




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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por Horacio Nelson Hastenreiter Filho

“Se, de cada minuto os sessenta segundos,
tu puderes tornar com o teu suor fecundos...

A terra será tua, e os bens que se não somem,
e o que é melhor, meu filho, então serás um homem!1”

Às vezes, acontecimentos simples são capazes de alterar toda a trajetória 
de uma vida. No dia 9 de julho de 1932, a Revolução Constitucionalis-
ta eclodiu em São Paulo. A adesão a esse movimento na Bahia se deu a 
partir de greves e passeatas de estudantes, organizadas a partir do Mo-
vimento Estudantil Ativista Pró-Revolução. Um jovem estudante de 14 
anos do Colégio Gymnásio da Bahia, que viria a se tornar o prestigioso 
Colégio Central, decidiu aderir ao movimento. Com o fracasso da cha-
mada revolução, esse jovem foi não somente expulso do ginásio, como 
também impedido de cursar qualquer outro colégio. Essa barreira foi um 
divisor de águas na vida de Euvaldo Freire de Carvalho Luz, antecipando 
responsabilidades e lhe expondo a precoces desafios que foram determi-
nantes para a trajetória de vida que desse momento se derivava.

NASCIMENTO E INFÂNCIA . Euvaldo Luz nasceu na casa da sua 
avó Marieta, no dia 14 de maio de 1918. Morador do bairro da Graça, pas-
sou a infância com o estilingue na mão, derrubando cajás e tamarindos 
das árvores, batendo baba no campo de futebol do Clube Baiano de Tênis 
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e frequentando a praia do Porto da Barra, sempre antes do amanhecer, 
para que não se atrasasse na chegada às aulas.

Tinha afinidade com as disciplinas de Matemática, Física e Desenho e 
não gostava das demais. Via como pouco proveitosos os conhecimentos 
derivados do estudo do latim, da história universal, da história natural 
e da geografia, de modo que contava com o zelo da mãe para repassar 
as demais matérias, sem que aceitasse dispersão, que, quando ocorria, 
traduzia-se em extensão do horário da banca.

Durante o estudo, não ficava alheio ao movimento das ruas, sobretudo se 
percebesse que operários realizavam serviços no bairro como consertos 
ou colocação de novas redes elétricas, mudança de postes, assentamento 
de transformadores, ou intervenções na linha férrea do bonde, fossem 
trocas de dormentes, trilhos ou fio troller. Nesses casos, a mãe se dava 
por derrotada e autorizava a saída do filho que, sem pestanejar, em um 
pulo transpassava a janela e já corria pela rua.

AS PRIMEIRAS CONSTRUÇÕES . Quando tinha apenas 12 anos, 
Euvaldo Luz, que tomara gosto pelo remo, decidiu construir sua pró-
pria embarcação. Comprou o material e com a ajuda de um marceneiro 
construiu uma catraia. Não bastante o engenho da construção, usou a 
sua mente, sempre inventiva, para solucionar o transporte da embar-
cação até o Porto da Barra. Com um pedaço de tubo e a improvisa-
ção de rodas de bicicleta para a rolagem, estava resolvido o problema.

Um ano depois, o irrequieto Euvaldo Luz foi escalado pelo pai para fazer 
a entrega do dinheiro da folha a um mestre de obras que cuidava da re-
forma de um velho sobrado da família. Identificando diversas não con-
formidades na gestão do empreendimento, afastou o mestre e assumiu a 
responsabilidade da obra. Vendo que o telhado não gerava proteção sufi-
ciente para a chuva, levantou a cumeeira do sobrado para aumentar sua 
declividade, executando o processo com sua já pronunciada criatividade 
e reduzindo os custos da obra.Nota 1. Versos de Rudyard  Kipling.
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SE TENHO LIMÕES, FAÇO UMA LIMONADA . Aos 14 anos, 
após o episódio que lhe interrompeu os estudos, Euvaldo Luz foi atrás de 
um emprego. Após ter a sua contratação como técnico da Servix Enge-
nharia suspensa pelo cancelamento de um projeto do qual participaria, 
começou a se virar com pequenos serviços, como pintura de bicicletas 
dos meninos ricos, fabricação de rádios de galena e encordoamento de 
raquetes dos sócios do Bahiano de Tênis, a partir de equipamento que 
ele mesmo desenvolveu. Sempre inventivo e disposto a encarar qualquer 
problema ou responsabilidade a si confiada, ignorou a “anistia” que lhe 
permitiria concluir o ginásio e optou por continuar o seu aprendizado no 
que chamava Escola da Vida.

