento muito feliz. O crescimento nos negócios ficou em patamares significativos 

diante do quadro mundial atual. Crescer 35% é um índice otimista dentro do setor da metalur-

gia voltada para a indústria automobilística.

Mas isso só tem importância porque junto como o crescimento da empresa – o fortalecimento 

de sua marca e da ampliação de seus mercados, a Riosulense também tem conquistado matu-

ridade administrativa. O número de colaboradores quintuplicou nos últimos dez anos, assim 

como também foram cumpridas metas nas áreas de planejamento e gestão. E isso amplia possi-

bilidades para muitas pessoas. Desde acionistas a clientes, fornecedores e colaboradores.

Rio do Sul e o Alto Vale do Itajaí também acabam sendo beneficiadas através dos impostos, 

pela geração de conhecimentos e novas tecnologias e pela implementação de programas de 

responsabilidade social e defesa ambiental. A Riosulense gera trabalho e renda, incentiva insti-

tuições educacionais e corporativas e defende o desenvolvimento sócio-econômico regional.

Mas suas conquistas não são exclusividade de uma cabeça ou diretoria. São a soma dos esforços 

de diretores, colaboradores, parceiros, fornecedores e principalmente de seus clientes que, com 

sua confiança, estimulam o crescimento e a perpetuidade da nossa empresa. 

João Stramosk

Diretor Presidente 
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A
té a segunda metade do século XIX apenas a densa e silenciosa 

Mata Atlântica era cúmplice do encontro das verdes e calmas 

águas do rio Itajaí do Sul com as caudalosas corredeiras do 

rio Itajaí do Oeste. Além de alguns índios Xoklengs, so-

mente os enormes pés de canela, peroba, jacarandá, imbuia, cedro 

e o florido ipê amarelo assistiam o momento em que as duas cor-

rentes uniam-se para, a partir daquele momento, fluírem até o mar 

com o nome de Itajaí-açú. Mas, no ano de 1863, um novo especta-

dor assistiu a confluência dos rios. Era Emílio Odebrecht, engenheiro 

da colônia Blumenau, que em expedição oficial chegou pela primeira 

vez ao lugar onde mais tarde surgiria a cidade de Rio do Sul.

O encontro dos rios foi o ponto final da primeira viagem para o 

reconhecimento do território da recém estabelecida colônia Blu-

menau. Fundada em 1850 por 17 imigrantes alemães que implantaram o 

núcleo agrícola Hermann Blumenau, a colônia desenvolveu um papel estra-

tégico na união entre os grandes centros populacionais de Santa Catarina, 

Desterro e Lages. Entre os vicentistas e açorianos do litoral e os paulistas do 

planalto erguia-se a Serra do Mar como uma grande barreira. Para vencer 

essa enorme parede e encontrar uma nova ligação com o interior do Estado 

escolheu-se desbravar o curso do Itajaí-açú.

Engenheiro Odebrecht: 
responsável pela primeira 
expedição ofi cial pelo Alto Vale
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Para Blumenau, que iniciava o seu desenvolvimento 

econômico, encontrar essa rota para o planalto também 

era importante. Foi então que o engenheiro Odebre-

cht seguiu pelos vales esculpidos pelo Itajaí-açú até o 

ponto de origem do rio, onde tudo era cercado pela 

floresta ainda intocada. O último sinal de habitação 

humana havia sido registrado na barra do rio Benedi-

to, hoje Indaial, distante quase 75 quilômetros ao leste 

do encontro dos rios. 

Por anos o cenário permaneceu o mesmo, até que em 1867 

Odebrecht voltou ao destino final da sua primeira expedi-

ção. E dessa vez ele não parou. Acompanhado do auxiliar 

Teodoro Kleine e munido de machados e foices abriu um 

caminho entre Blumenau e Curitibanos, cidade serrana lo-

calizada 70 quilômetros a 

oeste de Lages. Em 1874 essa rota trans-

formou-se no “picadão de cargueiro” que 

durante anos foi a única ligação entre as 

duas regiões.

Um caminho de 36 léguas que começava 

em Curitibanos e terminava na colônia de 

Indaial, a 19 quilômetros de Blumenau. 

Cerca de 230 quilômetros de uma trilha es-

treita, escura e perigosa, orientada apenas 

pelas sombras das árvores, pela vigília dos 

xoklengs e pelo murmurar do rio. 

Depois de alguns dias de viagem chegava-

se ao local de onde era possível assistir dois 

rios se transformarem em um só. No mes-

mo lugar três pequenas choupanas ensaia-

vam a construção de uma cidade: a casa de 

um solitário lavrador, o hotel que recebia os viajantes e o rancho do velho 

balseiro, que ficava na parte mais alta, à margem esquerda do rio Itajaí do 

Sul.

À direita, Basílio de Negredo, 
o velho balseiro responsável pela 

travessia do rio Itajaí do Sul  

Nas imagens abaixo, índios 
Xokleng em cerimônia festiva, 

no início da colonização
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O caminho do engenheiro Odebrecht servia de passagem para tropas de 

gados e trocas comerciais entre Blumenau e Lages. Alguns sertanejos utiliza-

vam a vereda para subir o Itajaí-açú em busca de novas terras. No entanto, 

os imigrantes alemães e italianos ainda não se aventuravam por essa trilha. 

Eles apenas avançavam para o interior do Vale do Itajaí na medida em que as 

estradas eram abertas. Esse comportamento atrasou a colonização da região 

de Rio do Sul, pois os imigrantes se fixavam nas terras medidas pelas com-

panhias de colonização, que eram responsáveis também pela construção de 

novos caminhos. 

Em 1894 a estrada que partia de Blumenau chegou a Lontras, 10 quilôme-

tros antes de Rio do Sul. Até esse limite também foram os colonos, pois para 

continuar a subir o rio era preciso embrenhar-se pelo picadão do cargueiro. 

Apenas em 1908 a via de rodagem que acompanhava o Itajaí do Sul abriu 

definitivamente o caminho para o encontro dos rios. Três anos depois a cons-

trução da estrada de Trombudo, cidade à 20 quilômetros ao oeste de Rio do 

Sul, definiu uma nova rota para o local. 
Mapa de Santa Catarina em 1906. 
No destaque a  Colônia Hansa, 
região que englobava Rio do Sul
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DE BRAÇO DO SUL A RIO DO SUL

Cidadão Governador do Estado de Santa Catarina.

Diz August Ernst Jor. immigrante chegado no Brasil há dous annos, que não 
possuindo terras para o cultivo da lavoura, pede-vos respeitosamente para que 
o digneis conceder-lhes um lote de terras, dos que acharem vagos no districto 
Massaranduba ou no Braço do Sul, sob as condições em vigor.

Blumenau, 12 de agosto de 1893.

August Ernst Jor.

August Ernst Jor. foi um dos 60 imigrantes que, em 1893, solicitaram ao 

governador de Santa Catarina terras na região de Braço do Sul, a pequena 

vila que surgiu no encontro dos dois braços do rio Itajaí-açú. Fugindo dos 

elevados valores cobrados pelos lotes nas colônias mais desenvolvidas, mui-

tos imigrantes aproveitaram a abertura de novas estradas e se instalaram nos 

vales dos rios Itajaí do Sul e do Oeste. Em Braço do Sul a terra era farta, fértil 

e barata, uma oportunidade para famílias inteiras deixarem Blumenau para 

comprar muitos lotes por onde os descendentes pudessem se espalhar.

O marco desse aumento populacional foi a abertura, em 1904, da primeira 

venda da cidade, que também funcionava como hotel. No ano seguinte já 

existiam oito edificações na pequena Braço do Sul. Mas ainda eram poucas 

perto das 12 de Matador e das 20 de Lontras, outros distritos da região. Em 

1910 chegou a Braço do Sul a agência de Correios e Telégrafos e mais um 

hotel se estabeleceu na localidade, o Hotel do Oeste. 

Com características de vila, Braço do Sul destacava-se pelo intenso comércio 

movimentado pelos colonos e pelo grande número de alfaiates e sa-

pateiros. Até então parte do distrito de Indaial, mu-

nicípio de Blumenau, Braço do Sul ganhou em 

1912 o título de distrito. Através da lei nº. 

61 do município de Blumenau, 

passou a se chamar 

Bella Aliança.

Um dos primeiros registros 
fotográficos da vila mostra 

habitação de imigrantes em 1870
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Pousada e venda frequentadas 
por viajantes que seguiam para 
Curitibanos, por volta de 1900

No início  do século XX  
surgem as primeiras casas 
no distrito de Bella Aliança

Tropeiros cruzam o distrito com 
suas boiadas congestionando 
as ruas e pagando impostos

O simpático nome do distrito se tornou mais um 

atrativo para a instalação na região dos novos imi-

grantes alemães e italianos que foram destinados 

para a colonização em Santa Catarina após o fim 

da Primeira Guerra Mundial. Começou assim uma 

grande expansão do povoamento para o vale do rio 

Itajaí-açú. 

Enquanto os imigrantes se estabeleciam, as tro-

pas do planalto continuavam passando por Bella 

Aliança. As enormes filas de gado congestionavam 

as estreitas ruas do distrito e atravessavam o Itajaí 

do Oeste deixando no caminho grandes somas de 

dinheiro para pagar os impostos, a principal fonte 

econômica da localidade na época.

Do outro lado da margem, enquanto esperava a tro-

pa passar, estava o colono italiano que cruzava o rio 

para negociar no comércio o resultado da sua lavou-

ra.  Ele vendia vários produtos desde milho, fumo, 

batata, arroz, cana-de-açúcar, alfafa até amendoim, 

feijão, alho, cebola e uva. Em Bella Aliança tudo po-

dia ser plantado. Não havia terra imprestável para a 

lavoura, pois mesmo os piores solos eram utilizados, 

como as chamadas terras fracas, consideradas terre-

nos férteis para o cultivo da mandioca.

Depois da passagem do gado, as ruas voltavam a ser 

território do imigrante alemão que abria as portas 

de sua funilaria. Logo em frente à funilaria ficava o salão de baile e ao lado 

funcionava uma pequena venda. Mais adiante estava o açougue, a casa do 

pedreiro, o tabelião e o intendente. 

Com a balsa era possível ir ao correio, ao hotel e ao ferreiro. A farmácia era 

um pouco mais adiante, mas se localizava estrategicamente ao lado do cerve-

jeiro. Eram estes alguns dos 30 estabelecimentos comerciais que atendiam os 

5.150 habitantes de Bella Aliança em 1917.    



A construção da Estrada de 
Ferro Santa Catarina, em 1929,  

fortaleceu a economia da região

No final dos anos 20, a agricultura e o comércio garantiram à Bella Aliança 

o segundo lugar entre os distritos com maior arrecadação, perdendo apenas 

para a sede, Blumenau. Com destaque na economia e com a indústria em de-

senvolvimento, a cidade foi emancipada no dia 10 de outubro de 1930. Foi o 

primeiro distrito de Blumenau a se tornar município e agora se chamava Rio 

do Sul. A nova situação política, instaurada oficialmente em 15 de abril de 

1931, alterou a estrutura local e diferenciou a cidade dos demais povoados, 

vilas e distritos da região.

NOS TRILHOS DA EMANCIPAÇÃO

O início da década de 30 trouxe as primeiras pontes que começaram a cruzar 

os rios. Eram pênseis e levavam em seus cabos de sustentação os fios que 

ligariam a energia elétrica na cidade. E acompanhando os fios por toda a 

cidade iam os trilhos da Estrada de Ferro Santa Catarina, que começou a ser 

construída em 1929. Rio do Sul era agora uma sede municipal com energia 

elétrica e estações ferroviárias. Elementos suficientes para elevar a cidade a 

pólo de desenvolvimento regional do Alto Vale do Itajaí. 

A chegada do trem impulsionou a economia e fortaleceu a indústria e o 

comércio locais. Depois de anos limitando suas vendas ao consumo interno 

da cidade por causa das péssimas condições de 

transporte, os pequenos comerciantes e em-

presários locais começavam a sonhar com o 

apito da locomotiva e transformavam seus 

negócios. Com a oferta local de maté-

ria-prima oriunda da agricultura, as 

promissor desconhecido



pequenas indústrias reproduziram-se 

e aumentaram o porte.

O município vivia em clima de desen-

volvimento. Dois anos após o desmem-

bramento de Blumenau, Rio do Sul já 

possuía fábricas de manteiga, queijos, 

banha e produtos suínos, cerveja, ga-

sosa, vinhos, licores, bombons, gelo, 

vinagre, tapioca, torrefação e moagem 

de café, engenhos de farinha de man-

dioca e fubá, engenhos de açúcar e 

aguardente, móveis, vassouras, curtu-

me, charqueadas, alcatrão e artefatos 

de alumínio. A grande variedade de 

indústrias estimulou também o cresci-

mento de estabelecimentos comerciais 

e de prestação de serviços.

NA RUA LAURO MÜLLER

A presença da estrada de ferro, o desen-

volvimento da indústria e a crescente 

concentração da população atraíam 

para Rio do Sul pessoas interessadas 

na possibilidade de instalar um negó-

cio. Pertenciam, em sua maioria, à se-

gunda geração dos imigrantes alemães 

e italianos que há anos haviam se ins-

talado na região desbravando o ainda 

inóspito Alto Vale. 

Um desses empreendedores era o 

jovem Alfredo Wuerz. Filho de imi-

grantes alemães, Alfredo deixou a casa 

dos pais em Rio dos Cedros, cidade a 

77 quilômetros de Blumenau, aos 23 

Ao lado e no fundo, o Projeto de Lei 
da Assembléia Legislativa do Estado 
que criou o município de Rio do Sul
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anos para servir no exército. Quando voltou, trabalhou por um tempo no 

açougue e na mercearia da família. Lá, enquanto atendia os clientes ouvia os 

viajantes falarem do crescimento do distrito vizinho de Bella Aliança, que de 

tão desenvolvido tinha virado município. 

Era o início dos anos 30 e as notícias do 

trem e da energia elétrica ecoavam no Vale 

do Itajaí.

Dono de uma personalidade forte e cheio 

de obstinação, Wuerz mudou-se para Rio 

do Sul. Com o conhecimento tácito de 

mecânica herdado dos antepassados deci-

diu abrir na cidade uma pequena oficina 

para consertos em geral. 

No bolso levava 1:000$000, um conto de 

réis, que pediu ao seu pai como capital de giro para investir no negócio. 

Com o dinheiro comprou um terreno ao lado do trilho da estrada de ferro, 

na Rua Lauro Müller, n.º 411, onde no dia 1º de janeiro de 1936 inaugurou 

a Oficina Mechanica Alfredo Wuerz.

A oficina fazia todo tipo de reparos desde máquinas de costura até armas. 

Mas o forte da empresa eram os serviços para as indústrias da região que 

encaminhavam os equipamentos com defeito para o conserto caprichado 

do alemão Wuerz. Desde o início o mecânico exigia dos funcionários rigor 

e responsabilidade no trabalho. Pelo seu comportamento rígido era muitas 

vezes temido pelos empregados.

A fama do temperamento de Wuerz chegou aos ouvidos dos ferreiros pro-

prietários de uma mecânica que funcionava ao lado da empresa do alemão. 

Lá os concunhados Alexandre Georg e Erich Storrer faziam serviços de tor-

nearia e ouviam histórias sobre o gênio explosivo do vizinho que ainda mal 

conheciam. Corria o ano de 1944 e os dois eram recém chegados a Rio do 

Sul.

Georg e Storrer instalaram-se na cidade por volta de 1942 fugindo de um 

surto de malária em Blumenau e atraídos pelo crescimento estrondoso que 

Acima, oficina mecânica na Rua 
Lauro Müller que mais tarde se 

tornaria a Riosulense

Na página seguinte, declaração 
de firma da empresa fundada pelo 

alemão Alfredo Wuerz em 1936 
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a indústria da extração da madeira trazia para Rio do Sul. 

Levavam consigo as irmãs Cecília e Cordélia Prange, a 

primeira casada com Alexandre e a segunda com Erich. 

Assim que a pequena família chegou à cidade os cunha-

dos logo resolveram abrir um negócio próprio.

Alexandre foi mecânico e ferreiro na época em que 

morou em Blumenau, sua cidade natal. Quando che-

gou a Rio do Sul, com 27 anos, tinha a experiência de 

ter trabalhado na fundição Tupy, em Joinville. O só-

cio Erich fora ferreiro em Lontras e trabalhou como 

mecânico em Blumenau. Juntando conhecimentos 

os dois abriram em 1943 a pequena oficina Georg 

& Storrer.

Em pouco tempo os serviços de tornearia aumentavam na oficina, princi-

palmente o conserto e a produção de peças e máquinas para as indústrias 

da mandioca e da madeira. As terras fracas da cidade estavam dando muito 

aipim e os empresários da região lucravam alto com os produtos feitos da 

raiz. Rendimentos também tinham os exploradores da madeira, riqueza que 

começava a ser extraída no Alto Vale do Itajaí. 

O crescimento das solicitações de serviço exigiu a ampliação da estrutura 

da oficina. A primeira 

opção foi bater à por-

ta do vizinho Alfredo 

Wuerz e fazer uma 

oferta para alugar o 

espaço da mecânica.  

Como estava traba-

lhando praticamente 

sozinho, pois os em-

pregados não agüenta-

vam por muito tempo 

o seu autoritarismo, o austero alemão aceitou alugar o seu estabelecimento 

para os mecânicos da oficina ao lado. A partir de então funcionaria também 

na Rua Lauro Müller, n.º 411, a Georg & Storrer Ltda.

A Georg & Storrer foi a primeira 
colaboradora da Associação 

Comercial e Industrial de Rio do Sul

À direita, as casas próximas 
à oficina, onde os três sócios 

moravam  com as esposas 
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SOCIEDADE DE VIZINHOS

O trabalho com as madeireiras e fecularias continuava a expandir. As duas 

indústrias desenvolviam-se aceleradamente e precisavam constantemente de 

peças, máquinas e equipamentos. 

Com novas perspectivas a Georg 

& Storrer Ltda. decidiu ampliar o 

seu ramo de atuação e investiu na 

construção de uma fundição. 

