




O projeto “Gestões empresariais inspiradoras: a trajetória de grandes empreendedores baianos e seus papéis 
transformadores na atividade empresarial” narra a trajetória de trinta importantes empreendedoras e em-
preendedores que atuaram na Bahia no agronegócio, comércio, serviços e indústrias. Seus resultados estão 
apresentados sob a forma de livro físico e em versão digital.

Representa uma construção coletiva, que une Administração e História, produzida por equipe da Universi-
dade Federal da Bahia (Escola de Administração e Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas) e apoiada por 
importantes representações coletivas, como SEBRAE Bahia, FECOMÉRCIO Bahia, FAEB e FIEB.

Os registros do projeto saúdam a Bahia e o seu povo. Além de uma história singular, uma geografia deslum-
brante e um povo encantador, aqui tem gente que sonha, sua, e que faz, do verbo, carne. No solo fértil da 
Bahia, sementes empreendedoras geraram frutos inspiradores.

O projeto viajou por diferentes eras, diferentes tempos e diferentes espaços. Nos bolsos, os autores trouxeram 
trinta diferentes conjuntos de sonhos e inspirações. Que possamos construir com seus acertos e seus erros. 
Que tenhamos a capacidade de aprender e ensinar a partir de suas histórias. E que possamos iluminar novas 
estradas e guiar novos caminhos.
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09.12.1871 
(Neunkirch, Schaffhausen, Suiça)

16.01.1946 
(Salvador, Bahia)

por Adriano Leal Bruni

“Seu empreendedorismo foi
fundamental para o desenvolvimento

da lavoura cacaueira na Bahia1”

Emil Wildberger aportou na Bahia em 1892. Aproveitou a crise da economia 
mundial dos anos 1930 e comprou várias empresas exportadoras e 
fazendas falidas de cacau, constituindo importante parceria com a casa 
Rothschild francesa. Com isso, sua firma Wildberger se tornou líder no 
mercado cacaueiro, muito contribuindo para o desenvolvimento da região.

AS ORIGENS . Emil Wildberger nasceu em Neunkirch, no cantão 
de Schaffhausen, Suíça, no dia 9 de dezembro de 1871, filho de Albert 
Wildberger e Johanna Schaerrer. É possível que a origem da família esteja 
na pequena vila ou aldeia alemã de Wildberg, na região administrativa de 
Karlsruhe, estado de Baden-Württemberg, próximo à Floresta Negra. Dali, 
teriam partido para a Suíça, possivelmente em busca de um local mais 
seguro para viver, dado que a região de origem vivenciou encarniçadas 
guerras religiosas ao longo dos séculos XVI, XVII e parte do XVIII.

Ainda estudante, Emil trabalhou no Banco Cantonal de Schaffhausen, 
indo trabalhar em Paris ainda na condição de estudante estagiário. Atuou 
em um banco e em casas exportadoras e importadoras.
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O CACAU E SUA PRESENÇA NA BAHIA . A literatura botânica 
apresenta o cacau pela primeira vez no início do século XVII como Ca-
cao fructus por Charles de L’ecluse. Em 1737, foi introduzido o binômio 
Theobroma cacao, com a primeira palavra significando alimento dos deu-
ses e sendo inspirada na crença mesoamericana da origem divina do ca-
caueiro. O termo “cacau” derivaria da palavra cacahualt (idioma nahuatl) 
falada pela civilização maia.

Os povos maia e asteca cozinhavam o cacau e trituravam-no com milho e 
pimenta aromatizando o preparo com baunilha e canela. À bebida davam o 
nome de xocatl. Além de servir como base para a bebida, que deveria ser in-
gerida ritualisticamente, as amêndoas de cacau circulavam como moeda.

No século XVI, com uma centena de amêndoas de cacau seria possível 
comprar um bom escravo. Seria um “abençoado dinheiro, que fornece 
uma doce bebida e é benéfico para a humanidade, protegendo os seus 
possuidores contra a infernal peste da cobiça, pois não pode ser acumu-
lado muito tempo nem escondido nos subterrâneos”.

O contato inicial dos europeus com o cacau teria sido em 1502, quando 
um dos navios da quarta expedição de Colombo às Américas encontrou 
na costa norte da atual Honduras uma canoa nativa contendo amêndoas 
de cacau para comércio. 