O primeiro emprego formal foi de vendedor de títulos de capitalização, 
a convite do seu tio Pâmphilo. A obtenção da posição, no entanto, só foi 
possível pela tenacidade de Euvaldo Luz. Após o convite ser aceito, pas-
sou-se mais de um mês sem a confirmação do chamamento. Resoluto, 
como sempre, tomou a iniciativa de dirigir-se à sede da Aliança da Bahia 
Capitalização. Logo descobriu que os seus 15 anos e a falta de experiência 
no setor foram vistos pelos diretores da empresa como inconvenientes 
para a sua contratação. 

Na ausência do tio que viajara, conseguiu audiência com dois dos dire-
tores franceses. A sua determinação e autoconfiança foram suficientes 
para que esses lhe garantissem o emprego, mas não a posição. Assumi-
ria como subagente de capitalização e não como agente, como lhe havia 
sido inicialmente prometido, o que lhe levaria metade da remuneração. 
Com apenas três meses de trabalho, tornou-se um dos vendedores mais 
produtivos, passando a agente. A remuneração dobrada, conforme fora 
negociado, retroagiria aos meses já trabalhados. Preocupados como um 
rapaz tão jovem lidaria com a soma significativa de dinheiro acumulada, 
coube ao tio Pâmphilo a tarefa de pedir a autorização do pai de Euvaldo 
Luz para que lhe fosse entregue a prometida remuneração. Ouviu que 
àquela altura, ele já estava emancipado há muito tempo. Até automóvel já 
possuía, comprado com o próprio dinheiro.

Figura 1. A Metalúrgica.

Figura 2. Automóveis Packard.



246

NOVOS ARES E EMPREITADAS . Aos 16 anos, Euvaldo Luz decidiu conhecer a Cidade Maravilhosa. 
Na ida, tomou o famoso Ita, enfrentando as intempéries de um forte temporal. Após curtir tudo que o dia 
e a noite carioca tinham para lhe oferecer, foi mais generoso consigo na volta, programando o seu regres-
so no famoso transatlântico Arlanza. A viagem, mais que um luxo, lhe oportunizou sua próxima emprei-
tada. A partir de amizade estabelecida a bordo da embarcação, Euvaldo desembarcou em Salvador como 
agente das Tintas Ypiranga na Bahia. Para exercício da função, precisou estar em frequente contato com 
os consumidores de tinta, o que se mostrou de grande relevância para a sua nova trajetória profissional.

Na função de vendedor de tintas e prestador de assistência técnica à clientela, passou a visitar, entre tan-
tas outras, as oficinas da Linha Circular (bondes e usinas elétricas), Leste Brasileiro (trens e locomotivas), 
Docas da Bahia (guindastes e armazéns) e a Companhia de Navegação Bahiana (navios e dique flutuante). 
A proximidade com essas organizações lhe trouxe o aprendizado da operação de um torno mecânico.

O acaso, sempre presente de forma positiva em sua vida, contribuiu para que da venda de tintas se deri-
vassem novas atividades. Ao reestabelecer relações com Deraldo Dias de Moraes, seu professor de Por-
tuguês do Gymnásio da Bahia, Euvaldo foi convidado para mostrar os seus produtos para o engenheiro 
Otávio Junqueira Aires do Asilo da Mendicidade, situado no bairro de Boa Viagem. Após demonstrar em 
detalhes as vantagens das tintas que representava e a técnica para sua aplicação em perfis de ferro, ouviu 
do engenheiro que as tintas só seriam adquiridas com a condição de que assumisse a responsabilidade 
pela execução da pintura de um pavilhão destinado a serviços de apoio do asilo. A conclusão da obra, no 
entanto, dependia de esquadrias de ferro contratadas junto a terceiros. Diante dos constantes atrasos do 
fornecedor, Euvaldo foi questionado se poderia fornecê-las.