Novamente os sócios procuraram 

Alfredo Wuerz com uma oferta 

para comprar o lote ao lado da ofi-

cina. Dessa vez o alemão não acei-

tou a negociação e fez uma con-

tra-proposta: doaria o terreno em 

troca de uma parte na sociedade. 

No dia 18 de dezembro de 1945, 

Alfredo Wuerz, Erich Storrer e Alexandre Georg assinaram as três 

vias do documento de declaração de firma social e registraram 

oficialmente a Metalúrgica Riosulense Ltda. na Junta Comercial 

do Estado de Santa Catarina, sob o número 6029. A indústria 

passou a ser do ramo de “fundição e oficina mecânica”. 

O capital da sociedade era de Cr$ 300.000,00, dividido em 30 

quotas de 10 mil cruzeiros. Cada sócio possuía 10 quotas, valor que cor-

respondia às contribuições de equipamentos, ferramentas e máquinas que 

cada um levou para a empresa. Essas transações iniciais estão registradas no 

primeiro diário de contabilidade da Metalúrgica Riosulense, feito em 28 de 

janeiro de 1946.

Máquinas, móveis e utensílios da oficina mechânica Alfredo Wuerz junta-

ram-se às ferramentas e mercadorias da Georg & Storrer. A disciplina e a 

rigidez de Alfredo Wuerz uniram-se à dedicação de Erich Storrer e ao bom 

humor e à alegria de viver de Alexandre Georg. E assim a Metalúrgica Rio-

sulense começou as atividades no dia 02 de janeiro de 1946, na mesma Rua 

Lauro Müller, n.º 411.

Ao fundo, anotações do diário
contábil da recém-fundada  
Riosulense

Funcionários e familiares 
reunidos nas obras de construção 
da fundição da empresa, em 1946

No detalhe, o projeto original das 
novas instalações do prédio da 
Metalúrgica

Na página seguinte, declaração de 
firma registrada na Junta Comercial 
do Estado de Santa Catarina
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DO CARRO DE BOI
AO AUTOMÓVEL

a madeira, a 
f ula e os novos 

mercados 



E
ram 140 serrarias e 13 fábricas de 

beneficiamento de madeira que na 

década de 40 exploravam a peroba, 

a canela preta, o cedro e a araucária, 

que cobriam 70% do território de Rio do Sul. 

Munidos de motosserras e machados, os la-

vradores subiam os morros em busca do pi-

nheiro e depois mergulhavam no vale do rio 

Itajaí do Sul procurando pela preciosa imbuia. 

No ritmo da queda das árvores a indústria da madeira crescia rapidamente e 

se tornava a principal atividade econômica do município.

As terras concedidas pelo Estado para a colonização ofereciam grandes reser-

vas florestais. As árvores centenárias eram derrubadas para dar lugar à roça 

e vendidas para o pagamento das terras. Depois de inúmeras machadas em 

seus troncos, os enormes pés de pinheiro, imbuia, canela e cedro caíam no 

chão para serem divididos em toras de quatro metros de comprimento. 

Com a ajuda de um carro de boi, a madeira era levada até as proximidades 

da estrada de ferro, onde estavam estrategicamente instaladas as indústrias e 

as exportadoras.
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Trabalhadores da região de 
Rio do Sul transportam toras 
para serrarias na década de 50
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A maioria das serrarias de Rio do Sul era de médio porte. Trabalhavam com 

uma única serra e produziam cerca de 50 táboas por dia. Nos distritos do 

município, como Trombudo Central, Pouso Redondo e Taió, a distância da 

estrada de ferro exigia maiores investimentos em instalações e transporte. 

Funcionavam nessa região serrarias com produção de 700 dúzias de táboas 

por ano e em Trombudo Central estava a maior, produzindo anualmente 

2.304 dúzias.

Nas margens dos rios se instalavam as indústrias da madeira compensada. 

Uma delas fixada na ponta de terra que marcava o nascimento do rio Itajaí-

açú. Ali, as águas do Itajaí do Sul e do Itajaí do 

Oeste responsabilizavam-se por carregar as toras 

de madeira até o porto da fábrica. 

Dessa forma a madeireira tinha o privilégio de 

receber espécies de árvores nativas dos vales dos 

dois grandes rios. Depois de descansarem imersas 

nas águas, as toras eram beneficiadas para serem 

utilizadas em móveis, portas e edificações.

Embarcada no trem, a madeira de Rio do Sul se-

guia por um longo caminho até chegar aos compradores da Alemanha e dos 

Estados Unidos. O país europeu era o principal mercado importador da 

À direita, madeireira localizada 
no encontro dos rios Itajaí do Sul e 

Itajaí do Oeste, no centro da cidade

Abaixo, imagem de toras de  
madeira que eram levadas até  

as indústrias pelo leito dos rios



madeira da região e a espécie favorita era o pinheiro araucária. No início da 

década de 40 essa madeira que, costumava ser comercializada a 10$000 o 

metro cúbico, chegou a ser vendida a 80$000. 

FÁBRICA DE MÁQUINAS

Muitas serrarias eram clientes da Metalúrgica Riosulense, que fazia manu-

tenção das máquinas e peças. Cerca de 30 funcionários dividiam-se entre os 

serviços habituais que envolviam os reparos nas gigantes máquinas de serra 

de fita e os consertos nos complexos equipamentos utilizados na produção 

de fécula de mandioca. Para essa indústria o trabalho era mais delicado. Era 

preciso cuidado para lidar com as caras estufas e centrífugas importadas para 

a extração do amido e da fécula.

O final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, fez com que a compra dessas 

máquinas, e o comércio exterior do Brasil de forma geral, fossem bastante 

prejudicados. A partir de então o país entrou na fase de substituição das suas 

importações e incentivou a criação de indústrias no país. Em Rio do Sul não 

foi diferente e os reflexos chegaram até a Metalúrgica Riosulense. A expe-

riência em mecânica dos proprietários Georg, Storrer e Wuerz despertou a 

possibilidade de desenvolver novos serviços e a Riosulense passou a fabricar 

as mesmas peças e máquinas que antes apenas consertava.
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Produção de caldeiras ocupava 
parte da fábrica da Riosulense  
no final da década de 40

Peneira centrífuga desenvolvida 
pela empresa era utilizada para 
o beneficiamento da mandioca

Funcionários de uma serraria da 
região acompanham serra de  
fita da Metalúrgica em operação 



Com o início da produção de máquinas, a pequena fundição, inaugurada há 

pouco tempo, passou a funcionar a todo o carvão. O forno cubilot escoava 

quilos de ferro-gusa fundido que, após passar pelos moldes de madeira e 

areia viravam peças, depois finalizadas pelas mãos hábeis do funcionário do 

torno e da prensa. Prontos, os apetrechos eram encaminhados para o setor 

de vendas, onde outras mãos anotavam detalhadamente as movimentações 

comerciais: as do contador da 

empresa, Francisco Perfoll.

Em pouco tempo os livros de 

contabilidade da Metalúrgica 

Riosulense tiveram os regis-

tros multiplicados. Os núme-

ros não se restringiam mais aos 

pequenos reparos - as vendas 

de máquinas preenchiam as 

folhas dos diários. Nesse rit-

mo os balancetes da empresa 

tornavam-se uma tarefa cada 

vez mais longa e inviável para 

Perfoll fazer sozinho. Como precisava dividir-se entre a empresa e os outros 

clientes de seu escritório de contabilidade o contador escolheu entre os seus 

funcionários o jovem João Stramosk, para auxiliá-lo com o trabalho na Rio-

sulense.

Foi assim que, no ano de 1947, Stramosk entrou pela primeira vez no escri-

tório da Metalúrgica Riosulense. Aos 20 anos e recém-saído do Seminário 

da Consolada em Rio do Oeste, não tinha experiência alguma de como fazer 

a contabilidade de uma empresa. Orientado a usar como exemplo o que 

fora feito anteriormente, e apenas alterar valores e quantidades das vendas, 

Stramosk registrava com letra caprichosa os números que representavam o 

crescimento da Riosulense.  Era o primeiro emprego que o filho de agricul-

tores de Rio do Oeste conseguia na cidade de Rio do Sul e seria também o 

local pelo qual dedicaria a vida.

Alfredo Wuerz, no centro, retira 
a primeira fornada da nova 

fundição instalada na fábrica

No canto inferior da página, 
anotações financeiras do ajudante 

de contador João Stramosk em 1948

do carro de boi ao automóvel
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METALÚRGICA RIOSULENSE S.A.

No dia 15 de julho de 1949 a Metalúrgica Riosulense deixou de ser socie-

dade de responsabilidade limitada e transformou-se em sociedade anônima. 

Nessa mudança a empresa aumentou o seu capital social, que passou de Cr$ 

300.000,00 para Cr$ 1.000.000,00. O investimento foi feito por seis novos 

sócios que se juntaram a Alexandre Georg, Alfredo Wuerz e Erich Storrer, na 

agora Metalúrgica Riosulense S.A. Eram eles: Francisco Perfoll, Henrique 

Hartmann, Arthur Siwerdt, Henrique Sousa, Alfredo Schreiber e Hartwig 

Kopsch.

A nova configuração da sociedade não se manteria por muitos anos. Em 

1952, um dos fundadores, Erich Storrer, por problemas de saúde, renunciou 

à diretoria comercial e vendeu suas ações para o sócio 

Francisco Perfoll. Ao cargo de diretor comercial, Per-

foll somou a contabilidade da Metalúrgica, porém não 

contava mais com a ajuda do aprendiz João Stramosk, 

que estudava em União da Vitória para realizar o exa-

me do artigo 91, que na época representava a formação 

de 1ª à 8ª série.

Mas os estudos de Stramosk seriam interrompidos em 

1954 pela notícia da morte prematura de Francisco 

Perfoll. Como única pessoa que além dele conhecia a 

contabilidade da empresa, João Stramosk foi convida-

do pelo diretor presidente Alfredo Wuerz e pelo dire-

tor gerente Alexandre Georg para que voltasse a Rio 

do Sul e à Metalúrgica. 

Uma conversa com o diretor do colégio permitiu a an-

tecipação dos exames. Aprovado no teste, Stramosk fez 

as malas rapidamente e embarcou no trem que seguia 

de União da Vitória para Jaraguá do Sul, onde pegaria 

um ônibus para Rio do Sul, destino que alcançaria dois 

dias depois. Assim que chegou, foi contratado pela 

Metalúrgica Riosulense e passou a ser responsável pe-

los registros da movimentação financeira da empresa. 

Diário Oficial do Estado de Santa 
Catarina publica a mudança da 
Riosulense para sociedade anônima



Para aprimorar seus conhecimentos, começou a estudar contabilidade em 

um curso noturno no Colégio Dom Bosco. Todos os dias começava a traba-

lhar às 07h00 e saía pontualmente às 18h36 direto para o curso. Então com 

27 anos, Stramosk já era casado e pai. Era com a esposa Maria José e com o 

filho mais velho, João Filho, que enfrentava a extenuante rotina de trabalhar, 

estudar e manter a família. Mas o companheirismo do casal ajudou a supor-

tar as dificuldades.

Stramosk e Maria José conheceram-se em um baile caipira onde ele ganhou 

um concurso com a fantasia mais original. No dia seguinte Maria José ia 

para o colégio quando ao passar em frente ao escritório de contabilidade de 

Francisco Perfoll viu aquele rapaz que venceu a competição de traje caipira 

da noite anterior. Intrigada ela imaginou porque ele estava trabalhava com a 

mesma fantasia que usou no baile, só podia ser maluco ou muito brincalhão. 

Mal sabia que aquela “fantasia” era a roupa usual de Stramosk, que sempre 

vestia-se com os trajes costurados pela avó.

Os dois começaram a namorar e um ano depois, em 1951, se casaram. Na 

cerimônia estavam presentes os diretores da Riosulense, Alfredo Wuertz, 

Alexandre Georg, Erich Storrer e Francisco Perfoll. Desde o início do ca-

samento Maria José acostumou-se à dedicação do marido pela Riosulense, 

mesmo quando ele ainda era apenas um ajudante. O único momento em 

que ele passava com a mulher era o almoço. Essa refeição, aliás, tinha hora 

marcada, pois os funcionários da Metalúrgica eram liberados exatamente às 

12h05 e deviam retornar ao trabalho às 13h30.

do carro de boi ao automóvel

A ponte dos arcos, cenário onde 
Stramosk recebeu a oferta para 

comprar ações da Riosulense
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Todos os dias no horário do almoço, Stramosk e o diretor gerente Alexandre 

Georg saíam juntos da empresa e caminhavam para casa sobre os trilhos da 

estrada de ferro que passava atrás do prédio do escritório da Riosulense. 

Conversavam até a Ponte dos Arcos onde Georg tomava rumo para sua casa 

e Stramosk atravessava a ponte para almoçar com a família. Perto das 13h30 

os dois tinham novo encontro marcado na linha do trem, de onde seguiam 

para a Metalúrgica.

Em uma dessas conversas, quando os dois voltavam para a empresa, Georg 

fez um convite. Como representante dos sócios, expressou a vontade de que 

Stramosk ficasse com as ações de Francisco Perfoll e assumisse a diretoria 

comercial da Metalúrgica Riosulense, lugar vago desde a morte do conta-

dor. Era uma proposta sedutora, mas 

que Stramosk não poderia aceitar, pois 

não possuía recursos suficientes para 

adquirir as poucas ações de Perfoll. O 

argumento não fez Georg desistir e ele 

garantiu que o pagamento poderia ser 

em parcelas pequenas, descontadas dos 

salários e gratificações.

Grato com a confiança que os sócios lhe 

dedicavam, Stramosk assumiu em 1º 

de julho de 1954 a diretoria comercial 

da Metalúrgica Riosulense. O trabalho 

ainda era o mesmo: registrar a contabilidade, listar as compras e vendas e 

fazer as cobranças. A diferença agora eram as dez ações da sociedade que 

representavam que um pedaço da empresa era seu. Mas a quantidade de 

ações não importava, pois a dedicação que teve para aquela dezena de títulos 

iniciais seria a mesma que entregaria para o 100% das ações que conquistou 

anos depois.

AS EXPECTATIVAS DOS ANOS 50

Na década de 50, Rio do Sul era o quinto município mais populoso de San-

ta Catarina, mas apenas 5% dos moradores trabalhavam na indústria. Esse 

setor, segundo censo do IBGE, reunia na época 114 empresas, sendo que 29 

Trecho da ata que nomeia João 
Stramosk diretor comercial após a 
morte de Francisco Perfoll
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estavam ligadas à produção de fécula de mandioca e 22 à extração da ma-

deira. Era praticamente metade dos estabelecimentos industriais que tinham 

como atividade a mandioca e a madeira, mas o número real de empresas 

envolvidas nesses setores era muito maior quando se contabilizava os presta-

dores de serviços, que ajudavam a desenvolver a economia de Rio do Sul.

Uma dessas empresas era a Metalúrgica Riosulense, que continuava a ofere-

cer serviços de oficina mecânica, além de fabricar máquinas, peças e acessó-

rios para as indústrias da madeira e do aipim. Entre esses produtos estavam 

as peneiras centrífugas, estufas e os separadores produzidos pela Riosulense 

que contribuíram para a produção de fécula atingir, no ano de 1955, o re-

corde de 16.785.733 quilos. Essas máquinas eram aplicadas em todos os 

processos de beneficiamento da mandioca.

Metalúrgica fabricava peneiras 
centrífugas quando a indústria de 
fécula de amido atingiu seu auge

Serra de fita instalada em uma 
das dezenas de serrarias que 

funcionavam no Alto Vale do Itajaí
 

Abaixo, Rio do Sul em 1957:  
quinto município mais populoso  

do Estado de Santa Catarina
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Da mesma forma as serras de fita, serras circulares, guinchos, eixos e chanfra-

dores abasteciam a indústria de extração da madeira. As serras de fita eram 

utilizadas para dividir em tábuas as imensas toras de madeira. Eram máqui-

nas enormes, muitas vezes do mesmo tamanho de um pequeno caminhão e 

que ocupavam salas inteiras. A sua produção e montagem exigiam o trabalho 

de diversos funcionários da Riosulense que viajavam constantemente para 

instalar a complexa engrenagem de polias e serras.

INÍCIO DA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA

Os números positivos dessas atividades de Rio do Sul refletiam o otimismo 

do setor industrial brasileiro na metade da década de 50. Nessa época o Bra-

sil começava a viver em clima pleno de desenvolvimento e tudo se devia ao 

médico mineiro Juscelino Oliveira que assumiu a presidência no dia 1º de 

janeiro de 1956 com o nome de Juscelino Kubitschek e com a promessa de 

fazer o país crescer 50 anos em cinco.

O primeiro passo do novo presidente para tentar atin-

gir esse objetivo foi lançar o Plano de Metas, que desti-

nava-se a aumentar a produção em diversos setores da 

economia, estimulando a rápida instalação de fábricas 

no país. 

Um dos destaques do programa de Kubitschek foi o 

investimento no setor automotivo. Para desenvolver 

a indústria automobilística, o Plano de Metas limitou 

as importações de veículos e peças, uma medida que 

obrigou as empresas a produzirem no Brasil automó-

veis com pelo menos 40% de material nacional, índice 

que deveria chegar a 95% nos primeiros cinco anos de 

aplicação do programa.

Catálogo de produtos da 
Riosulense para a indústria 
da madeira nos anos 50

Presidente eleito Juscelino 
Kubitchek visita inicia governo 
com estímulo ao setor automotivo



Em 1956 foi criado o Grupo Executivo de Indústria Automobilística (GEIA), 

agência estatal responsável pela supervisão e aplicação das metas para o setor 

automotivo. Uma das principais ações do GEIA foi o plano para a substi-

tuição de peças importadas por componentes nacionais. A nacionalização 

tinha como objetivo forçar as montadoras a produzirem apenas os principais 

componentes dos veículos. As demais peças deveriam se buscadas junto aos 

fornecedores nacionais. Essa política incentivou que novas indústrias no país 

se dedicassem a esse mercado em expansão.