O chocolate teria sido levado para a Europa pelos espanhóis, em tor-
no do século XVII. O pó de cacau misturado em água quente resultava 
numa bebida energética amarga, consumida com açúcar. No século XIX, 
os suíços evoluíram a produção e o consumo, misturando ao pó do cacau 
leite e açúcar, além de espessantes e outros possíveis ingredientes, como 
amêndoas e nozes. O produto resultante foi chamado de chocolate, com 
referência ao leite usado no produto por meio do sufixo late, reescrito do 
italiano latte. Tornou-se sucesso na Europa, com o consumo crescendo 
enormemente, sobretudo nos países onde a Revolução Industrial teria 
provocado uma situação de melhoria de renda generalizada, como Ingla-
terra, França e Alemanha. A fabricação do chocolate, inicialmente feita 
por empresas chocolateiras suíças, ao longo do século XIX expandiu-se 

Nota 1. Frase que sintetiza a 
atuação de Emil Wildberger. A 

sua imagem foi obtida em <www.
albertolopesleiloeiro.com.br>, 

acesso em 08 abr. 2022.
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para outros países europeus consumidores de chocolate, notadamente 
Bélgica, Alemanha e França.

A expansão provocou a necessidade de maior suprimento de cacau, o 
que exigia melhor organização da produção e do comércio exportador de 
amêndoas de cacau nas regiões produtoras que, no século XIX, corres-
pondiam às regiões de origem do cacau, nas Américas do Sul e Central. 
Os vales do Orinoco e do Amazonas foram os primeiros fornecedores de 
cacau para as empresas chocolateiras da Europa. 

A Venezuela foi um dos primeiros países a introduzir o cultivo do ca-
caueiro. Contudo, no final do século XIX, a disseminação da praga co-
nhecida como vassoura de bruxa na região amazônica trouxe um baque 
para a produção de cacau na região, afetando substancialmente a Ve-
nezuela, até então um grande produtor. 

Situada fora da região amazônica, a Bahia passou a despontar como pro-
vável substituta no fornecimento de cacau, atraindo atenções de nego-
ciantes europeus. Possivelmente, a referência mais antiga sobre o cultivo 
de cacau na Bahia dataria de 1655, quando o vice-rei D. Vasco de Mas-
carenhas se declarou, em carta enviada ao capitão-mor do Grão Pará, 
“afeiçoado ao chocolate”, e julgou útil ao Brasil a intensificação do seu 
plantio, principalmente na Bahia, pelo clima semelhante ao amazônico. 
Contudo, não é possível confirmar se o pedido fora atendido. Registros 
históricos dão conta de que as experiências com o plantio de cacau em 
terras baianas teriam iniciado a partir de 1746, quando o franco-suíço 
Louis Frederic Warneaux que vivia no Pará entregou ao fazendeiro baia-
no Antônio Dias Ribeiro as primeiras sementes de cacau, providencial-
mente plantadas na fazenda Cubículo, às margens do Rio Pardo, no mu-
nicípio de Canavieiras. Em 1752, foram feitos plantios no Município de 
Ilhéus. A partir da década de 1770, a coroa portuguesa passou a incentivar 
o plantio de novas lavouras de exportação para diminuir a dependência 
do comércio do açúcar. Lavouras alternativas como café, cacau e algodão 
foram plantadas.

Figura 1 . Reis da cultura mixteca 
compartilhando bebida à base 
de cacau.
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Em Ilhéus, o começo do cultivo comercial do cacau se deu em 1820, com 
forte atuação pioneira de suíços e alemães com capital. A partir de 1835, 
o cacau tomou parte regular nas exportações anuais da província. Seu 
valor era pequeno em relação ao total das exportações provinciais, mas 
o cacau foi um dos raros produtos agrícolas a crescer de importância na 
receita da Bahia no século XIX. Em 1860, ocorrem as primeiras exporta-
ções do produto para o mercado norte-americano: 67 toneladas de cacau 
baiano para o porto de Filadélfia. No fim do século XIX, a possibilidade de 
evolução da produção fomentava esperanças de novos negócios na região.

Em 1892, Emil candidatou-se a uma vaga ofertada pela firma C. F. Keller 
& Cia. para ocupar um posto de trabalho nos escritórios da empresa na 
Venezuela, atuando na compra local de cacau para exportação para a Eu-
ropa. Quando a vassoura-de-bruxa dizimou os cacauais venezuelanos, a 
empresa enviou Emil para a Bahia.

A VINDA DE EMIL PARA A BAHIA . Wildberger aportou na Bahia 
em fins de 1892, com 21 anos de idade. Chegou acompanhado pelo com-
patriota Karl Neeser. O empregador de Emil, Carlos Ferdinand Keller, 
empreendia esforços para elevar a produção do cacau na Bahia.