A expectativa gerada em torno do desenvolvimento do setor automotivo do 

país chegou pelos jornais, pela rádio e pelos raros aparelhos de televisão até 

Rio do Sul. A cidade tinha entre as suas indústrias uma pequena fábrica de 

peças para automóveis chamada Nikel, que existia desde 1954. Na empresa 

eram fabricados anéis de pressão e buchas para rolamento, além da guia de 

válvula para o mercado de reposição do motor Ford F8. Tudo era produzido 

em um antigo torno, com o apoio de uma desgastada solda e de uma velha 

furadeira. As peças muitas vezes eram baseadas em modelos usados e danifi-

cados, padrões distantes do que passaria a ser exigido.

Rio de Janeiro: com os Planos  
de Metas de JK, o brasileiro 

substituiu o bonde pelo automóvel

do carro de boi ao automóvel
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Com dificuldades financeiras, os proprietários da fábrica procuraram um 

comprador para a Nikel. A estrutura foi oferecida para o diretor comer-

cial da Metalúrgica Riosulense, João Stramosk, que percebeu o potencial da 

compra diante do cenário nacional. Aprovada a transação pelos sócios, os 

equipamentos e os funcionários da fábrica de autopeças mudaram-se para o 

barracão aos fundos da Riosulense.

Foi nesse galpão que o funcionário Faldy Gardolin ao voltar do exército em 

1957 encontrou as máquinas e os colegas com os quais trabalhava na Nikel. 

Com experiência nos processos da fábrica, Faldy continuou na Metalúrgica 

Riosulense, onde assumiu a gerência do setor de autopeças. A criatividade 

do supervisor na implantação de novas máquinas e diferentes procedimentos, 

aliada à dedicação dos 15 funcionários do setor, que trabalhavam dez horas 

por dia de segunda a sexta-feira e das 6h30 às 12h00 no sábado, desenvolveu 

gradativamente a produção. O esforço da seção de autopeças rendeu 61 mil 

peças fabricadas no ano de 1957, entre elas a guia de válvula nº. 1314, para o 

motor Chevrolet, a primeira autopeça concebida e produzida no novo setor 

da Metalúrgica Riosulense.
Equipamentos utilizados pela 
Riosulense para implantar o  setor 
de autopeças em 1956





O PAÍS SOBRE
R O D A S

na era do 
automóvel, uma 
fábrica art anal



O Plano de Metas de Juscelino Kubitschek foi 

um poderoso imã para a atração de gran-

des multinacionais do setor automobilísti-

co. Os incentivos fiscais e os investimen-

tos estatais em infra-estrutura e na indústria de base 

trouxeram para o Brasil as principais fabricantes de 

veículos do mundo. O resultado foi que, no primei-

ro ano do governo JK, de 1956 a 1957, a produção 

de ônibus e caminhões triplicou no país.

Os últimos anos da década de 50 consolidaram o automóvel como símbolo 

de desenvolvimento do país. A atividade cresceu três vezes mais do que a 

média do setor industrial brasileiro na época. Foram 600% de crescimento 

só nos anos em que Kubitschek esteve na presidência. Do fusca ao DKW o 

Brasil entrou nos anos 60 guiado por uma nova frota de veículos.  Só no 

primeiro ano da década, as indústrias registraram 133.041 unidades vendi-

das, número quatro vezes superior às vendas de 1957, que atingiram 30.542 

veículos comercializados.

O Brasil de 1961 tinha 67 milhões de pessoas e 321.150 veículos em circula-

ção. Automóveis que precisavam de estradas para rodar. Estradas que por sua 
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Presidente Kubitschek prestigia 
apresentação de carro nacional, o 
grande emblema de seu governo 



vez tinham um país inteiro para integrar, como a recém-concluída rodovia 

Bernardo Sayão, que saía de Belém, no Pará, e descia até a nova capital do 

país - Brasília, no coração de Goiás.

Em Rio do Sul os automóveis também começaram a invadir as ruas, substi-

tuindo os carros de boi e a locomotiva. A nova frota de veículos fez com que 

guardas de trânsito fossem contratados e semáforos instalados. O tráfego 

passou a ser tão intenso que as ruas da cidade precisaram passar por reparos 

mais freqüentes. A capital do Alto Vale do Itajaí ganhou nesta época a sua 

primeira estação rodoviária.

Fotografia publicada no jornal 
Correio da Manhã (RJ), em 

1964, anuncia a era do ônibus

A capital do Alto Vale do Itajaí 
começa a sentir os reflexos do 

avanço da indústria do automóvel 

o país sobre rodas
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MERCADO EM CRESCIMENTO

Além de estimular a expansão da malha rodoviária, a indústria automobilís-

tica impulsionou outros setores como a energia, a siderurgia e a borracha. 

Outras atividades de base diretamente relacionadas ao setor também se ex-

pandiram, como a petroquímica e a produção de autopeças. Com os índices 

de nacionalização dos automóveis atingindo 98% em 1966, o setor de auto-

peças brasileiro investiu em máquinas e técnicas para a produção de novos 

itens para as montadoras.

Mas as fabricantes de autopeças também aproveitaram o 

aumento da frota de automóveis no país para produzir  

para o setor de reposição. Oficinas mecânicas e retíficas 

eram o foco desse mercado. Com preço e qualidade in-

feriores ao material utilizado pelas montadoras, as peças 

destinadas à reposição representavam em média 20% da 

produção das indústrias do setor.

Essa média era um pouco diferente para a Metalúrgica 

Riosulense que tinha no mercado de reposição 100% da 

sua clientela. O principal produto comercializado era a 

guia de válvula, ainda produzida com ferro-guza, moldada 

e verificada por equipamentos montados pelos próprios 

funcionários da Riosulense. Muitas peças do maquinário também eram cria-

das dentro da empresa, assim como as ferramentas para construir as máqui-

nas da produção. Era uma equipe de talentosos mecânicos que identificavam 

as necessidades da empresa e com criatividade apresentavam a solução.

UMA ROTINA DE MUITO TRABALHO E AMIZADES

Em meados dos anos 60 o processo de produção da Metalúrgica Riosulense 

ainda era considerado artesanal. Do início ao fim de um projeto, o resultado 

era garantido apenas pela experiência dos trabalhadores. Para a produção de 

lotes de peças ou de uma máquina, toda a empresa era mobilizada e inte-

grada. E a comunicação entre os diferentes setores era feita através do único 

telefone da Riosulense, cujo número era 403. Havia uma extensão no escri-

tório e outra na fábrica para telefonemas externos. No mais, eram seis apa-

Linha de montagem do Fusca, da 
Volkswagen: o carro símbolo da 
expansão automibilística nacional
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relhos, que permitiam apenas ligações entre os ramais 

internos, mas que mantinham em contato os supervi-

sores da fundição, usinagem, autopeças, manutenção e 

ferramentaria. 

Tudo começava na pequena fundição onde o trabalho 

era feito por 15 funcionários. No forno cubilot eram 

intercaladas camadas de ferro e carvão coque. O gás 

produzido pela combustão do carvão derretia o ferro, 

que escorria em alta temperatura para a base do forno. 

Na boca do cubilot, uma massa de barro estancava a 

vazão do ferro incandescente. Foi na produção dessa 

massa, a famosa paçoca, que muitos iniciaram o tra-

balho na Metalúrgica Riosulense, um deles João Fábio 

Maçaneiro. O jovem de 15 anos começou na empresa 

cavando barrancos para fazer a paçoca e esticando uma 

longa taquara com o barro na ponta para fechar o for-

no. Era ele também que ficava até tarde da noite ten-

tando resfriar com uma mangueira o refugo expelido 

pelo cubilot.

Quando a primeira panela de ferro fundido ficava pron-

ta, o telefone tocava na fábrica. Alguém tinha que gritar 

para avisar o supervisor da autopeças, Wolfgang Zücker, 

que o encarregado da fundição, Erico Maçaneiro, esta-

va na linha. Era pra avisar sobre a qualidade da fornada 

de ferro que seguiria para a produção. Despejada nos 

moldes de madeira e areia, a massa de ferro fundido 

esfriava lentamente e voltava ao estado sólido, desta vez na forma de peças 

e equipamentos. Esse formato muitas vezes era definido com base em peças 

desgastadas. Os itens eram em geral copiados a olho para folhas de projetos, 

que seguiam para a marcenaria, onde, nas mãos do carpinteiro Emílio Mazzi, 

a madeira virava diversos tipos de moldes.

Dos moldes, as peças eram encaminhadas ao setor de autopeças e de usi-

nagem. Lá eram cortadas, furadas e recebiam acabamento. Tudo feito em 

tornos e esmerilhos simples ou ainda com batidas de martelo. Os olhos e as 

Seqüência de fotos na fundição da 
antiga fábrica: o preparo do forno,  

o ferro fundido e a moldagem 
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mãos eram os principais instrumentos para determinar a qualidade da peça. 

Era na busca de qualquer imperfeição, ao tatear na procura de rugosidades 

e na comparação com o original que se selecionavam os produtos. Apenas 

nesse momento era identificado qualquer erro que pudesse ter ocorrido em 

alguma etapa da produção, desde a modelagem e 

a fundição até a finalização.

Em todos esses processos estavam envolvidos 45 

funcionários, que trabalhavam nos diversos se-

tores da Riosulense no ano de 1967. A grande 

maioria jovens e adolescentes, que iniciavam na 

empresa aos 14 anos de idade, conforme permi-

tia a legislação trabalhista da época. O trabalho 

começava com um tempo de aprendiz, onde o 

serviço era limpeza geral e apoio à produção, mas 

logo assumiam-se tarefas de gente grande. Eram 

atividades de adultos, mas feitas por crianças, que 

precisavam do apoio de um banquinho de madei-

ra para alcançar o torno mecânico.

Na usinagem, máquinas antigas e 
jovens funcionários davam 
forma às peças da Metalúrgica



Jovens em turma sempre foi sinônimo de agi-

tação. E na Metalúrgica não era diferente. 

Brincadeiras, brigas, festas e muitas amizades 

marcaram essa época. Além é claro da dedi-

cação ao trabalho. Os banhos de rio, próxi-

mo à empresa, e os intervalos para o café da 

manhã e da tarde na sombra dos pinheiros 

eram os momentos de reunir a turma. Pre-

gar peças nos funcionários novatos era a 

diversão dos mais velhos. Facilmente os novos trabalhadores eram 

orientados a procurar pela máquina de achar diferença ou a lavar papel carbo-

no. Os inadvertidos também eram surpreendidos ao encontrar graxa dentro 

de suas luvas e botas, ou ainda, levar um balde de água na cabeça enquanto 

utilizavam o banheiro.

O futebol era outro motivo para reunir todo mundo. Normalmente as pe-

ladas eram feitas em um terreno ao lado da empresa. Lá também se jogava 

vôlei, outro esporte praticado pelos funcionários da Riosu-

lense que também tinha talentos no ciclismo e no jogo de 

dardos. A equipe da Metalúrgica participava de campeona-

tos regionais. Em um dos jogos o time da Riosulense levou 

uma lavada do adversário. Ao brincar com os funcionários 

dizendo que a equipe não treinava, o diretor João Stramosk 

recebeu como resposta a afirmação de que eles não tinham 

lugar para treinar.

No outro dia os funcionários foram surpreendidos com 240 sacos de cimen-

to descarregados em frente ao terreno da Riosulense. Era a contribuição da 

empresa para a construção de uma sede esportiva. Para essa realização os fun-

cionários reuniram-se em mutirão, dos mais jovens aos mais velhos. A cons-

trução foi feita por todos em horários que não chocassem com a rotina de 

trabalho. Era normal que no sábado pela manhã, antes do turno das 11h15 

às 17h30, se encontrasse dezenas de colaboradores na função de carregar 

areia, brita e amassar cimento.

A grande inauguração da sede foi com uma competição na cancha de bocha, 

com a vitória do famoso Chuli Buli ou João Fábio Maçaneiro, para os ínti-

Carteira de trabalho  de Erico 
Maçaneiro, um dos funcionários que 

ingressou na empresa aos 14 anos

Time de futebol da Metalúrgica nos 
anos 60. O esporte era o favorito 

dos jovens trabalhadores
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mos. Mas antes de Chuli Buli entrar para a história, outros funcionários da 

empresa já haviam estreado a cancha. No dia em que o cimento foi alisado e 

aguardava a secagem só se viu marmanjo jogando-se naquela massa. Muitas 

botas, chapéus e sapatos estão até hoje enterrados na mistura de cimento da 

cancha de bocha do grêmio da Riosulense.

Além de esportes, o grêmio passou a ser, mais tarde, o local oficial das re-

feições dos funcionários. Acostumados a esquentar a rala marmita de aipim 

com carne no forno da fundição, muitos ficaram surpresos com um novo 

cardápio repleto de coisas esquisitas como berinjela, couve-flor e brócolis. 

Todos os equipamentos da cozinha foram comprados pelos funcionários e a 

frente do fogão industrial, no preparo das refeições, estava Maria José Stra-

mosk, esposa de João Stramosk. O seu charme era o ingrediente especial 

para convencer os funcionários a experimentar o delicioso jiló e a apetitosa 

dobradinha.

À esquerda, equipe de ciclismo 
que partipava de competições  
representando a Riosulense

As festas de final de ano eram
outra forma de reunir os 
colaboradores e seus familiares
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AS PRIMEIRAS INOVAÇÕES

O clima de descontração ajudava a enfrentar as dificuldades na fábrica. O 

serviço era encarado com séria determinação. Mesmo assim não era pra qual-

quer um. Não foram poucos os que trabalharam um único dia na Riosulense 

e nunca mais apareceram. Os que resistiam enfrentavam um ambiente difícil, 

com poeira, fumaça, umidade, calor e o barulho infernal das polias que liga-

vam os equipamentos ao sistema de transmissão de energia. Era um motor 

estacionário que girava as polias penduradas em um único eixo no teto. Do 

movimento gerava-se a energia necessária para o funcionamento de dez má-

quinas.

A dependência do sistema de polias prejudicava o layout das máquinas na 

produção da Riosulense. Foi o que verificou o recém-formado engenheiro 

mecânico Wilfredo Currlin no início de seus trabalhos como primeiro en-

genheiro da Metalúrgica Riosulense e o segundo profissional dessa área na 

cidade de Rio do Sul. Selecionado por uma empresa paulista que realizava 

uma consultoria para a Riosulense, Currlin começou a trabalhar como geren-

te industrial da empresa poucos dias antes da sua formatura na Universidade 

Federal de Santa Catarina, em 1968. Como todos os outros funcionários ele 

não pode iniciar as atividades em uma segunda-feira, pois, segundo o chefe 

Sistema de polias movimentava 
as máquinas, mas prejudicava o 

trabalho dentro da oficina
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do escritório, quem começava no emprego naquele dia 

da semana não durava muito no trabalho.

A sua contratação foi uma orientação da consultoria 

como forma de implantar na empresa melhorias na qua-

lidade dos processos e dos produtos. Em seu primeiro 

emprego, o engenheiro encontrou um terreno fértil para 

colocar em prática o que aprendera na Universidade. 

Havia muito a ser feito e a empresa estava preocupada 

em fabricar a melhor peça e as melhores máquinas. 

A mudança começou pela fundição, onde foi feito um 

trabalho de melhoria do material fundido. A guia pro-

duzida na Riosulense tinha qualidade na forma, mas o grande problema esta-

va na liga metálica utilizada que resultava em uma peça muito mole, fácil de 

usinar, mas que desgastava muito rápido. Para corresponder aos padrões exi-

gidos, ou seja, ser resistente para não gastar e ao mesmo tempo maleável para 

a usinagem, foram adicionadas ao ferro-guza a sucata de aço e de ferro. 

Um medidor de dureza foi projetado e produzi-

do na Riosulense para controlar a qualidade das 

guias. Também foram feitas politrizes para realizar 

o exame metalográfico, teste que analisa a estrutu-

ra do material. Um microscópio foi emprestado da 

Universidade Federal para que os funcionários da 

fundição pudessem conhecer uma peça por den-

tro. 

Novas rotinas de produção foram inseridas, como 

o uso de uma caderneta onde cada colaborador 

deveria anotar o tempo e o material que utilizou 

para a confecção de determinada peça ou máquina. Outra prática adotada 

foi o sistema de fichas para o controle da distribuição das ferramentas entre 

os funcionários.

As mudanças na fábrica permitiram o desenvolvimento de novos produtos. 

Aos poucos a Riosulense passou a produzir sedes de válvula, que na época 

Com o objetivo de melhorar o 
funcionamento da fábrica um novo 
layout foi projetado por Currlin

Outra mudança implantada pelo 
engenheiro foi a caderneta para 
controle da produção
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eram feitas a partir de barras de aço compradas pela empresa. Em seguida a 

Metalúrgica iniciou a confecção de varetas de solda, utilizadas na recuperação 

de cabeçotes. Para esse produto a fundição desenvolveu uma liga especial e 

única.

DE AJUDANTE, CONTADOR E DIRETOR À PRESIDENTE

No dia 20 de abril de 1968, o diretor gerente da Metalúrgica Riosulense, 

Alexandre Georg, recebeu em mãos a carta de renúncia de seu sócio e diretor 

presidente da empresa, Alfredo Wuerz. O austero alemão anunciou a sua 

saída da sociedade que havia fundado há 22 anos ao lado de Georg e Storrer. 

Sem filhos e herdeiros, Wuerz ofereceu as suas ações ao então diretor comer-

cial João Stramosk. Era o único comprador para quem ele aceitaria vender.

Stramosk não possuía recursos para pagar de imediato o valor das ações de 

Wuerz. Os dois fecharam então um acordo. O sócio fundador pediu como 

entrada alguns terrenos da Metalúrgica Riosulense, pelos quais Stramosk 

ressarciria a empresa através de descontos do seu salário. O restante do pa-

gamento das ações foi dividido em prestações mensais a serem quitadas em 

oito anos, sem juros ou correções monetárias.

Com a aquisição das ações de Wuerz, Stramosk passou a ser o maior acio-

nista da Riosulense. Mas essa situação o deixava constrangido, pois colocava 

um dos fundadores da empresa, Alexandre Georg, com participação menor. 

Stramosk propôs, então, somar a sua cota com a de Georg e dividir em duas 

partes iguais. O sócio pagaria pelas ações que receberia e dessa forma ajuda-

ria Stramosk a quitar o pagamento da negociação com Wuerz. 

Com essa transação Georg e Stramosk ficaram com o controle acionário da 

Metalúrgica Riosulense. Além disso, assumiram importantes funções dentro 

da empresa. Georg era diretor gerente, responsável pela supervisão dos 

processos produtivos e Stramosk acumulou ao cargo de diretor co-

mercial o título de diretor presidente. A diretoria da Riosulense foi 

comandada pelos dois sócios durante três anos. Em 1971, Georg 

anunciou a venda de suas ações.

Depois de 25 anos à frente do setor industrial, o último funda-

dor da Metalúrgica Riosulense, que ainda estava na empresa, 

Alexandre Georg foi o terceiro 
e último sócio fundador a 

deixar a Metalúrgica 
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avisou ao sócio João Stramosk que possuía um interessado na compra de sua 

cota. O comprador era amigo íntimo de Stramosk. Amizade que permitia 

que um abrisse a geladeira da casa do outro sem cerimônias. Relacionamento 

que proporcionava também longas conversas sobre a Riosulense. 

Em uma dessas conversas, na varanda da casa de Stramosk, ao lado do Grê-

mio Recreativo da Riosulense, o amigo avisou que gostaria de pagar as ações 

de Alexandre Georg por meio de um faturamento da própria Metalúrgica, 

que ele iria repor após a compra. Stramosk concordou com a proposta, des-

pediu-se do amigo e assim que ele foi embora correu em direção ao escritório 

da empresa. Como um estalo, a possibilidade de comprar a parte de Georg 

com o próprio dinheiro da Riosulense acendeu na sua cabeça. Se o amigo iria 

fazer dessa forma ele próprio poderia comprar as ações da mesma maneira. 

No escritório, Stramosk redigiu um compromisso de compra e venda e diri-

giu-se à casa de Georg, onde fez a oferta pela sua cota. 

Em exposição, o diretor apresenta 
equipamento da Riosulense  
para o governador Celso Ramos
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Com o pagamento de uma pequena entrada e o restante parcelado em três 

anos, também sem juros e correção, a negociação foi fechada e as ações trans-

feridas. Dois dias depois o amigo o procurou para acertar o negócio com 

Georg. Com a notícia de que Stramosk havia se antecipado, os dois cortaram 

relações. 

A compra das ações de Georg foi uma estratégia de defesa assumida por Stra-

mosk. Ele havia aprovado o amigo como sócio, mas imaginava que haveria 

um repasse de recursos por parte do interessado. Com o dinheiro que seria 

pago pelas ações de Georg a empresa poderia realizar novos investimentos 

para desenvolver a produção. 

Ao perceber que o amigo estava interessado apenas em ter capital da Meta-

lúrgica, sem investir, Stramosk comprou ele mesmo as ações. O garoto que 

há 24 anos havia iniciado na empresa como ajudante de contabilidade era 

agora, de fato, o principal acionista da Riosulense. 

DEDICAÇÃO E SACRIFÍCIO

Com mais ações em seu nome, Stramosk ampliou também a sua dedicação 

à empresa. Trabalhava por mais de 14 horas todos os dias. E estava presente 

em todos os processos da empresa. Sempre acompanhava a produção desde 

No tempo em que dividiram a 
sociedade da Riosulense, Stramosk 

(esquerda) e Georg (em pé)



o início da fundição até a usinagem final. Diariamente visitava os departa-

mentos da Metalúrgica e conversava com os funcionários. Algumas vezes 

por semana visitava os clientes na cidade e na região. E, no início da noite, 

voltava para o seu escritório em cima da fundição.

A rotina de Stramosk fazia com que os filhos raramente almoçassem com o 

pai ou o encontrassem antes de dormir. Da mesma forma as viagens constan-

tes sacrificavam muitas férias na praia. Para os cinco meninos o pai era uma 

figura vista apenas aos domingos. Mas nem por isso Stramosk foi um pai 

ausente. Sempre cercou os filhos de cuidados e dedicação, acompanhando os 

resultados na escola e cobrando quando necessário.

O sacrifício não envolvia apenas a falta de tempo com a família. Muitas vezes 

Stramosk deixava de adquirir coisas necessárias para si mes-

mo em benefício da Riosulense. Em uma das fases 

financeiramente mais complicadas o acionista 

da Metalúrgica possuía apenas um par de sapa-

tos. Quando um dos pés furou e não pôde 

mais ser usado, Stramosk, sem dinheiro 

para um calçado novo, encontrou uma 

alternativa. Até reunir recursos para 

comprar outro par, o diretor da em-

presa enfaixava o pé, como se estivesse 

machucado, e ia trabalhar de chinelo.

Logomarca da Metalúrgica quando 
João Stramosk assumiu o controle 
acionário da empresa
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Missa em homenagem ao dia do trabalho, 1968





OS PRIMEIROS 
PASSOS PELO BRASIL

viagens marcam 
o início de uma 
nova traj ória



O Brasil entrou na década de 70 com pouco 

mais de 93 milhões de habitantes e uma 

produção automobilística de cerca de 900 

mil unidades. Esses números refletiam di-

retamente na produção de autopeças da Riosulen-

se, que começava a ganhar o país. Os produtos da 

empresa de Rio do Sul já eram comercializados por 

representantes nas principais cidades do Brasil. Em 

sua maioria eram representantes de grandes marcas, 

que, em suas visitas aos clientes de reposição, indica-

vam os produtos da Metalúrgica Riosulense, uma fábrica que estava “come-

çando” no interior de Santa Catarina.

Mas o principal representante da Riosulense não trabalhava em São Paulo, 

Belo Horizonte ou Porto Alegre. O homem que mais viajava pelo país na 

divulgação dos produtos da empresa era João Stramosk. Inúmeras vezes, 

durante anos, Stramosk encaixotava peças da Riosulense, carregava a kombi 

de caixas de produtos e saía durante a noite para chegar no outro dia em 

São Paulo, onde, depois de um banho, seguia diretamente para um roteiro 

de visita a clientes. No início da noite entrava novamente no carro e voltava 

para Rio do Sul.
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Exposição da Volkswagen no início 
da década de 70: “o saudável 
encontro da oferta com a procura”
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As viagens para vender os produtos 

da Metalúrgica Riosulense fo-

ram feitas também pelo 

funcionário Adolar Mayr, 

do setor de compras. Para 

contratar representantes, 

ou para conquistar clientes, 

Adolar viajava durante todo o 

ano em roteiros que duravam até 50 

dias. De Rio do Sul para São Paulo, 

de lá para o Rio de Janeiro, Espírito 

Santo, Minas Gerais, Bahia, Brasília, 

Goiânia, Mato Grosso do Sul e Paraná. 

Eram dias de viagem em estradas péssimas, ainda não 

asfaltadas, para vencer a concorrência e o receio das retí-

ficas em comprar produtos de um fornecedor tão distante. 

Preocupadas com notas fiscais interestaduais e com prazos, 

muitas empresas resistiam aos produtos da Riosulense.

Aos poucos a Metalúrgica conquistou o mercado nacional de reposição. A 

qualidade das peças, a assistência imediata e o comprometimento com valo-

res éticos consolidaram a Riosulense entre os clientes. Mesmo afastada dos 

centros consumidores do Sudeste e Centro-Oeste a empresa manteve-se fiel 

aos prazos de entrega. Por ônibus ou transportadoras as peças sempre chega-

vam aos clientes na data acertada. Isso exigia da Riosulense a manutenção de 

grandes estoques e o desenvolvimento de uma sofisticada logística para pla-

nejar a entrega do ma-

terial.

Nesse período a Rio-

sulense começou a 

desenvolver um siste-

ma ainda rudimentar 

de contato pós-ven-

das. Ligava-se para os 

clientes para averiguar 

Acima, roteiro percorrido por João 
Stramosk e Adolar Mayr na busca 

por representantes pelo país

O mercado de reposição para 
veículos como os da Agrale utilizava 

peças fabricadas pela Riosulense

os primeiros passos pelo Brasil
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a satisfação em relação aos produtos. Muitas vezes esse contato precisava ser 

feito pessoalmente, pois um telefonema interurbano naquela época poderia 

demorar dois dias. Era mais rápido ir de carro até São Paulo do que aguardar 

a resposta da telefonista.

NOVOS MERCADOS

Com o sucesso das vendas para o mercado de reposição, o setor de autopeças 

ganhou cada vez mais espaço na Metalúrgica Riosulense. Desde a compra 

da fábrica Nikel essa produção foi mantida em 

paralelo com a de máquinas para as indústrias da 

madeira e da fécula. A diferença estava na estabi-

lidade do mercado de autopeças para reposição 

que, além de não enfrentar grandes quedas de 

vendas, tinha o auge da indústria automobilísti-

ca como impulso de expectativas. Dessa forma a 

autopeças da Riosulense passou a ser responsável 

por boa parte do orçamento da empresa.

A indústria do amido praticamente já estava ex-

tinta na região. As empresas desse ramo deslo-

caram-se para o norte do Paraná e oeste de São 

Paulo fugindo dos altos preços da matéria prima 

em Rio do Sul. Durante algum tempo a Riosu-

lense continuou a atender essas indústrias, mas 

com muitas dificuldades. Chegava ao fim o ciclo 

da fécula para a Metalúrgica.

A madeira, no entanto, mantinha a fábrica de má-

quinas em funcionamento. O único problema dessa indústria era a sazonali-

dade. Muitas vezes não havia nenhum pedido e alguns dias depois a procura 

por equipamentos era tão grande que a Metalúrgica precisava recusar solici-

tações. Foi assim no ano de 1973, quando a venda das máquinas de serra de 

fita representou a maior parcela do faturamento da empresa.

Nesse ritmo, a Riosulense abriu em 1974 uma filial em Belém, capital do 

estado do Pará. A região havia se tornado um grande pólo de exploração 

Stramosk apresenta em feira a 
serra de fita, que se mantinha como 
o principal produto da Metalúrgica
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madeireira no país e local privilegiado para a Metalúrgica oferecer seus pro-

dutos. Por cerca de cinco anos a empresa manteve a filial no Norte do país. 

Na mesma época a América Latina passou a ser um importante mercado 

consumidor dos equipamentos da Riosulense, especialmente o Chile. 

O FIM DA MADEIRA

Os grandes compradores de serras de fita da Metalúrgica Riosulense deixa-

ram de ser as madeireiras de Rio do Sul e região, responsáveis pelo cresci-

mento da empresa. Na cidade as reservas florestais já estavam extintas por 

causa da exploração desenfreada. Sem matéria-prima apenas as maiores in-

dústrias resistiram por mais tempo. 

Em poucos anos Rio do Sul assistiu ao fim do ciclo da madeira, a atividade 

que, por décadas, foi o principal motor da economia da região. A cidade 

pareceu sentir fisicamente a evasão das madeireiras. As ruas, praças e cons-

truções foram aos poucos esvaziando-se e Rio do Sul gradativamente perdeu 

o encanto que atraia moradores e investidores desde o esplendor do distrito 

de Bella Aliança.

Funcionários viajam para divulgar 
os produtos da Riosulense, entre 

eles  as serras de fita



Muitas empresas buscaram alternativas para a crise da madeira investindo 

em outras atividades. Em decorrência disso, a partir da década de 70, há um 

grande crescimento no número de indústrias e estabelecimentos comerciais. 

De acordo com a Federação 

das Indústrias do Estado de 

Santa Catarina (FIESC), nes-

sa época surgiam em Rio do 

Sul quatro empresas por ano.

No entanto, o surgimento de 

indústrias não ajudou a cida-

de a superar a recessão econô-

mica. As vagas de empregos 

que surgiam não superavam 

as que foram encerradas e as 

novas atividades não eram tão 

lucrativas. O fim da madeira 

reduziu, de maneira geral, o poder aquisitivo dos moradores e acelerou o 

processo de favelização da cidade. E o cenário para os próximos anos não 

seria animador.

DECISÃO ESTRATÉGICA

Na Metalúrgica Riosulense uma decisão arrojada da diretoria evitou que a 

empresa sofresse com a crise que instalou-se em Rio do Sul. O fim da ex-

ploração da madeira na cidade pouco afetou a empresa, já que o foco do 

atendimento estava voltado para as empresas de outros estados e países. Mas 

a distância começou a impor-se como uma dificuldade, pois a instalação das 

enormes máquinas exigia o transporte em grandes caminhões e o acompa-

nhamento de funcionários da Riosulense.

A empresa percebeu então que não valia mais a pena destinar tanto tempo e 

tantas pessoas para a produção, venda e instalação de serras de fitas em troca 

de um retorno pequeno. Assim a Riosulense decidiu parar com a produção 

de máquinas para madeireiras e focou suas atividades apenas no desenvolvi-

mento de autopeças. Foi com o aumento dos investimentos nesse setor que 

a empresa entrou na década de 80.

A distância entre a Metalúrgica e 
seus clientes inviabilizou as vendas 
para a indústria da madeira
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A TORMENTA
DOS ANOS 80

na d ada 
perdida, muitas 

enchent 



O Brasil da década de 80 estava com o seu parque industrial insta-

lado e com o processo de substituição de importações encerrado. 

Cenário que não evitou o início de um longo período de recessão 

econômica e crise no setor industrial. A conta do celebrado milagre 

brasileiro, promovido durante os anos da ditadura militar, levavam o país 

para um turbulento período de sua história que ficou conhecido como a 

década perdida.

A indústria automotiva, uma das responsáveis pela estruturação do Brasil 

industrial, não conseguiu ficar imune a esse ciclo. Em 1981 uma queda de 

33% no volume de produção abalou o setor automobilístico. A redução foi 

significativa. De um milhão de unidades produzidas anualmente passou-se a 

781 mil. Com breves oscilações, a situação dessa indústria manteve-se nesse 

patamar, do qual só iria se recuperar a partir de 1992.

Respaldada pela estabilidade do mercado de reposição, a Metalúrgica Riosu-

lense pouco sentiu o baque da redução da produção. A empresa continuou 

a ampliar o setor de autopeças com o desenvolvimento de novos produtos e 

com a dinamização dos processos de usinagem e acabamento. Com o objeti-

vo de melhorar o material das peças, a Riosulense passou a comprar de outra 

fundição barras de ligas metálicas para serem apenas finalizadas na empresa.
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A divisão de autopeças ocupava pra-

ticamente todo o setor produtivo 

da Metalúrgica. A empresa inves-

tia também em tornos mecânicos 

de precisão e prensas excêntri-

cas, produtos que tinham um 

sólido mercado consumidor. 

Resquícios da indústria da ma-

deira ainda movimentavam a 

confecção de motores elétricos 

para tornos e serras de fita. Mais 

do que nunca a decisão de deixar 

de lado a produção para serrarias 

se mostrou acertada para a Riosulense. 

As últimas madeireiras não resistiam mais as novas leis ambientais, 

que proibiam a exploração da mata nativa. 

Mesmo com a queda da exploração da madeira, o fim da indústria 

da fécula e a crise do setor automobilístico, a Metalúrgica Riosu-

lense conseguiu ao longo da sua história superar as adversidades e, 

com decisões criativas e inovadoras manteve-se como destaque no 

setor industrial do Alto Vale do Itajaí e de Santa Catarina. Mas a 

empresa que conseguiu vencer tantos obstáculos não pode resistir ao mais 

inusitado deles: uma enchente que no ano de 1983 deixou embaixo d’água 

grande parte do Estado.

O INÍCIO DA CHUVA

A presença de água no chão da fábrica de autopeças era comum na Riosulen-

se. A antiga sede da empresa ficava em um terreno plano, baixo e próximo 

ao rio. Qualquer chuva mais forte fazia a água chegar ao setor de autopeças. 

Acostumados a ter água nos tornozelos depois de tempestades, os funcioná-

rios da Metalúrgica acreditaram que naquele dia 12 de julho de 1983 não 

seria diferente.

Era mais um dia normal de trabalho. A chuva forte caíra o dia inteiro, mas 

as atividades na fundição, na produção e no escritório não pararam. Apenas 

Torno mecânico  era produzido
paralelamente ao setor de 

autopeças durante os anos 80

As últimas madeireiras não resistiam mais as novas leis ambientais, 

que proibiam a exploração da mata nativa. 
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alguns funcionários saíram de suas funções para vigiar o rio. Rapidamente o 

dia virou noite e a água subiu em ritmo acelerado. Aos poucos uma corrente-

za escura passou a se formar pelas ruas na proximidade da Riosulense, era o 

rio que transbordava de seu leito. Sem trégua da tempestade, o nível da água 

crescia cerca de 40 centímetros por hora.

Dentro da fábrica o serviço foi interrompido. Todos os funcionários dei-

xaram de lado o que faziam e começaram a erguer equipamentos e peças. 

Com água na cintura muitos colaboradores que não estavam em horário de 

trabalho chegavam na Riosulense para ajudar. Em um esquema improvisado, 

pranchões de madeira foram colocados em cima de tambores. Sobre essas 

tábuas eram erguidas as enormes e pesadas máquinas da produção, numa 

tentativa de protegê-las da chegada da água. Da mesma forma as peças em 

estoque foram colocadas no escritório da empresa, que fica-

va num local mais alto e seguro.

No escritório, as calculadoras e os principais docu-

mentos tiveram que ser colocados em cima de ar-

mários. A lista de pagamento dos funcionários 

e os cheques foram retirados do local. O 

trabalho para tentar proteger o máximo 

Em 1983, enchente atingiu em 
cheio a região onde a fábrica da 
Riosulense estava instalada 
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de material possível era frenético, mas não acompanhava a velocidade com 

que as águas subiam. Pedaços de árvores, lama e lixo chegavam na Riosulen-

se carregados pela força da correnteza.

De repente o barulho da chuva foi interrompido pelo estrondo de uma ex-

plosão no posto de gasolina ao lado da Metalúrgica. Na escuridão da noite 

o raio de luz alaranjada produzido pelo fogo deixou à mostra a destruição 

que a cheia provocava na vizinhança. O nível e a força da água mostravam 

que não havia mais nada a ser feito. Com a fábrica quase submersa e com 

medo de novas explosões por causa do combustível que escorria do posto, os 

funcionários e diretores decidiram deixar a empresa. No escritório só foi pos-

sível sair de canoa. Era aproximadamente meia noite e a água não parava de 

subir. Poucas horas depois apenas o 

telhado da empresa podia ser visto 

acima do nível da enchente. 