Em 1890, Ilhéus havia produzido dez mil sacos de cacau e Canavieiras um 
pouco mais. Seria preciso estimular e ampliar a área plantada e, a partir 
daí, obter uma maior produção para exportação. 

A disponibilização de crédito privado para produtores seria fundamental 
no fomento às novas áreas e produção. Para poder ter o que comprar para 
depois exportar, seria necessário assegurar a compra da produção e, mais 
importante, conceder empréstimos que permitissem plantar o cacau 

Ano

Toneladas

1830

26

1840

103

1850

299

1860

570

1870

1196

1880

1510

1890

3503

Tabela 1. Exportação de cacau 
do município de Ilhéus. 

Fonte: Mahony (1996).
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sob a mata da região. Os exportadores precisariam atuar como bancos, 
exercendo atividades de fomento como os bancos de desenvolvimento.

O cenário político institucional do início da República favoreceria a con-
cessão de crédito, com todos os direitos garantidos à classe de proprie-
tários. Dois fatores ajudaram a expansão do cacau: a iniciativa de em-
preendedores dispostos a embrenhar nas matas para semear cacaueiros 
na sombra das grandes árvores – as roças de “cabruca” – e ação dos fi-
nanciamentos privados por meio dos exportadores.

A atuação do Estado era limitada. A região evoluiu sob o poder dos coro-
néis que mantinham a ordem nos moldes dos valores do Império e dos 
exportadores, que conectavam o produtor à economia monetizada.

A FIRMA WILDBERGER . O ano de 1903 testemunhou a exportação, 
pela Bahia, de 246.793 sacos de cacau, sendo 123.200 de Ilhéus e 102.195 
de Canavieiras. Os dados evidenciam uma boa resposta dos estímulos 
promovidos pelos exportadores. 

Carlos Ferdinand Keller, satisfeitíssimo com os crescidos lucros, resolveu 
se instalar definitivamente em Paris, como importador de mercadorias 
tropicais, transferindo para seus dois principais funcionários as ações 
da firma. Uma nova empresa foi constituída, tendo os suíços Hermann 
Braem e Emil Wildberger como seus sócios majoritários e Keller mantido 
como sócio minoritário, de forma a facilitar a compreensão pelos clientes 
do interior de que a empresa Braem, Wildberger & Cia. seria a legítima 
sucessora da C. F. Keller & Cia. Pouco tempo depois, na passagem do ano 
novo de 1904, Hermann Braem faleceu na Suíça. A nova firma passaria 
a operar sob o nome de Wildberger & Cia. Capturar a percepção de ser 
sucessora da C. F. Keller seria fundamental, já que o volume de recursos 
emprestados a produtores era significativo, bem como o risco de calote, 
que estaria diluído em função do aumento dos volumes de operações. 

A vertente bancária foi ampliada na nova firma. O volume de créditos 
concedidos a produtores expandiu, tornando a compra antecipada das 
safras uma prática comum na região cacaueira baiana. Novas embarcações 
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foram compradas, recolhendo a produção de Belmonte, Canavieiras e Ilhéus para Salvador, onde era 
reembarcada para a Europa. Os desafios operacionais do porto de Ilhéus muito dificultavam exportações 
de produtores para a Europa, fomentando os negócios das empresas exportadoras por Salvador. Para 
otimizar os custos com a logística, a nova firma passou a vender mercadorias transportadas de Salvador 
para a região cacaueira. 

No ano de 1904, o valor das exportações de cacau ultrapassou o do fumo. O cacau tornou-se o principal 
produto na pauta de exportações da Bahia, com importante desempenho na arrecadação de tributos e 
geração de divisas. O governo do estado passou a patrocinar constantes anúncios na imprensa buscando 
atrair interessados em se lançar na aventura do cacau, nos quais se oferecia além das promessas de aces-
so à terra, transporte gratuito através da Companhia de Navegação Baiana, o que atraiu grandes levas de 
sergipanos e alagoanos.

Em 1906, a Embaixada da Suíça convidou-o para ser cônsul na Bahia, o que aceitou. Com isso, seu con-
ceito junto a banqueiros e clientes europeus aumentou, melhorando suas vantagens negociais em relação 
à concorrência notadamente na obtenção de créditos mais volumosos e a menor custo.