AS ENCHENTES DE RIO DO SUL

A enchente de 1983 foi uma das 

maiores que já atingiram Rio do 

Sul. Aproximadamente 70% da 

cidade foi coberta com as águas a 

13,7 metros acima do nível do rio. 

Conhecida como a “enchente do 

século”, a cheia devastou moradias, 

provocou mortes e perdas incalcu-

láveis. A economia também não foi perdoada. Das 125 indústrias de Rio 

do Sul, 120 foram atingidas pela catástrofe. Depois de dias com as fábricas 

submersas e enormes prejuízos contabilizados, muitos estabelecimentos não 

resistiram à força das águas e fecharam as portas.

Por ter se desenvolvido nas margens de três grandes rios, a cidade de Rio 

do Sul historicamente sofreu com enchentes. Mesmo antes da chegada dos 

desbravadores à região as águas dos rios Itajaí do Sul, do Oeste e Itajaí-açú 

subiam velozmente pelas paredes de seus vales. Registros feitos em Blume-

nau apontam 16 metros de água acima do leito do rio Itajaí-açú no ano de 

1852 e 13 metros em 1855.

Chuvas castigaram Rio do Sul em 
1983, fazendo o centro  da cidade 

ficar sob às águas do Itajaí-açú
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Em Blumenau também foi medida a pior enchente da história da região em 

1880, com 16,8 metros além do nível do rio. Em Rio do Sul essa cheia não 

foi menos forte. Apesar de não haver registros do nível da água no local, 

sabe-se que o trânsito de gado e de tropeiros precisou ser interrompido. A 

força das águas impossibilitou a passagem das balsas e destruiu parte do ca-

minho que levava a Curitibanos.

Outra grande enchente assolou Rio do Sul no ano de 1911. Também com 16 

metros de altura as águas novamente invadiram as ruas da cidade. Em diver-

sos pontos, os rios Itajaí do Sul e o Itajaí do Oeste, que corriam paralelos, se 

encontraram em uma única corrente antecipando o nascimento do Itajaí-açú 

e transformando diversos pedaços de terra em ilhas.

Em 1935, 1948, 1954, 1955, 1957 e assim repetidamente as enchentes atin-

giam Rio do Sul com intervalos que podiam variar de 12 anos a 12 meses.

Imagens das cheias. Em 1954 a 
chuva deixa moradores ilhados. Em 
1983 a ponte pênsil é submersa

Abaixo. Em 1954 pessoas caminham 
nos trilhos próximo à Riosulense 
que desapareceu com a enchente



Muitas vezes foi registrada mais de uma grande cheia no mesmo ano. Diante 

disso o comportamento das águas sempre foi imprevisível na cidade e a po-

pulação sempre foi surpreendida. Em 1983 uma forte enchente já atingira o 

Vale do Itajaí e, quando todos pensavam que havia chovido o suficiente para 

aquele ano, a cheia de julho de 1983 chegaria com força total.

O DIA SEGUINTE

Após a chuva torrencial a Metalúrgica Riosulense amanheceu embaixo da 

água. Aos poucos os funcionários que não tiveram suas casas atingidas co-

meçavam a chegar na empresa para ajudar na recuperação, mas o pequeno 

pedaço de telhado emergindo da água turva não dava muitas esperanças.

Foi preciso aguardar alguns dias para que as águas baixassem. Ha-

via muito trabalho a ser feito e o primeiro passo era superar o duro ba-

que provocado pela destruição. Na fábrica, peças e máquinas prontas 

para a entrega ficaram submersas e estavam cobertas de lama e sujeira. A 

mistura corrosiva da água da enchente prejudicou muitos equipamen-

tos, que também estavam infestadas de insetos e animais peçonhentos.  

 

Com a umidade os sistemas elétricos de máquinas complexas foram danificados 

e tudo na empresa parecia dar choque, até mesmo as paredes. Enfrentando essas 

dificuldades, sem se preocupar com riscos de acidentes ou doenças, os funcio-

nários trabalhavam exaustivamente na tentativa de reconstruir a Riosulense. 
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A cidade de Rio do Sul amanheceu  
embaixo d’água.  Os rios subiram 
13 metros acima do nível normal
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Tatear na água suja ou mesmo mergulhar naquele líquido desconhecido 

– como fez o engenheiro Wilfredo Curllin – foi a única forma encontrada  

para retirar as autopeças e os motores elétricos finalizados para entrega. Nos 

trilhos da estrada de ferro, que passava atrás da fundição, uma equipe for-

mada por trabalhadores da empresa e pelo casal João e Maria José Stramosk 

limpava peça por peça com óleo. 

Grandes motores para máquinas de serra de fita foram desmontados e, após 

secos em uma estufa improvisada, en-

viados para a Weg, de Jaraguá do Sul, 

que recuperou os equipamentos da 

Riosulense. Sem cobrar pelo serviço, a 

empresa recondicionou dois caminhões 

cheios de motores. O setor de manu-

tenção da Riosulense trabalhou espon-

taneamente todos os dias por 24 horas 

e no sábado até as 23 horas na tarefa 

de abrir, limpar, secar e reconstruir as 

máquinas da empresa. Nenhuma hora 

extra foi cobrada. 

No escritório, o trabalho de recupe-

ração também foi intenso. Quando a 

água começou a baixar os funcionários 

desse setor se depararam com móveis 

destruídos ou em salas trocadas, portas 

e janelas arrancadas, arquivos derruba-

dos e papéis borrados. Muitas fichas de funcioná-

rios, notas fiscais, cadernos de contabilidade, pedi-

dos e controles de estoque foram perdidos.

Apesar do caos, a Riosulense não deixou de pagar 

o salário do mês. Com alguns equipamentos sal-

vos do escritório, os cheques foram digitados na 

casa de um amigo, que emprestou um espaço para 

a Metalúrgica. De lá, todos os cheques preenchidos 

seguiram sob a proteção do funcionário Eduardo 

Instalações da Riosulense foram 
totalmente inundadas. Não houve 
tempo para retirar nada
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Telles, responsável pelo escritório da 

empresa na época. Escudado por um 

guarda-chuva o Seu Edu colocou o pa-

gamento dos funcionários em sua pasta 

e atravessou a cidade de canoa para en-

tregar os cheques.

Na empresa a recuperação dos docu-

mentos mais importantes levou um 

bom tempo. O próprio Seu Edu levou 

para casa as fichas dos empregados. 

Lavou papel por papel para retirar a 

lama, deixou em um forno para secar e 

depois passou folha por folha no ferro 

elétrico. Com a água as fotos dos regis-

tros se soltaram e muitas fichas ficaram 

sem a imagem de identificação do fun-

cionário.

Quem também se dedicava a restaurar os documentos era João Stramosk. 

No pátio da empresa o diretor construiu um fogão de tijolos, onde ficava 

o dia inteiro a secar papéis. Um varal foi improvisado e documentos eram 

estendidos como se fossem roupas. Ferros de passar roupa e secadores de 

cabelos foram incorporados as ferramentas da empresa naquela fase de re-

construção.

A RECUPERAÇÃO

Na enchente de 1983 a Metalúrgica Riosulense ficou oito dias sem energia 

elétrica, 12 sem água e 16 sem telefone. Mas a produção só retornou dois 

meses depois. O estoque que pode ser salvo e recuperado foi distribuído 

lentamente por causa das péssimas condições em que ficaram as rodovias e 

mesmo por falta de comunicação com os clientes. Em pouco tempo a reserva 

de produtos acabou e a empresa teve seus pedidos estagnados.

Sem estoques e condições de produção, a Riosulense viu-se em sérias dificul-

dades financeiras.  Para não enfrentar problemas ainda maiores, em paralelo 

Alguns dias depois, as marcas na 
parede do prédio da usinagem 

registravam a altura da enchente



à recuperação da fábrica a empresa se dedicou a manter contato constante 

com compradores e representantes. Queria demonstrar que estava reagindo. 

Essa preocupação mostrou-se eficaz, pois grande parte dos clientes esperou 

a recuperação da Metalúrgica.

Com o apoio dos compradores a empresa aos poucos retomou os índices 

anteriores de vendas. Após a árdua reconstrução, a Metalúrgica voltava no-

vamente competitiva ao mercado, realidade que alguns meses antes pareceu 

impossível para muitos que viram a Riosulense tomada pelas águas. 

A empresa havia reconquistado a confiança. Mas o clima de esperança foi 

novamente abalado quando, pouco mais de um ano depois, em agosto de 

1984, uma nova enchente atingiu Rio do Sul. Foram 13 metros acima do 

nível do rio, uma cheia tão destruidora quanto a anterior. 

Na Riosulense o prejuízo se repetiu, mas em menores proporções, já que 

grande parte dos documentos e das máquinas puderam ser retirados a tem-

po. As peças também não 

foram danificadas, pois a 

tampa dos latões onde es-

tavam estocadas ficou ape-

nas dois centímetros acima 

da correnteza, evitando o 

contato com a água. 

Mesmo assim a enchen-

te de 1984 provocou um 

grande abalo na empresa.  

Depois de ver novamente 

a produção invadida pela 

água e pela lama, o dire-

tor João Stramosk decidiu 

que a Metalúrgica não poderia continuar vulnerável às chuvas e às cheias. 

Começou então a procura por um terreno onde seria construída a nova sede 

da Metalúrgica Riosulense.

Quando as águas baixaram, a 
cidade superou o choque e se 
preparou para a reconstrução
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UMA NOVA SEDE
PARA CRESCER

deixando para 
trás os barr acò  
e o forno cubilot 



A
lém de prejuízo, as águas das enchentes de 1983 e 1984 trouxe-

ram para a Metalúrgica a percepção de que a empresa precisava 

mudar. E não bastava apenas transferir a sede, era necessário pro-

mover uma verdadeira transformação na Riosulense para adaptá-la 

definitivamente ao mercado. Foi assim que, em 1985, a empresa iniciou um 

período de intenso desenvolvimento tecnológico.

A crise da economia brasileira na década de 80 fez com que as empresas de 

autopeças voltassem sua produção para o mercado externo. Em 1984 a parti-

cipação das exportações nas vendas dessa atividade saltou de 9,2% para 15% 

e manteve-se nesse ritmo por muitos anos. Com essas perspectivas positivas 

sobre o comércio exterior, a Riosulense começou a procurar clientes em ou-

tras partes do mundo. 

Representantes chegavam da Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos para 

conhecer a produção da Riosulense. Traziam centenas de exigências e rara-

mente deixavam um contrato assinado. Mas um deles entregou à Metalúrgi-

ca um grande presente: um conselho. 

Era um empresário inglês que produzia motores estacionários e precisava 

comprar guias de válvula. Chegou a Rio do Sul para conhecer as instalações 
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da Riosulense. O que ele encontrou foi a 

antiga sede da empresa com barracões de 

madeira e máquinas acumuladas num espa-

ço reduzido. Depois da visita teve início a 

negociação. Ao elogiar o esforço da Metalúrgica em manter a produção, o 

inglês impôs um único requisito para seguir adiante com a transação – a Rio-

sulense deveria visitar uma empresa na Itália e a indústria dele, na Inglaterra, 

para depois montar uma fábrica de verdade. 

Era mais um sinal de que a Riosulense precisava se modernizar. E o conselho 

do empresário inglês foi logo aceito. Novamente João Stramosk iniciou suas 

longas viagens. Mas, dessa vez a kombi ficou na garagem. De avião e acom-

panhado do filho Luís Antonio Stramosk, diretor industrial da Metalúrgica, 

o presidente visitou as mais modernas fábricas do setor metal-mecânico da 

Europa e dos Estados Unidos em busca de clientes, novidades, equipamen-

tos e tecnologia.

A ESCOLHA DO LOCAL

Porém, a expansão da Riosulense não poderia ser feita na área onde a fábrica 

estava instalada. As enchentes haviam deixado isso bem claro. Apesar de ter 

comprado terrenos nas proximidades da produção, com o intuito 

de manter a empresa na região, a diretoria começou a pesqui-

sar outros locais onde a Metalúrgica pudesse se 

instalar.

Placa identifi ca antigas 
instalações da Metalúrgica 

Riosulense na Rua Lauro Müller

Prédio já desocupado da fundição 
e dos escritórios  da empresa que  

decidiu mudar-se após a enchente 
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A distância do leito do rio foi definitiva para a escolha do espaço onde a nova 

Riosulense começaria a ser erguida. O amplo terreno no bairro da Barra do 

Trombudo dava diversas possibilidades para o desenvolvimento da empresa 

e para a ampliação da fábrica. 

Assim como a Metalúrgica, outras empresas e até mesmo os moradores da 

cidade promoveram uma verdadeira transformação da área central de Rio do 

Sul. Depois da enchente de 84 os terrenos afastados do rio e localizados em 

morros tiveram uma rápida valorização. Houve uma inversão da ocupação e 

bairros surgiram em decorrência dessa nova configuração urbana.

O terreno escolhido para a construção da nova Riosulense seguia essa ten-

dência. Além de afastado do rio, estava localizado no alto de um morro, pro-

tegendo a empresa de novas enchentes. Além disso, a comunidade do local 

era extremamente carente e necessitava de alternativas de trabalho e renda.

O INÍCIO DA OBRA

A construção da nova fábrica envolveu mais uma vez todos os funcionários 

da empresa. Liderados pelo chefe da marcenaria, Emílio Mazzi, diversos co-

laboradores dedicaram-se às obras. O trabalho era tanto que muitas vezes os 

trabalhadores acampavam no local para não atrasar o andamento da cons-

trução.

Terreno escolhido para a construção 
da sede era afastado dos rios e 
com uma extensa área verde
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As dificuldades também estiveram presentes no 

canteiro de obras da nova sede. A Riosulense 

ainda amargava os prejuízos da enchente e da 

estagnação econômica e, por causa disso, os 

recursos para a nova fábrica eram liberados a 

conta-gotas. Outros imprevistos também difi-

cultaram a construção, como a queda da estru-

tura da fábrica, quando a sua colocação estava 

praticamente finalizada, que assustou aos traba-

lhadores e adiou a obra.

Mas festas e confraternizações também fizeram 

parte do cotidiano da construção. Os funcioná-

rios reuniam-se em churrascos e longos almoços 

para comemorar o andamento das obras. Ainda 

era comum que os trabalhadores orgulhosos levassem suas famílias para co-

nhecer como ficaria a nova Metalúrgica Riosulense.

ADEUS AO CUBILOT

O primeiro setor da Riosulense a ser construído foi a fundição. Apesar dos 

planos iniciais não preverem grandes investimentos para a implantação dessa 

área na fábrica em construção, uma decisão forçou a Metalúrgica a rever o 

projeto inicial. A empresa que até então fornecia matéria prima para a fábrica 

de guias anunciou que não poderia mais atender a Riosulense. A pequena 

demanda de ferro fundido da Metalúrgica tornava inviável a manutenção 

Diante  da necessidade de 
uma nova fundição o forno 

cubilot foi aposentado 

A antiga rotina de abastecer o 
forno com carvão e recolher o ferro 

fundido também caiu em desuso

Mas festas e confraternizações também fizeram 

rios reuniam-se em churrascos e longos almoços 

para comemorar o andamento das obras. Ainda 
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do fornecimento, pois a fundição contratada trabalhava com grandes lotes. 

A produção de apenas uma das fornalhas da empresa era suficiente para a 

Riosulense trabalhar durante dez anos. A fundição entregou, então, matéria-

prima suficiente para dois anos de produção da Metalúrgica e deu seis meses 

para a busca de um novo fornecedor.

As outras fundições no Brasil procuradas pela Riosulense também não se 

interessaram em atender os pequenos pedidos da empresa. Sem fornecedor, 

a Metalúrgica viu-se obrigada a construir sua própria fundição antes que o 

estoque acabasse.

 

Como iria assumir toda a necessidade de ferro fundido da empresa, a nova 

fundição deveria ser maior e envolver equipamentos mais completos e mo-

dernos. Um investimento que estava fora do alcance da Riosulense. Para 

alavancar recursos, a empresa decidiu abrir o seu capital em 1988, e assim 

conseguiu o valor necessário para a implantação da nova fundição.

A NOVA RIOSULENSE

Os recursos dos investidores foram suficientes apenas para a construção da 

fundição, inaugurada naquele mesmo ano. A Riosulense, finalmente, ganha-

va autonomia para a produção de sua própria matéria-prima. Uma grande 

festa foi feita no pátio da nova fábrica para comemorar a conquista. 

A fundição funcionava na nova sede, mas a usinagem, a fábrica de máquinas, 

a manutenção, o escritório e os demais setores ainda estavam instalados na 

antiga construção. Os moldes preenchidos com ferro fundido precisavam ser 

transportados diariamente até a usinagem, da mesma forma, qualquer con-

serto nas máquinas da fundição exigia a visita de um técnico que precisava 

sair da fábrica antiga. 
A edificação da Riosulense na rua 
Emílio Adami foi coordenada pelos 
próprios funcionários
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Era um transtorno que prejudicava até mesmo o almoço dos funcionários da 

fundição, uma vez que as refeições eram produzidas na cozinha da associação 

esportiva e depois enviadas aos trabalhadores na fábrica nova.

Mas a distância não era o único problema. A permanência da usinagem na 

antiga sede mantinha os processos e equipamentos desse setor obsoletos. A 

fundição estava modernizada, mas o resto da produção não atendia às exi-

gências do mercado. Foi então que a Riosulense decidiu investir na transfe-

rência do restante da empresa para a nova fábrica.

O início da construção dos demais setores consumiu todo o capital de giro 

da Metalúrgica. A empresa recorreu a empréstimos de fundos de desenvol-

vimento para levantar os recursos necessários. As obras para a finalização da 

nova fábrica estenderam-se até 1992, quando se completou todo o processo 

de transição para a atual sede. 

O novo parque fabril era grande, 

moderno, com galpões imensos, es-

critórios com boa estrutura e mui-

to espaço para acolher os cerca de 

200 funcionários que trabalhavam 

na empresa na época. As instalações 

eram tão amplas que davam a im-

pressão de que nunca seriam total-

mente ocupadas.