Na década de 1910, a Wildberger & Cia. operava um portfólio de negócios tendo a exportação de cacau 
como o mais significativo, seguido pela operação bancária de financiamento aos produtores. Adicio-
nalmente, a operação logística envolvendo a comercialização de materiais de construção e gêneros ali-
mentícios nas cidades das filiais complementava os ganhos. Não existiam rodovias, com as mercadorias 
transportadas nos lombos de tropas de burros, canoas e barcos, originalmente grandes veleiros depois 
substituídos por navios a vapor.

Muitas operações feitas com diferentes produtores diluíam os riscos de calotes individuais. No entanto, o 
risco sistêmico de ter todas as operações concentradas em uma única região se fazia presente. Enchentes 
nos rios Pardo e Jequitinhonha ocorriam, trazendo grandes prejuízos, com muitos produtores ficando 
inadimplentes. Paciência e habilidade eram necessárias para ajustar juros e prazos. A Wildberger & Cia. 
passou a incentivar a expansão das roças em outras regiões, com as matas ao norte de Ilhéus sendo “ca-
brucadas” por meio dos financiamentos da empresa. 

Em 1914, a eclosão da primeira guerra trouxe efeitos para o comércio de cacau. Antevendo o consumo 
de chocolate pelas tropas, o mercado comprador aqueceu, subindo os preços. Por outro lado, os merca-
dos financeiros perderam sincronia, com bancos cortando créditos e o quase pânico fazendo os preços 
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caírem. As incertezas nos mercados de commodities trouxe dificuldades para o Brasil fazer divisas para 
honrar seus compromissos internacionais, obrigando o governo federal a decretar moratória. A região 
cacaueira sofreu uma grande falta de dinheiro circulante. Emil precisou reunir grande quantidade de 
numerário, coordenando compras de cacau com pagamento em espécie, atenuando a possibilidade de 
caos social na região. 

Muitos dos concorrentes da Wildberger & Cia. reduziram suas operações. Emil, contudo, viu na crise 
uma oportunidade. Aproveitou suas conexões na Europa, contratando crédito rotativo com banqueiros 
europeus, o que assegurava uma imensa vantagem sobre os concorrentes, sem acesso a crédito, agravada 
pela moratória brasileira.

Com o final da guerra em 1918, a Wildberger & Cia. já era uma das maiores (senão a maior) exportadora 
de cacau. Havia superado imensos desafios, como as enchentes dos rios Pardo e Jequitinhonha (e seus 
imensos prejuízos), a epidemia de gripe espanhola e a própria guerra. No mercado interno, Emil procu-
rava atender aos produtores em tudo que fosse preciso. Comprava o cacau pelo melhor preço, oferecia 
crédito e facilidades, como a compra antecipada da safra. Em períodos de faltas de mercadorias, vendia-
-lhes utensílios, móveis e gêneros alimentícios. No mercado externo, Emil procurava manter excelente 
relacionamento com todos os que fazia negócio, incluindo banqueiros, chocolateiros e importadores. Nas 
suas constantes viagens para a Europa, cultivava os laços de amizade, ampliando a carteira de chocola-
teiros e importadores.

Nos anos 1920, os negócios de navegação expandiram, com a firma se tornando agente de várias empre-
sas armadoras. Novos negócios foram firmados com importadores notadamente da América do Norte, 
incluindo Nova Iorque, Filadélfia, Boston, Montreal e Toronto. Muitos dos novos negócios exploravam a 
pujança da economia dos Estados Unidos da América (EUA), muito beneficiada pela grande guerra. Adi-
cionalmente, a expansão urbana da região fora significativa, com a população do eixo Ilhéus – Itabuna 
evoluindo de cerca de 8 mil habitantes para cerca de 106 mil. Tabocas havia virado Itabuna, atraindo levas 
de sergipanos e baianos do sertão. 

A produção de cacau havia crescido, alcançando aproximadamente 722 mil sacos (ou 43.320 toneladas), 
dos quais a Wildberger exportava cerca de 14%, e refletia a competividade do mercado interno, já que a 
Wildberger, uma das maiores operadoras, possuía uma concentração relativamente baixa do mercado. 
Muitos concorrentes atuavam no comércio de cacau, incluindo suíços (Kaufmann, Manz, Rapold, 
Stoltenberg), italianos (Bartilotti e Scaldaferri na exportação, Paternostro e Magnavita no comércio 
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interno), alemães (Rodenburg, Oberbeck, Behrmann, von Ulsler, Schoppmeyer), ingleses (Stevenson, 
Duder) além de brasileiros (Manoel Joaquim de Carvalho, Correa Ribeiro e outros). 