A empresa que havia começado no 

galpão de uma pequena oficina me-

cânica no número 411 da Rua Lauro 

Müller era agora uma imensa fábrica 

de 12 mil metros quadrados, constru-

ídos no alto da Rua Emílio Adami.  

De simples consertos de máquinas para a indústria da madeira e da fécula, a 

Metalúrgica Riosulense evoluiu para uma fundição com capacidade de 360 

toneladas por mês e para uma usinagem com produção mensal de 1,6 mi-

lhões de peças. 

Ao lado. Com uma estrutura  
moderna a empresa se prepara  

para investir em outros mercados 

Abaixo, novas instalações da 
fundição que  passou a produzir  

360 toneladas por mês







Antigo sistema de fichas foi aposentado com a mudança da fábrica





PRONTA PARA
GANHAR O MERCADO

o inv timento 
na inovação 
t nológica 



O imenso pátio da nova sede da Metalúrgica 

Riosulense começou aos poucos a ser ocu-

pado por máquinas e funcionários. Os tra-

balhadores eram os mesmos que atuavam na 

antiga fábrica, mas a maioria dos equipamentos eram 

novidades tecnológicas que chegavam de todas as par-

tes do Brasil e do mundo, trazidas pela diretoria da 

empresa, então administrada pelos filhos de João Stramosk. A modernização 

tinha como objetivo final a conquista do mercado das montadoras e de ex-

portação. 

O contato iniciado com as principais montadoras do país mostrava que a 

Riosulense ainda tinha um longo caminho a percorrer até se tornar um for-

necedor para o setor. O investimento em tecnologia era só o primeiro passo. 

A empresa precisava mudar a sua mentalidade e investir na otimização dos 

processos e na qualidade dos produtos.

A preocupação da Metalúrgica com a qualidade da produção seguia o mo-

vimento das grandes indústrias de Rio do Sul, que também investiam na 

modernização de suas fábricas. Devido ao representativo número de empre-

sas de grande porte, a cidade passou a ser considerada um importante pólo 
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Na nova fábrica, a Riosulense  
direciona os investimentos 
para conquistar as montadoras
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industrial catarinense. Cerca da metade da população empregada 

trabalhava nas indústrias e o município ocupava a 14ª posição em 

arrecadação de ICMS no Estado.

Gradativamente a Metalúrgica implantou equipamentos voltados 

para a alta produção. A fundição passou a trabalhar com fornos 

elétricos e evoluiu a variedade de ligas metálicas. A usinagem 

incorporou máquinas polivalentes com comandos numéricos 

computadorizados, tornos automáticos e novas retíficas. Além 

de modernizado, o volume de equipamentos aumentou cerca de 

dez vezes. Em 1992, o esforço aplicado no desenvolvimento produtivo da 

empresa trouxe como resultado a conquista do Prêmio Confederação Nacio-

nal da Indústria (CNI), de Incentivo à Qualidade e Produtividade.

No mesmo ano, como fase do processo de evolução tecnológica, a Riosu-

lense encerrou a produção de tornos mecânicos de precisão e de prensas ex-

cêntricas. A decisão foi tomada principalmente devido a concorrência desleal 

dos baixos custos de produtos importados da China, um reflexo da abertura 

do comércio internacional iniciada na gestão do presidente Fernando Collor 

de Mello. Assim a Metalúrgica tornava-se uma fábrica exclusivamente de 

autopeças.

Fornos elétricos substituem o 
cubilot e ampliam a capacidade 

produtiva da fundição 

Matéria da revista catarinense 
Expressão, de 1992, destaca a 

conquista do prêmio CNI
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A liberação das importações forçou a Riosulense a deixar de lado a produção 

de alguns produtos, mas outra decisão de Collor também teve grande influ-

ência para a empresa. Foi o Acordo Automotivo, negociado em 1992 com 

a indústria automobilística, que estimulava a produção de veículos numa 

tentativa de reverter a queda nas vendas internas. Como ação inicial o Acor-

do reduziu em 22% o preço dos automóveis da linha leve e em 16% o de 

caminhões e ônibus. O resultado dessa iniciativa foi uma explosão nas vendas 

de veículos.

UMA NOVA FORMA DE PRODUZIR

Com a redução dos preços dos automóveis, a população brasileira correu 

para garantir o seu carro na garagem e as montadoras aceleraram o passo 

atrás de fornecedores que abastecessem suas linhas de produção. No entanto, 

a Metalúrgica Riosulense ainda não tinha condicionamento físico para par-

ticipar dessa maratona.

A empresa possuía um amplo 

parque industrial, equipado com 

um maquinário moderno, mas a 

filosofia de produção ainda es-

tava ligada ao velho barracão de 

madeira da antiga fábrica. Mudar 

essa rotina foi a primeira atribui-

ção do setor de normalização da 

Riosulense, que começou a ser 

implantado em 1993. 

A medida inicial foi a criação de 

normas para os principais pro-

cessos da empresa. Tudo o que 

os funcionários faziam no seu dia-a-dia, mas que estava guardado apenas 

em suas cabeças, passou a ser registrado no papel. Até então, as pessoas es-

tavam acostumadas a trabalhar na base da confiança umas nas outras e sem 

um padrão de trabalho definido. Com a implantação dos sistemas de gestão, 

tudo o que se fazia adquiriu uma forma própria e comprovada de execução, 

ou seja, as práticas na empresa passaram a ser cumpridas de acordo com 

Controle de qualidade iniciou com 
o trabalho dos funcionários que 
passaram a registrar suas rotinas
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normas estabelecidas e registradas em formulários específicos. O surgimento 

desse controle da produção gerou no início um certo desconforto para os 

funcionários mais antigos. Mas logo incorporou-se como mais uma prática 

da rotina de trabalho. 

A segunda etapa do processo de profissionalização da Metalúrgica Riosu-

lense foi a definição de setores de apoio à produção. O objetivo era acabar 

com o sistema anterior, que impunha muito trabalho braçal e pouco resul-

tado. Começaram a ser implantados na empresa, o laboratório metalúrgico 

e os departamentos de engenharia e de metrolo-

gia. Conseqüentemente, novos profissionais foram 

agregados à equipe e os funcionários passaram a 

receber treinamento.

Para os colaboradores que, na antiga fábrica, me-

diam a olho a mistura ideal da liga metálica a ser 

fundida, o tal de espectômetro de emissão óptica 

era um bicho de sete cabeças. Da mesma forma 

eram encarados os demais equipamentos que fo-

ram adquiridos para modernizar o laboratório me-

talúrgico, como o analisador de carbono e enxofre 

e o microscópio com câmera digital. Com esses 

equipamentos a Riosulense começou a evitar pro-

blemas que antes eram detectados apenas no final 

da produção. 

As mudanças com a implantação do laboratório 

metalúrgico alteraram principalmente a fundição, 

onde as análises do material passaram a ser realiza-

das durante todo o processo produtivo. Para isso 

foram criados dispositivos de preparação e transporte de amostras e, auto-

matizados os processos de comunicação dos resultados dos ensaios. As novas 

análises que passaram a ser feitas envolviam testes de resistência à tração, 

ultra-som, microestruturas, teste de corrosão e dureza, entre outros. O la-

boratório metalúrgico desenvolveu também novas ligas de ferro, explorando 

variedades como ferro cinzento, nodular, branco, vermicular ou ainda aços 

altamente ligados e outros metais como cromo, molibdênio e cobalto. 

Trabalhador da Riosulense faz 
análise de matéria-prima no  

laboratório metalúrgico 

Com o apoio de um sistema  
computadorizado a metrologia 
verifica imperfeições nas peças
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Em 1994 também começaram a ser implantados o setor de engenharia, res-

ponsável pelos projetos dos produtos e supervisão dos processos, e a metro-

logia, voltada para o controle dos instrumentos de medição. Na nova fase em 

que a Metalúrgica entrava, a metrologia assumiu um importante destaque, 

pois não apenas as peças precisavam ser revisadas, mas também os equipa-

mentos que fariam esse trabalho.

Em contraste com os antigos equipamentos de medição da 

qualidade, construídos pelos próprios funcionários, opera-

vam na fábrica os avançados circularímetros para 15 parâ-

metros, rugosímetros de última geração, uma máquina de 

inspeção por partículas magnéticas e um projetor de perfis.

Com a metrologia, as peças também tiveram uma vistoria 

mais intensa durante a fabricação.  Além do controle meta-

lúrgico, em todo início de produção a primeira peça passou a 

ser levada para análise da metrologia. Aí iniciava-se um lon-

go procedimento que envolvia a comparação com o desenho 

Testes são realizados diariamente 
para verificar a composição química 
do material fundido

Em todas as etapas de produção 
tens são examinados para garantir 
qualidade dos lotes



da engenharia e o acompanhamento até o 

final do processo. Esse controle reduziu o 

número de peças com defeito após conclu-

ídas, limitando esse índice a 1%. Para ga-

rantir que pelo menos 10% da produção da 

Metalúrgica fosse avaliada, uma equipe de 

17 pessoas passou a trabalhar 24 horas por 

dia no acompanhamento da produção.

As novas tecnologias permitiram à Riosu-

lense sofisticar sua linha de produtos para a 

aplicação em motores à combustão. A par-

tir da criação dos laboratórios passou-se a 

desenvolver as sedes de válvulas com ligas especiais e foi extinta a produção 

de discos de freio. Um novo produto foi adicionado ao catálogo da empresa 

em 1994 - os tuchos, peças com processo metalúrgico bastante complicado.

Com essas transformações a empresa estava praticamente pronta para ini-

ciar o seu fornecimento para as montadoras e para exportar, faltava apenas 

o reconhecimento da excelência do produto. Essa certificação viria com a 

homologação de um sistema de qualidade, na época o ISO 9002. Mesmo 

com a mudança radical da Riosulense as auditorias especializadas exigiam 

cada vez mais requisitos e não liberavam o certificado. Começava assim uma 

longa jornada na Metalúrgica Riosulense em busca do ISO 9002. Para isso 

foi criado na empresa um sistema de gestão de qualidade.  

A PRIMEIRA PEÇA PARA UMA MONTADORA

As melhorias na Metalúrgica Riosulense foram acompanhadas de perto pelas 

montadoras que faziam visitas constantes à nova fábrica da empresa. Mas 

essas vistorias raramente resultavam em novos clientes para a Riosulense. 

Porém, em 1994, uma visita da Mercedes trouxe uma nova esperança: a 

multinacional entregou um complexo projeto de um suporte que, se fosse 

produzido em perfeitas condições, colocaria a Riosulense na lista dos forne-

cedores da montadora. O desafio lançado foi cumprido com louvor e a Rio-

sulense passou a fornecer o item desenvolvido para a Mercedes. Aos poucos 

novas montadoras começaram a encomendar peças da empresa que precisava 

Acompanhamento  dos produtos 
é feito da fundição à embalagem 

final, estoque e transporte

pronta para ganhar o mercado
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conquistar esse novo mercado, pois os seus principais clientes do setor de 

reposição - as retíficas - entravam em uma grave descapitalização.

Mas, no mesmo ano, a implantação do Plano Real jogaria um balde de água 

fria na relação com as montadoras. Com o Real valendo mais do que o Dólar 

as montadoras voltaram-se para o mercado externo e começaram a importar 

autopeças com preços muito mais competitivos do que os praticados no 

Brasil. Assim também a exportação dos produtos da Riosulense enfrentava a 

barreira do câmbio desfavorável.

Para a Metalúrgica o novo plano econômico foi desastroso. O Real reduziu 

quase a zero as suas chances de entrar no mercado pelo qual havia batalhado 

para conquistar. A empresa estava preparada para fornecer às montadoras. 

Uma preparação que envolveu investimentos pesados e mudanças de rotinas, 

mas que diante do novo cenário se mostrava sem resultados.

O desenvolvimento do primeiro 
item para uma montadora exigiu 
dedicação dos técnicos da empresa



A REFORMULAÇÃO ADMINISTRATIVA

Sem poder contar com o fornecimento às montadoras e sem condições para 

exportar, a Riosulense viu-se em sérias dificuldades financeiras. Precisava, 

ainda, quitar os financiamentos adquiridos para a modernização da fábrica. 

Atendendo apenas o mercado de reposição, a empresa praticamente estag-

nou.

Com quase 400 funcionários, a Metalúrgica também não podia deixar de 

cumprir com suas obrigações trabalhistas e, mesmo em meio a crise que 

enfrentava, pagou todos os salários em dia. Mas, para garantir a folha de pa-

gamento e a quitação das dívidas, a empresa precisava ter dinheiro em caixa. 

A opção foi sacrificar os impostos.

Essa situação difícil se prolongou por três anos. Nesse tempo a Riosulense 

apenas sobreviveu. Os recursos que entravam eram destinados diretamente 

para o pagamento dos funcionários e aos empréstimos.

Em 1998, uma decisão da diretoria deu um novo rumo para a Metalúrgica. 

Uma consultoria externa foi contratada para rever os processos administrati-

vos e produtivos da empresa. O objetivo era colocar a Riosulense novamen-

te nos trilhos e consolidá-la como uma indústria de excelência. A primeira 

orientação dos consultores foi trazer novamente João Stramosk, que estava 

afastado, à administração da empresa.

A consultoria também introduziu melhorias no processo de gestão profis-

sionalizando o setor administrativo. Aliada a essas mudanças foi feita uma 

reorganização do parque fabril, com o desenvolvimento de um novo layout 

da produção, investimento tecnológico, treinamentos e detecção de lideran-

ças. Com recursos próprios a Riosulense iniciou a sua reconstrução e voltou 

ao mercado com nova força e esperança.

Novo foco gerencial fortaleceu a 
empresa para percorrer um outro 

caminho rumo à consolidação

pronta para ganhar o mercado
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Investimento em pesquisa qualificou a produção





CONSOLIDAÇÃO 
E CRESCIMENTO

conquist a da 
qualidade amplia 

fr onteiras



A
s mudanças implantadas pela consul-

toria permitiram que a Metalúrgica 

Riosulense estivesse preparada quan-

do o mercado voltou a ser consu-

midor. E isso finalmente aconteceu em 1999 

com a desvalorização do real perante o dólar. 

O novo cenário econômico permitiu que a 

Riosulense retomasse seu crescimento econô-

mico e equilibrasse as suas finanças. 

Também em 1999 outra conquista viria solidificar ainda mais a retomada da 

Metalúrgica. Depois de cinco anos de auditorias, mudanças e muito traba-

lho, a empresa finalmente conquistou a sua primeira certificação pela norma 

ISO 9002. A vitória foi comemorada pelos funcionários e pela diretoria com 

muita festa.

Com a reestruturação no processo produtivo e administrativo, a Riosulense 

se preparou para uma agressiva política de vendas no mercado das montado-

ras. Para isso desenvolveu um nicho de atuação específico. A empresa inves-

tiu na comercialização de pequenos lotes de peças, produzidas em um curto 

espaço de tempo, prática inviável para os grandes fornecedores do mesmo 
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Jornal de Santa Catarina anuncia a 
obtenção da norma ISO 9002 pela 
Riosulense em 1999



ramo. A Metalúrgica passou a produzir cerca de seis mil peças ao ano de cada 

produto desenvolvido para as montadoras.

A flexibilidade produtiva da Riosulense foi ao encontro das necessidades das 

principais montadoras, que precisavam de um fornecedor com qualidade 

para desenvolver suas peças. Essa agilidade na produção só foi possível por 

causa da estrutura da fundição, adaptável a pequenas quantidades de ma-

terial, e pela usinagem que, com mão de obra qualificada e laboratórios de 

apoio, permitia uma produção com alta precisão e qualidade garantida.

Aos poucos a Riosulense foi se tornando fornecedora de peças de linha pe-

sada para as principais montadoras instaladas no Brasil. Apesar de vender 

produtos em lotes pequenos garantia um grande valor agregado às peças, 

que eram desenvolvidas com complexos projetos de engenharia e envolviam 

sofisticadas ligas metálicas, além de exigir um aca-

bamento perfeito.

Estrutura da fundição viabilizou 
a produção em pequenos lotes, 

diferencial competitivo da empresa 

Abaixo, projeto de peça para a MWM 
desenvolvido pela engenharia de 

produtos  da Riosulense
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A consolidação do atendimento às montadoras é comprovada pelos números 

da Riosulense. De 1999 a 2000 a empresa mais que dobrou o seu faturamen-

to nesse mercado. O período também registrou um incremento significativo 

das vendas para a reposição e para a exportação, setor que ainda engatinhava 

na empresa. Com novo fôlego, a Metalúrgica 

conseguiu renegociar a dívida tributária com os 

governos federal e estadual. A partir daí a em-

presa entrou em uma fase de desenvolvimento, 

com crescimento médio de 40% ao ano e au-

mento de vendas em todos os setores.

MERCADO SEM FRONTEIRAS

O atendimento às montadoras transformou-se 

em um rico portfólio para a Riosulense investir 

na conquista do mercado externo. Por mostrar 

que a empresa estava apta a atender as deman-

das e exigências do setor, o trabalho para mon-

tadoras agregou segurança e confiabilidade às 

propostas da Metalúrgica na prospecção inter-

nacional.

O reflexo comercial da parceria com as monta-

doras habilitou a Riosulense para outros mer-

cados, mas não facilitou totalmente o contato 

com os clientes do exterior. A conquista inter-

nacional foi um trabalho de porta em porta 

através de visitas em empresas e busca por re-

presentantes em outros países. Mais uma vez o presidente João Stramosk fez 

as malas e percorreu longas distâncias para trazer novos clientes à Riosulen-

se. Ele já não era mais um jovem, mas, os 80 anos de idade não atrapalharam 

em nada o que ele sabe fazer melhor: divulgar a Metalúrgica

Foi com a ajuda dos representantes internacionais e das visitas realizadas por 

Stramosk que a Riosulense conseguiu inserir amostras dos seus produtos 

nas principais fábricas e aos poucos abriu o mercado em diversos países. Ao 

desenvolver um relacionamento pessoal com clientes em potencial, Stramosk 

Linha de montagem da Cummins 
que utiliza peças especiais 
produzidas pela Metalúrgica 

Fábrica da Daimler Chrysler 
(Mercedes Benz), primeiro 
cliente da empresa de Rio do Sul
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trouxe muitos para visitar a fábrica em Rio do Sul. O conhecimento da estru-

tura da empresa auxiliou na consolidação de muitos contratos. Aliado a esse 

trabalho, a Metalúrgica participou de diversas feiras internacionais e investiu 

em anúncios de revistas especializadas.