No final da década de 1920, os excessos de produção sem mercado pelas indústrias dos EUA ocasionaram 
uma série de calotes, quebrando bancos e provocando a grande crise de 1929, com repercussões em todo 
o mundo. Sem compradores, mercadorias e commodities encalharam em portos e armazéns. Os preços 
foram ao chão.

A crise trouxe inúmeras perdas para a região. A venda antecipada das safras era comum, com o 
financiamento sendo quitado com a entrega da produção. Mas, como saldar as dívidas com um produto 
que nada valia? Os exportadores recebiam a rebarba, com as consequências dos calotes. Com as pressões 
de bancos e credores, muitos fazendeiros e exportadores faliram. Ameaçado de insolvência, Emil buscou 
solução parecida com a da primeira grande guerra: partiu para a Europa com o objetivo de negociar 
com os grandes bancos. De forma surpreendente para o contexto, obteve junto ao ramo francês dos 
Rothschilds linha de crédito de cinco anos, o que cobriria as operações deficitárias. Como garantias, Emil 
fora obrigado a ofertar a hipoteca de todos os bens da Wildberger, além das hipotecas de todas as fazendas 
dos produtores em débito, bem como o patrimônio das inúmeras outras firmas que tentavam escapar 
da bancarrota. A operação consistia em um verdadeiro guarda-chuva financeiro gigante estruturado e 
empunhado por Emil.

O preço pago pela região foi alto. Muitos produtores perderam suas roças em função da inadimplência 
das hipotecas juntos aos bancos e aos exportadores, notadamente à Wildberger. Diversas exportadoras 
faliram, como a Rapold, Manz & Cia., com algumas sendo absorvidas pela Wildberger. Ao absorver as 
plantações dadas como garantias das hipotecas não honradas, a Wildberger passa a operar centenas de 
fazendas de cacau espalhadas por quase toda a região cacaueira. 

Os anos 1930 foram marcados pela maior presença do Estado na região cacaueira. Com a crise de 1929 e 
a ameaça de perdas dos coronéis perante os bancos e exportadores com a tomada das roças hipotecadas, 
o Estado passou a apoiar a classe dominante local. Em 1931, foi criado o Instituto de Cacau da Bahia (ICB), 
que buscou apoiar os fazendeiros inadimplentes, mediante contratos hipotecários com prazos entre 15 e 
20 anos e juros módicos. Adicionalmente, o ICB também passou a exportar cacau, reduzindo a participa-
ção relativa das firmas exportadoras. Com os novos incentivos, a produção foi substancialmente elevada. 
Em 1927, foram exportadas quase 21 mil toneladas. No final da década de 1930, a produção alcançaria um 
patamar próximo a 100 mil toneladas.
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O ICB foi criado em 8 de junho de 1931. Seu prédio, construído ao lado da Praça Marechal Deodoro e 
junto ao Porto de Salvador, é marcado pela arquitetura Bauhaus, sendo seu único representante entre 
os imóveis públicos de Salvador, foi um dos mais modernos e tecnológicos da capital baiana, com linhas 
avançadas para a época. Sua inauguração é de 1936 e seu projeto é do arquiteto alemão Alexander Buddeus, 
assinado em 1932.

Em 1934, a recuperação do mercado permitiu que ele honrasse suas obrigações com os Rothschilds. Os 
produtores que conseguiram superar a crise mantendo suas roças voltaram a enriquecer por volta desta 
época, com a recuperação dos preços no mercado internacional.

Em 1936, é criada a Companhia Agrícola Cacaueira (CAC), com o objetivo de assumir a gestão das fa-
zendas. O período foi marcado pelas mudanças nas relações de trabalhos, com a promulgação de leis 
trabalhistas por Getúlio Vargas, incluindo o salário-mínimo, e que eram comumente rejeitadas por ca-
pitalistas. Temeroso de sofrer perseguição por não ser cidadão brasileiro, Emil mandou que a Lei fosse 
cumprida à risca, com os funcionários da CAC tendo suas carteiras de trabalho assinadas e passando a 
receber o salário-mínimo.

A CAC ajudou a promover uma maior integração com a região de pecuária situada a oeste da região 
cacaueira, com fazendeiros de gado de Santa Inês a Vitória da Conquista passando a fornecer tropas de 
burros e mulas, gêneros alimentícios e utensílios de couro (como arreios, selas e cangalhas). A integração 
motivou a intensificação do uso do transporte rodoviário, com a abertura de caminhos rudimentares 
trilhados por veículos de quatro rodas.

As alterações competitivas no mercado de cacau decorrentes da entrada do ICB fizeram com que Wildberger 
buscasse diversificar os riscos, aumentando os negócios associados à representação de navegação e trans-
porte internacional de cargas em geral, iniciando as operações com exportação de café. Buscava se prote-
ger contra um crescimento mais intenso do Estado no comércio de cacau, o que aconteceria anos depois.

Na década de 1940, o Estado planejou e executou melhorias na infraestrutura social da região cacauei-
ra, implementando escolas, hospitais e estradas. O ICB, no contexto da gestão do governo Vargas e do 
interventor na Bahia, general Pedro Aleixo, fez circular estudo recomendando maior controle estatal do 
comércio exterior brasileiro, o que incluía o mercado do cacau. Exportadores estrangeiros, como Emil 
Wildberger, passaram a ser hostilizados. Em 1942, o Brasil entrou na guerra contra os países do Eixo. Em 
1943, foi determinada a entrega compulsória de todo o cacau produzido na Bahia para o ICB. Pinto Aleixo 
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chegou a mandar prender alguns exportadores estrangeiros, incluindo 
Wildberger (então viúvo com mais de 70 anos), sob a alegação de suspeita 
de atividades antibrasileiras. Contra este, foram levantadas provas rela-
cionadas a cartas e documentos escritos em alemão. Como os documen-
tos faziam referência, apenas, a transações de cacau e café feitas com 
clientes europeus, Emil foi solto por falta de provas.

As firmas exportadoras ficaram impedidas de atuar até o final da guerra 
e deposição de Getúlio. Nesse período, Wildberger buscou expandir sua 
presença no mercado interno, incluindo a representação de equipamen-
tos industriais e automóveis (como os Studebaker), fruto de contatos nos 
Estados Unidos. Também a representar companhias de navegação deste 
país. Também comprou terreno no bairro do Comércio em Salvador, em 
área recém-aterrada para a expansão do porto, iniciando a construção de 
prédio comercial para onde seriam transferidos os escritórios da empresa, 
o que não conseguiu testemunhar, falecendo antes da conclusão das obras.

Com o final da guerra, a concorrência do comércio exportador volta a sua 
normalidade, com muitos produtores saudando o regresso das firmas 
exportadoras, com melhorias nos preços do cacau em função da maior 
competividade na compra.

Emil Wildberger faleceu em janeiro de 1946, entregando a condução das 
operações aos filhos e dois diretores suíços. A firma se manteve atuante 
no mercado durante os anos 1950. Contudo, no começo dos anos 1960, 
ocorreu uma cisão na empresa, com encolhimento das suas operações. 
A produção foi gradualmente encolhendo em volume e importância, até 
que por volta de 1964 perdeu quase que totalmente a participação no 
mercado exportador.

UM HOMEM DE FAMÍLIA . Emil Wildberger também foi um ho-
mem de família. No ano de 1897, cinco anos depois de sua chegada ao 
Brasil, Emil e seu compatriota e companheiro de viagem, Karl Neeser, se 
casariam, respectivamente, com Adélia e Adelaide, filhas do comercian-
te Horácio Urpia Júnior, que entre seus negócios, possuía as Salinas da 
Margarida. 

Figura 2. Colheita do cacau.

Figura 3. Prédio do Instituto 
de Cacau da Bahia.



Figura 4. Emil Wildberger (mais alto em pé) em Salinas da Margarida por volta de 1905.
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Por volta de 1905, a Salinas da Margarida já era a maior produtora de sal 
da Bahia. O local em se instalara também servia para veraneio dos seus 
acionistas majoritários. 

O casamento de Emil Wildberger e Adélia Urpia ocorreu em 15 mai. 1897, 
com recepção na casa da Graça, pertencente e residência de Horácio Ur-
pia na Av. Euclides da Cunha. Chalé vizinho, também de sua propriedade, 
fora alugado a Emil Wildberger e sua esposa após o casamento.

Emil e Adélia tiveram sete filhos: Elsa (1898), Arnold (1900), Frieda (1903), 
Margarida (1907), Adolpho (1911), Carlos (1913), Carmem (1919).

Figura 5. Casamento de 
Adélia Urpia e Emil Wildberger.

Figura 6. Residência da família 
Wildberger no bairro da Graça.
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