O primeiro país a importar peças da Riosulense foi a Alemanha, e em segui-

da a Inglaterra. Logo depois a empresa passou a atuar em todos os países 

da Europa Central, além dos Estados Unidos e México. Esses dois últimos 

países exigiram um esforço ainda maior para a inserção dos produtos, devi-

do a grande quantidade de fabricantes do setor no mercado interno. Outros 

países tornaram-se clientes, como Chile, Austrália, Argentina, Peru, Itália 

Colômbia,  e Emirados Árabes. Assim, a Riosulense alcançou os cinco con-

tinentes.

QUALIDADE TOTAL

O mercado de montadoras e de exportação era muito mais exigente que o 

de reposição, quanto a qualificação do produto. Diante disso, a Riosulense 

precisou de novos investimentos para manter e implantar outras normas téc-

nicas de qualidade. Após a conquista da ISO 9002, a empresa partiu para 

Viajando o mundo: estande da 
Riosulense em feira do 

setor automotivo na Colômbia
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a adaptação ao padrão normativo QS-9000, um conjunto de requisitos da 

indústria automotiva que se firmou como exigência no mercado na época.

Por ser mais rigoroso do que o padrão ISO 9002, o QS exigiu da Riosulense 

um empenho maior na incorporação de novos controles ao sistema de quali-

dade implantado. Também com o auxílio de uma consultoria terceirizada, a 

certificação QS-9000 foi obtida em 2001. Essa normatização teria validade 

até o ano de 2006, mas devido a uma revisão das normas ISO 9000, o requi-

sito QS foi extinto em 2002.

No lugar do QS 9000 os clientes da Riosulense passaram a exigir a adequa-

ção do sistema de qualidade ao padrão ISO/TS 16949:2002, uma especifi-

cação técnica resultante do trabalho conjunto das principais montadoras do 

mundo aliadas ao comitê de qualidade da ISO (International Or-

ganization for Standardization). A Metalúrgica, preocupando-se 

em se adaptar a esta nova referência, adequou o sistema existente 

aos novos requisitos, desta vez sem o suporte de uma consultoria exter-

na. O resultado chegaria em 2004, com a conquista da ISO/TS 16949:2002, 

a terceira certificação de qualidade da empresa.

Para manter essas normas a Riosulense precisou investir no controle cons-

tante de todos os processos da fábrica. A ISO/TS 

16949:2002, por exemplo, exige uma 

participação atuante da direção da 

empresa na avaliação da situação do 

sistema de gestão e na provi-

são dos recursos necessários 

para a sua perfeita 

operação.  Também 

Participação dos colaboradores no 
controle produtivo foi fundamental 
para a obtenção da ISO/TS 16.949
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cobra que toda documentação do sistema seja 

devidamente controlada, distribuída, atualiza-

da e aprovada.

Outra exigência desta norma é que as necessi-

dades dos clientes devem ser analisadas antes 

da fabricação do produto, para que se asse-

gure a efetiva capacidade da organização para 

o cumprimento do acordo.  Os processos de 

fabricação e de controle de qualidade também 

devem ser planejados, executados sob condi-

ções específicas e registrados, para assim demonstrar adequação aos requisi-

tos dos clientes.  A certificação cobra, ainda, que produtos defeituosos sejam 

tratados de forma adequada, obrigatoriamente separados dos demais.  

A empresa também deve se preocupar em melhorar continuamente seus 

processos, produtos e resultados.  Uma das formas de cumprimento desta 

diretriz é a aplicação de uma metodologia padronizada de ações corretivas e 

preventivas. 

Para verificar se essas exigências estão sendo cumpridas são feitas auditorias 

semestrais ou anuais, conforme o 

contrato, realizadas pelo organis-

mo certificador.  Estas auditorias 

são amostrais e abrangem apenas 

os principais aspectos do siste-

ma.  A cada três anos a empresa 

passa por uma “recertificação”, 

uma vistoria completa que serve 

para atestar a adequação total do 

sistema aos requisitos da norma.

Além das auditorias técnicas, a 

Riosulense conta com outro efi-

caz procedimento para verificar 

o andamento da produção e a 

qualidade das peças. São as visi-

A manunteção das normas de  
qualidade exige longos processos 

de análise dos produtos 
 

50 anos após a decisão de criar 
o setor de autopeças, Stramosk    

percorre a fábrica da empresa 
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tas diárias em que o presidente da empresa, João Stramosk, “inspeciona” 

equipamentos, produtos, funcionários e coordenadores.

Na vistoria Stramosk percorre toda a fábrica. Às vezes interrompe o percur-

so para fazer uma pergunta sobre determinada peça ou ainda para cobrar o 

material de segurança dos trabalhadores. A caminhada geralmente demora 

para acabar, e não apenas pelo tamanho da empresa. Mas sim pelas diversas 

conversas que surgem ao longo do percurso com funcionários e amigos dos 

velhos tempos ou então por causa dos mais de mil cumprimentos destinados 

a cada funcionário.

DEPOIS DE 60 ANOS, OUTRA FÁBRICA E NOVOS PRODUTOS

A conquista das mais exigentes normas de qualidade fortaleceu a Riosulense 

no mercado das montadoras e de exportação, uma clientela que passou a ser 

fiel à empresa catarinense. Só para as montadoras, a Metalúrgica desenvolve 

mais de 80 amostras de diferentes produtos. Ou seja, a cada dois dias e meio 

um novo produto é projetado e produzido pela Riosulense.

Para atender à demanda a Metalúrgi-

ca tem como suporte uma usinagem 

com capacidade para três milhões de 

peças mensais e uma fundição, que 

permite a transformação de 800 to-

neladas de ligas por mês. O maior 

volume fundido na empresa são jus-

tamente as peças especiais criadas 

para as montadoras. Porém os itens 

produzidos em maior quantidade e 

que representam o maior volume de 

vendas são as sedes e guias de válvula, 

produtos precursores da fábrica. 

Para inovar a sua linha de produ-

ção, a Riosulense está em constan-

te desenvolvimento de novas peças. 

Além de sedes, guias, tuchos e pe-

Imagem exemplifica a aplicação 
das peças da Metalúrgica  
em um motor à combustão



ças para montadoras, a empresa sofis-

ticou a sua produção e incluiu itens como: 

anéis especiais, camisas de guias, molas, luvas do injetor e alargadores. 

Em 2001, a Riosulense passou a produzir um produto inovador e bastante 

diferente da linha de autopeças. Atendendo à solicitação de um importador 

e diante da facilidade e experiência que a empresa possuía em desenvolver 

material com ligas nobres para a indústria automotiva, a Metalúrgica iniciou 

a produção de ligas dentais para aplicação em próteses odontológicas.  

Até então os materiais usados para próteses dentárias eram, em quase sua to-

talidade, importados. Visualizando um novo nicho de mercado a Riosulense 

iniciou um longo processo para a produção das ligas. Foi necessário adaptar 

a fábrica para o novo produto, que precisava ser regulamentado pelo Minis-

tério da Saúde. Em junho de 2001 a Riosulense iniciou a comercialização 

das ligas de cobalto, cromo e molibdênio (hard e regular) e de níquel-cromo. 

A produção desses três produtos gira em torno de 200 kg ao mês.

OS NÚMEROS DO DESENVOLVIMENTO

Com a conquista de diferentes mercados, o desenvolvimento de novos pro-

dutos e o equilíbrio das dívidas contraídas para modernizar a fábrica, a Rio-

sulense entrou em uma fase de crescimento. De 2000 a 2005, a empresa do-

brou o número de funcionários, multiplicou em cinco vezes o faturamento 

e praticamente quadruplicou a produção, tornando-se a maior produtora de 

guias e sedes de válvula da América Latina.  

Fornecedora para mais de 10 montadoras instaladas no Brasil, a Riosulense 

comercializa para esse mercado cerca de 35% de sua produção. Em volume 

financeiro, as montadoras representam 60% do faturamento da empresa. Em 

seguida está o mercado de reposição, com 40% da produção e 30% do fatu-

ramento. A exportação foi amadurecida na empresa que vende 25% de sua 

Da esquerda pra direita: luvas
 do injetor, camisas de guias,

anéis especiais e molas

ças para montadoras, a empresa sofis-ças para montadoras, a empresa sofis-

e diante da facilidade e experiência que a empresa possuía em desenvolver 

material com ligas nobres para a indústria automotiva, a Metalúrgica iniciou 

a produção de ligas dentais para aplicação em próteses odontológicas.  
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produção para clientes de outros paí-

ses. Esse mercado representa 11% do 

faturamento da Riosulense. Para ampliar 

as suas exportações, a Metalúrgica está em 

constante prospecção de novos importado-

res como a África, Ásia e América Central. 

 

A simples oficina mecânica que começou na 

pequena cidade catarinense de Rio do Sul ga-

nhou o mundo. E esse vôo da empresa trou-

xe resultados para a sua terra natal. A Metalúrgica Riosulense está entre as 

empresas que mais contribuem atualmente para o desenvolvimento do Alto 

Vale do Itajaí, mais precisamente para Rio do Sul. No ano de 2000, a Rio-

sulense foi a empresa que mais contribuiu para o retorno dos impostos mu-

nicipais na cidade, verificável pela taxa de 6,10% do Fundo de Participação 

dos Municípios.

Além de divulgar o nome do Município em todas as regiões do país e tam-

bém no exterior, por meio da comercialização de seus produtos, a empresa 

exerce uma função econômica e social de grande relevância, gerando mais de 

mil empregos diretos em uma cidade com 55 mil habitantes. 

Ilustração representa os dez 
principais destinos das 
exportações da Riosulense

Produtos da Metalúrgica
conquistaram o mercado externo 
e são vendidos para 25 países
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Fundição, setor estratégico para a expansão da Riosulense





A VALORIZAÇÃO 
DAS PESSOAS

açõ  sociais e 
benefícios aos 
colaborador 



M
ais do que ganhar mercados distantes ou ser um dos 

maiores produtores mundiais de autopeças, conso-

lidar a empresa na comunidade local e entre seus 

membros sempre foi o objetivo principal do res-

ponsável pela trajetória de sucesso da Riosulense. Após 60 anos 

de árduo trabalho e merecidas conquistas, o verdadeiro retor-

no para João Stramosk foi perceber que a Metalúrgica trouxe 

desenvolvimento para Rio do Sul, esperança para seus moradores 

e uma nova oportunidade de vida para os funcionários da empresa.

Stramosk esteve à frente das grandes mudanças e evoluções da Meta-

lúrgica, mas também foi o responsável pela construção de um clima 

familiar na empresa. Estimulando a amizade entre os funcionários, a 

quem chama de colaboradores, o presidente da Riosulense sem-

pre tratou todos igualmente e motivou o companheirismo den-

tro da fábrica.

Além do coleguismo entre os colaboradores, Stramosk apoiou muitos fun-

cionários a retornarem para a escola. Para garantir isso arcou muitas vezes 

com as despesas de estudos e cursos. O presidente da Riosulense também 

esteve presente em situações difíceis, como problemas de saúde na família 
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Desde o início da empresa João 
Stramosk investiu na qualidade 
de vida dos seus trabalhadores
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ou ainda na enchente onde destinou recursos e mão de obra 

para a reconstrução das casas atingidas. 

Stramosk doou todo o material de construção para a constru-

ção da sede esportiva da Riosulense e apoiou os funcionários 

a implantar uma cozinha industrial na empresa para melho-

rar a qualidade da alimentação. Por esses motivos Stramosk 

raramente é visto como um chefe dentro da Riosulense, na 

maioria dos casos ele é considerado um amigo e um pai. 

Com o crescimento da Riosulense aumentou também o nú-

mero de “filhos” de João Stramosk, hoje são cerca de mil. 

O VALOR DA EDUCAÇÃO

Essa proximidade é deve-se também pelos benefícios ofereci-

dos pela Metalúrgica Riosulense aos funcionários. Grande parte dos auxílios 

aos colaboradores teve início em algumas das práticas que João Stramosk 

sempre manteve desde o início da empresa. O incentivo à continuidade da 

educação e da qualificação constante é um desses exemplos. Em parcerias 

com entidades de ensino da região a Riosulense motiva seus funcionários a 

voltarem para a sala de aula.

Entre os estímulos oferecidos pela empresa está o patrocínio de 50% das 

mensalidades de cursos de graduação, pós-graduação e MBA e de 80% para 

cursos técnicos. Os funcionários que ainda não possuem o ensino fundamen-

tal ou básico também recebem apoio. A Riosulense implantou uma telesala 

nas dependências da empresa, onde, com material didático totalmente cus-

teado e com 50% da mensalidade paga, os colaboradores podem concluir o 

1º e o 2º grau. A Metalúrgica incentiva ainda os filhos dos funcionários a 

buscar capacitação, pagando de 80% a 50% do ensino médio técnico. Para 

os jovens que estão iniciando a carreira profissional a empresa paga 100% 

de cursos de especialização, além de oferecer 75% do salário mínimo como 

bolsa de estudo.

O retorno para o funcionário, além do conhecimento adquirido, se reflete 

em aumento salarial a cada novo nível de escolaridade alcançado. Os colabo-

radores que concluírem o ensino fundamental ganham um reajuste de 2,5% 

O presidente da Riosulense dá 
o chute inaugural da quadra 

esportiva do grêmio recreativo
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no salário, para o ensino médio o aumento é 

de 3,5% e para o nível técnico 4%. Os fun-

cionários que cursarem o nível superior tem 

direito a 5% de aumento.

Os colaboradores também recebem reajuste 

do salário pelo tempo de trabalho na em-

presa. No mês em que completa de três 

a cinco anos na Riosulense o funcionário 

recebe 30% sobre o salário base, para a comemo-

ração de seis a oito anos o benefício é de 40%, de 

nove a 12 anos recebe 60% e acima de 13 anos o 

prêmio corresponde a 90% do salário.

Outro projeto implantado pela Metalúrgica possi-

bilita um ganho adicional aos colaboradores. É o 

Programa de Participação nos Resultados (PPR). 

Através do PPR a empresa divide com os funcionários 

parte de seu lucro de acordo com o cumprimento de metas pré-estabelecidas 

nos setores financeiro, comercial, produtivo, gestão da qualidade e de pes-

soas. Essas metas são acompanhadas e tabuladas mensalmente. No ano de 

2004 a distribuição dos resultados foi o equivalente a 65% do salário de cada 

colaborador.

CUIDANDO DA SAÚDE E DA SEGURANÇA

A preocupação com a saúde dos funcionários também foi uma cuidado an-

tigo de João Stramosk que continuou a ser aplicado na Metalúrgica e que 

atualmente ultrapassa os limites da empresa. Desde 1975 a Riosulense ofe-

rece serviço médico para os colaboradores. Naquela época era apenas um 

médico que fazia atendimentos diários, por uma hora e meia, na sala anexa 

ao departamento de desenho. As consultas em sua maioria eram por proble-

mas clínicos, já que grande parte dos funcionários não tinha condições para 

procurar um médico por conta própria. 

No início do atendimento as ocorrências mais freqüentes eram cortes e cor-

pos estranhos no olho, provocadas geralmente em momentos de distração 

Caderno do1º grau e chamada do 
funcionário Severino Cardoso que 
se alfabetizou na Metalúrgica
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cionários que cursarem o nível superior tem 
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dos funcionários. Os colaboradores também não 

tinham o hábito de se proteger, principalmente na 

fundição onde o ferro fundido podia cair na bota e 

na calça causando graves queimaduras. Com a che-

gada do Engenheiro Currlin teve início o uso de ma-

teriais de segurança, provisoriamente produzidos na 

Riosulense. O primeiro equipamento criado foi uma 

polaina de couro utilizada sobre a roupa para os fun-

cionários da fundição.

Com a modernização da fábrica evoluíram também 

as ferramentas para garantir a segurança dos traba-

lhadores. Todos os funcionários da Riosulense têm 

à disposição equipamentos como óculos, protetor 

auricular, luvas, sapatos adaptados, roupa específica 

e máscara, conforme estipula a legislação trabalhis-

ta. Em alguns setores da empresa os colaboradores 

realizam exames a cada seis meses e regularmente é cobrada a atualização da 

vacina antitetânica. Funcionários de departamentos específicos fazem testes 

periódicos de raios-X de tórax e avaliação com pneumologista. 

Na equipe de saúde da empresa estão dois médicos especializados em medi-

cina do trabalho, uma dentista, duas enfermeiras, uma psicoterapeuta e uma 

fonoaudióloga que realiza o teste de audiometria de todo funcionário que 

entra na empresa. Esse exame é refeito a cada seis meses, dependendo do 

setor em que o colaborador trabalha. O atendimento é feito no ambulatório 

da Riosulense, totalmente equipado para as consultas. 

Para o caso de emergências a empresa disponibiliza uma ambulância que 

constantemente é usada pela comunidade da região para 

o deslocamento até o hospital. Cerca de 60 fun-

cionários formam a Brigada de Emergência. 

Eles receberam treinamento 

do Corpo de Bombei-

ros para atuar em si-

tuações de incêndios 

ou acidentes.

Estrutura de saúde oferece aos 
funcionários atendimento 

médico, odontológico e psicológico

Ambulância está equipada para 
urgências e fi ca à disposição

 para o uso da comunidade 
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Além de oferecer atendimento médico, os profissionais responsáveis pelo se-

tor de saúde da empresa trabalham em campanhas educativas que incentivam 

a adoção de hábitos saudáveis, alertam sobre tabagismo e álcool e informam 

sobre o controle do câncer ginecológico e de próstata, além de reforçar datas 

para vacinação. 

Para outras demandas médicas os funcionários da empresa podem contar 

também com o convênio pago integralmente pela Riosulense. Através de 

um plano de saúde a Metalúrgica oferece exames, consultas e até mesmo 

internações hospitalares para os colaboradores e seus familiares diretos. Mais 

de 2.100 pessoas são beneficiadas com esse auxílio. A empresa garante ainda 

um seguro de vida no valor de R$ 15 mil para os funcionários.

REFEIÇÕES 24 HORAS POR DIA

Se João Stramosk é chamado de pai pelos funcionários, sua esposa Maria 

José certamente ocupa a função de mãe para muitos colaboradores. Compa-

nheira também no crescimento da Metalúrgica, ela foi a responsável pela co-

ordenação da primeira cozinha da empresa. Foi ela também que incentivou a 

construção de um refeitório nas novas instalações da Riosulense.

Assim como Dona Maria, a equipe responsável pelo novo refeitório se preo-

cupa com a qualidade da alimentação dos funcionários da Metalúrgica. Anu-

almente são servidas cerca de 200 mil refeições em cinco turnos de trabalho. 

O cardápio balanceado é definido por nutricionistas e custa apenas R$ 16,00 

ao mês para cada colaborador. Ainda como apoio à alimentação, os funcio-

nários recebem mensalmente um ticket refeição.

Trabalhadores da Metalúrgica 
recebem treinamento para
prevenção e  controle de incêndios

Os integrantes da Brigada de 
Emergência usam roupas vermelhas 
para faciliar a identifi cação
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Além de cuidar das refeições dos colaboradores, Dona Maria também se 

dedicava às festas de final de ano da empresa. Reunindo as esposas dos fun-

cionários ela organizava as comemorações no Grêmio Esportivo que eram 

embaladas por longas e animadas conversas e deliciosos pedaços de cuca. 

Mas, com o crescimento da empresa, não foi mais possível realizar as confra-

ternizações da mesma maneira. O número de funcionários e familiares exigiu 

que as festas fossem transferidas para locais maiores, como ginásios da cidade 

de Rio do Sul.

Apesar de ser substituído 

como local oficial das co-

memorações, o Grêmio 

Esportivo não deixou de 

ser o cenário da integra-

ção dos colaboradores da 

Riosulense. Ao contrá-

rio. A empresa construiu 

um novo ginásio de es-

portes anexo ao Grêmio, 

onde os funcionários se 

Refeitório fornece alimentação 
balanceada para mil funcionários 

em cinco turnos de trabalho

Grêmio foi por anos local das festas 
e confraternizações e continua 

palco das partidas de bocha
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reúnem para os jogos de vôlei, bilhar, e as mais do que 

nunca populares partidas de futebol e disputas de bocha.

RESPONSABILIDADE PARTICIPATIVA

Ao estimular a qualidade de vida de seus funcionários a 

Riosulense investe também na valorização de seus pro-

dutos e serviços. Para isso a empresa realiza em conjunto 

com os colaboradores diversos projetos, entre eles a polí-

tica de meio ambiente e qualidade. 

Nesse programa os trabalhadores são informados sobre a importância da 

preservação do meio ambiente. O programa de coleta seletiva de resíduos, 

da fábrica e doméstico, foi amplamente adotado pelos funcionários que rece-

bem através de tickets alimentação o valor da venda do material reciclado.

 

E mais do que evitar o desperdício no ambiente de trabalho, os colabora-

dores da empresa passaram a ser importantes agentes para a recuperação 

ambiental. São eles que auxiliam no plantio de árvores na reserva ambiental 

da Riosulense e que atuam na reposição da mata ciliar nas nascentes que 

banham a fábrica.  

Os funcionários também são peças fundamentais no proces-

so de manutenção da qualidade da empresa ao participar dos 

Grupos de Idéias e Melhorias (GIM). Esse projeto conta com 

sete grupos que atuam na elaboração contínua de soluções 

para a otimização do desempenho da Metalúrgica Riosulense 

nos mais diversos aspectos. Através do GIM os colaborado-

res fazem sugestões de novos procedimentos ou produtos e 

recebem premiações pelas boas idéias. Em 2004, estes grupos 

aprovaram 63 projetos, dos quais 56 foram implantados e 52 

tiveram retorno financeiro comprovado.

 

O reconhecimento do trabalho dos funcionários é feito também pelos seus 

familiares. Periodicamente a Riosulense abre as suas portas para receber as 

famílias dos colaboradores. Nessas ocasiões os próprios trabalhadores são os 

anfitriões e apresentam a fábrica e a sua rotina na empresa para a família. 

Equipe de futebol da Riosulense: 
o esporte ainda é o mais praticado 
pelos trabalhadores da empresa
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A EMPRESA ALÉM DE SEUS PORTÕES

A Riosulense também abre as suas portas para levar ações sociais à comuni-

dade da região da fábrica e da cidade de Rio do Sul. Através do programa 

voluntariado empresarial os funcionários da Metalúrgica são convidados a 

participar de atividades de cunho social e cultural. São vários projetos man-

tidos pela empresa e coordenados pelos seus colaboradores. 

Entre essas iniciativas está o Largada 2000. Realizado em parceria com o 

Instituto Airton Senna, o programa incentiva a cidadania entre alunos de es-

colas públicas através de ações de educação ambiental, cultura e lazer. O pro-

jeto beneficia cerca de 300 crianças e adolescentes. Constantemente jovens 

estudantes visitam as instalações da Riosulense para conhecer a produção na 

fábrica e se integrar com os funcionários.

A empresa atua ainda como colaboradora de projetos como o Ação Global 

e o 30 horas sem fome, promovido por um canal local de televisão. Os fun-

cionários voluntários também estão em permanente campanha para o reco-

lhimento de alimentos, roupas e brinquedos que são 

destinados às instituições sociais da região. 

A Riosulense investe ainda na pro-

moção da cultura da cidade, apoiando 

diversos eventos e participando da re-

construção de prédios históricos como 

a estação de trem da Barra do Trom-

budo.

Familiares visitam a fábrica 
e conhecem o dia-a-dia do 
trabalho dos funcionários 

Abaixo, Casa Emílio Adami onde 
as mulheres da comunidade têm 

aulas de artesanato e culinária 

lhimento de alimentos, roupas e brinquedos que são 

destinados às instituições sociais da região. 

lhimento de alimentos, roupas e brinquedos que são lhimento de alimentos, roupas e brinquedos que são 

destinados às instituições sociais da região. 
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Como precursora das ações sociais 

da empresa, Dona Maria Stramosk 

ainda se mantém a frente de alguns 

projetos. É ela quem cuida da casa 

comunitária Emílio Adami, onde 

reúne para aulas de artesanato e 

culinária as mulheres carentes do 

bairro onde a Riosulense está ins-

talada. 

É dela também o nome da creche 

que atende gratuitamente as crian-

ças da região. Após 59 anos acom-

panhando a trajetória da empresa é 

assim que ela e o marido se sentem 

felizes e realizados: dedicando-se 

mais aos outros do que a eles mes-

mos.
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Ao lado, crianças participam dos 
projetos sociais da Riosulense, 
como o Largada 2000

Creche Maria José Stramosk 
construída e mantida pela empresa 
em parceria com a Prefeitura





P L A N TA D O R E S 
DE ÁRVORES

aprof undar as 
raízer e ex pandir 

os ramos



N
o decorrer do ano existe pelo menos um dia 

no qual as atividades da Metalúrgica Rio-

sulense param por alguns minutos. É o dia 

21 de setembro. Todos os anos nesta data 

os funcionários da empresa interrompem as atividades e se preparam para 

participar de uma ritual que se tornou tradição. 

Deixando de lado as ferramentas de trabalho os colaboradores seguem até 

o amplo terreno que circunda a empresa. Lá sempre está o presidente João 

Stramosk, sua esposa Maria José e outros funcionários da Riosulense. Quan-

do todos chegam começa a cerimônia.

De pás em mãos os colaboradores que completam cinco anos de trabalho, 

e todos os seus múltiplos, são convidados a plantar uma muda de árvore na 

reserva da empresa. À frente de cada planta é fixada uma placa com nome e 

data de admissão do funcionário. 

Essa comemoração se repete todos os anos no dia da árvore e o resultado 

são pés de imbuia, cedro, peroba, canela e araucária que crescem no pátio da 

empresa com os nomes de Arno, Jairo, Rogério, Marita, Olívia e assim por 

diante. 
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Terreno onde o dia da árvore é 
comemorado com a tradição em 
homenagem aos colaboradores
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Mais do que contribuir para recuperar a qualidade ambiental da região da 

fábrica essa iniciativa ilustra os planos futuros da Riosulense. Assim como as 

árvores, a empresa tem suas raízes fixadas na cidade de Rio do Sul e, da mes-

ma forma que as plantas, sua origem e desenvolvimento são possibilitados 

pelo trabalho dos colaboradores. 

Também como as árvores, o destino da Metalúrgica é crescer. A meta é in-

vestir em seus funcionários, desenvolver novos produtos, contribuir para a 

comunidade e não ter limites na conquista de mercados.

60 ANOS DE INOVAÇÃO

Um dos passos para atingir as metas definidas já foi dado. No ano de 2005 a 

Riosulense lançou uma nova linha de produtos: as camisas de cilindro. Com 

uma extensa quantidade de variações as camisas podem ser aplicadas em to-

dos os tipos de motores. As novas peças que utilizam matéria-prima de alta 

qualidade e são produzidas por complexos processos de centrifugação exigi-

ram anos de pesquisa e importantes mudanças na fábrica da Metalúrgica. 

A linha de camisas de cilindro será o foco comercial da empresa nos próxi-

mos cinco anos. Isso porque essas peças, pelo moderno processo produtivo 

Stramosk e Maria José  plantam ao 
lado dos funcionários o futuro da 

Metalúrgica Riosulense
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e material utilizado, saem para comercia-

lização com um alto valor agregado. O 

objetivo é consolidar esse produto no 

mercado de reposição e depois apre-

sentá-lo para as montadoras e impor-

tadores. 

As camisas de cilindro surgiram para 

ser o novo produto-chefe da empresa em 

substituição das guias de válvula que foram 

responsáveis pela penetração da Riosulense 

no mercado de autopeças e que batem recorde de 

produção, mas que possuem um baixo valor de venda. Diante disso as cami-

sas entram em cena para marcar definitivamente a nova forma de produzir da 

Metalúrgica Riosulense, aperfeiçoada ao longo de 60 anos.

Com a linha de camisas de cilindro a empresa inicia uma nova política de 

comercialização, que altera o foco da quantidade de vendas para o valor agre-

gado. Trabalhando com essa nova visão a empresa já desenvolve outros pro-

dutos inovadores e sofisticados. O planejamento é lançar uma nova linha a 

cada ano.

INVESTIMENTOS PARA O FUTURO

Como conseqüência do desenvolvimento de novos 

produtos surgiu a necessidade de ampliar a atual estru-

tura da empresa. Para comportar a produção de cami-

sas de cilindro está em planejamento a construção de 

uma nova fábrica. O investimento na produção irá 

aumentar também com os próximos itens pesquisa-

dos e projetados pela equipe da Riosulense.

Além de modernizar a estrutura para viabilizar 

os novos produtos a empresa está efetuando um 

apurado estudo para descobrir e adquirir maqui-

nários mais modernos e equipamentos lançados 

mundialmente. Novas matérias-primas também são pesquisadas.

Linha de camisas de cilindro foi 
lançada para impulsionar vendas de 
produtos com maior valor agregado 

Como conseqüência do desenvolvimento de novos 

produtos surgiu a necessidade de ampliar a atual estru-

tura da empresa. Para comportar a produção de cami-

sas de cilindro está em planejamento a construção de 

uma nova fábrica. O investimento na produção irá 

mundialmente. Novas matérias-primas também são pesquisadas.

ser o novo produto-chefe da empresa em 

substituição das guias de válvula que foram 

responsáveis pela penetração da Riosulense 
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É com o foco na permanente mo-

dernização que a Riosulense planeja 

o seu futuro. E, para isso, a empresa 

reforça ainda mais seus investimen-

tos na capacitação dos colaborado-

res. Como parte do desenvolvimen-

to da Metalúrgica, os profissionais se 

mantêm em constante atualização, 

acompanhando as mais recentes especializações necessárias para qualquer 

grande empresa do setor.

GERAÇÕES DE COLABORADORES

Além de serem os detentores de conhecimentos e técnicas, os funcionários 

da Riosulense são participantes fundamentais da trajetória da empresa e res-

ponsáveis pelo seu sucesso. Foi com a dedicação, o esforço e as criativas 

sugestões de muitos deles que a Metalúrgica pôde ao longo de seus 60 anos 

superar as adversidades e crescer. 

Essa relação foi presente desde o início da empresa, quando, ainda produtora 

de serras de fita, a Riosulense só se mantinha graças ao árduo trabalho dos 

funcionários. Na evolução da empresa esse convívio foi se mostrando cada 

vez mais evidente. Seja no entusiasmo para a criação de um novo produto, na 

experiência de saber o ponto exato de fusão ou na astúcia para inventar um 

equipamento, os colaboradores sempre foram essenciais.

Da mesma forma, a Riosulense sempre foi importante para eles. Muitos co-

meçaram na empresa aos 14 anos e lá continuam até a aposentadoria. Para 

estes a Riosulense é responsável pelo único carimbo na carteira de 

trabalho e também pelo encontro de uma 

nova família. 

Para outros a Metalúrgica foi a des-

coberta de uma realidade, foi a 

possibilidade de sair da roça, 

deixar o desemprego 

ou ainda conseguir 

Funcionários recebem treinamentos 
constantes e são motivados a 

atualizar sua formação técnica

Adolar Mayr e o fi lho Beto que
visitava a Metalúrgica quando 

criança e hoje trabalha com o pai
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trabalho e também pelo encontro de uma 

Para outros a Metalúrgica foi a des-

coberta de uma realidade, foi a 

possibilidade de sair da roça, 
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o primeiro emprego. Para alguns a empresa apresentou grandes novidades. 

Foi no refeitório da Riosulense que eles aprenderam o que é uma berinjela e 

um brócolis e depois de uma visita ao posto médico souberam dos perigos 

do câncer de pulmão e de próstata. Foi na empresa também que muitos 

aprenderam a ler e a escrever e onde conquistaram orgulho para mostrar a 

letra trêmula, mas caprichada, do caderno no qual treinam a separação das 

sílabas.

Foi ainda para a Riosulense que alguns levavam os filhos após o colégio, 

quando crianças, e depois de poucos anos os viram, jovens e adultos, trans-

formarem-se em colegas de trabalho. A Metalúrgica atualmente é palco des-

sas diferentes gerações que dividem a satisfação de trabalhar na mesma em-

presa e a alegria de também ser um plantador de árvores.

UMA TRAJETÓRIA DE SONHOS

Muitos pais e filhos, tios e sobrinhos, avôs e netos acompanharam as fases da 

empresa e contribuíram ao longo dos anos para a consolidação da Riosulense. 

Também foi assim para a família Stramosk. Os cinco filhos - João Filho, José 

Eduardo, Luís Antônio, Eugênio César e Carlos Henrique - já se dedicaram à 

empresa. Um deles, Luís Antônio, está sendo preparado para assumir as res-

Único emprego de muitos 
colaboradores, a empresa 
representa uma segunda família
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ponsabilidades do pai frente 

à Metalúrgica. Mesmo com 

o processo de sucessão em 

andamento, João Stramosk 

não deixa de ir um dia se-

quer ao trabalho. Como 

sempre, chega no horário e 

só sai da fábrica quando ter-

mina o expediente. 

Ainda é ele que toma as de-

cisões e que constantemente 

viaja para divulgar e repre-

sentar a empresa em impor-

tantes eventos ou reuniões. É ele também que continua deixando em casa 

Maria José que, nesses 55 anos de casamento, sempre sentiu um ciumezinho, 

como ela mesmo diz, da dedicação do marido à Riosulense. Depois de tanto 

tempo Maria José ainda brinca que Stramosk é mais apaixonado pela empre-

sa do que por ela. 

A dedicação de Stramosk pela Riosulense é uma referência para todos os 

funcionários que vêm no presidente um exemplo de vida e profissionalismo. 

Além da sua paixão e entusiasmo pelo crescimento da Metalúrgica, Stramosk 

também divide com os colaboradores o sonho de ver a empresa transforma-

da em uma grande indústria. Graças ao trabalho dos mais de mil funcioná-

rios essa meta está próxima de ser alcançada. 

Mas o maior sonho do ex-ajudante de contador e atual presidente da empre-

sa ele mesmo revela. “Quero que a Metalúrgica seja um local onde todos os 

trabalhadores tenham um bom relacionamento entre si, desde o gerente, o 

supervisor até o trabalhador mais simples. De nada vale uma empresa se ela 

servir apenas para as pessoas contarem 20 dias de trabalho por mês para levar 

o dinheiro para casa. A empresa só tem a sua validade quando as pessoas que 

nela trabalham tenham a empresa como parte de suas vidas. Se não for as-

sim, a empresa como bem social deixa de existir”. Após 60 anos de história, 

a satisfação dos colaboradores que fizeram parte dessa trajetória mostra que 

esse sonho já tomou forma.

João Stramosk, 59 anos de 
dedicação à Riosulense e uma vida 
inteira para fazer o bem aos outros
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Estoque de suportes produzidos para montadoras
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Momento da modelagem na fundição





No dia 02 de janeiro de 1946 os sócios Alfredo 

Wuerz, Alexandre Georg e Erich Storrer uniram-se 

para colocar em prática um projeto: inauguravam 

a Metalúrgica Riosulense Ltda.  Um ano depois, o jovem 

ajudante de contabilidade João Stramosk começou a 

trabalhar na empresa. Para ela dedicou a vida e trabalhou 

na realização do sonho de transformá-la em uma grande 

indústria. A empresa que começou pequena atendia as 

indústrias de madeira e de fécula da região de Rio do Sul com 

simples serviços de reparos. Hoje, 60 anos depois, o sonho  é 

compartilhado por mais de mil funcionários que se orgulham 

em manter a Metalúrgica Riosulense S/A como destaque no 

mercado nacional e internacional de autopeças. Este livro 

resgata a história dessa empresa genuinamente brasileira e 

conta os desafi os, as difi culdades e as conquistas que fi zeram 

parte dessa trajetória de expansão.
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