Após consultar o velho Braizão, dono da oficina Belmonte, decidiram estudar juntos a fabricação das es-
quadrias, decidindo, então, que poderiam assumir a empreitada. Identificaram os perfis de ferro neces-
sários para a produção e rapidamente os receberam. A confecção das esquadrias, no entanto, só andou 
quando Euvaldo Luz se instalou na oficina e garantiu a designação de um serralheiro para confeccioná-la 
na sua presença. A satisfação com o desempenho na empreitada lhe rendeu novas obras, não somente 
para o asilo, como também a restauração de um casarão no Centro Histórico de Salvador e, logo depois, 
para a construção de um efluente sanitário complexo devido à sua construção em área sujeito a mar 
muito batido. Euvaldo Luz, ainda antes dos 18 anos, construiu em concreto armado uma nova ala para 
abrigar os velhinhos com dois pavimentos, além de mais um andar sobre a extensa parte térrea existente. 
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Junto com a maioridade, Euvaldo Luz assumiu a responsabilidade por uma construção de enorme valor 
simbólico para si e para a sua família: a residência dos seus pais. Superou diversas restrições orçamen-
tárias, articulou-se com pessoas com experiência na área de engenharia para obtenção de orçamento da 
construção da caixa da casa e superou a exigência da presença de um engenheiro no empreendimento 
a partir de um acordo com o amigo Oscar Pontes. Concluiu a obra, realizando as instalações elétricas e 
hidráulicas com as próprias mãos. A economia de seis contos de réis em relação ao valor orçado para a 
caixa da casa foi repartida, conforme combinado, com o engenheiro amigo que emprestou seu nome à 
execução da obra.

A FIRMA INDIVIDUAL EUVALDO F.C. LUZ E AS MUDANÇAS DE ESCALA . Após o suces-
so de algumas empreitadas envolvendo a produção de esquadrias de ferro, Euvaldo Luz percebeu que 
chegara a hora de passar do trabalho artesanal para a produção em série. Investiu na compra de alguns 
equipamentos indispensáveis e promoveu algumas benfeitorias e improvisos no seu espaço de trabalho. 

O crescimento da demanda ensejou também o crescimento da equipe e a mudança do processo produ-
tivo. No melhor estilo taylorista, realizou estudos práticos para que, a partir das dimensões e tipos de 
janela e de outras variáveis relevantes, fosse determinado o local exato do cisalhamento do corte em “V”, 
imprimindo agilidade à produção dos quadros basculantes. A inovação alterou por completo a fabricação 
de esquadrias que saiu do processo artesanal para a produção em série, dispensando o uso da métrica 
por parte do operário e automatizando o processo produtivo. 

O pai de Euvaldo Luz não ficou alheio à mudança de escala das atividades do filho. No dia em que este 
completou 19 anos, recebeu como presente de aniversário o registro da sua firma. Em tom de brincadei-
ra, o desembargador Euvaldo Luz disse que não poderia admitir uma oficina clandestina no fundo do seu 
quintal. A Oficina Luz saiu do mercado informal e foi registrada na Junta Comercial em 14 de maio de 1937, 
tornando-se a firma individual Euvaldo F.C. Luz e, mais tarde, transformando-se a razão social em Euluz 
S.A. e, finalmente, Euluz Empreendimentos Ltda.

VOOS MAIS ALTOS . O lucro obtido na fabricação de estruturas metálicas permitiu que Euvaldo Luz 
importasse da Alemanha alguns equipamentos como uma máquina de última geração multifuncional 
que substituía, simultaneamente, a serra manual, a máquina de furar rotativa, a tesoura para corte de 
chapas e o saca-bocado utilizado para cortar esquadrias e reentrâncias, além de uma máquina para 
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serrar ferros, apta a realizar cortes em ângulos flexíveis de 45 a 90 graus. Mais uma vez, o acaso esteve 
jogando a favor de Euvaldo Luz, já que com a eclosão da 2ª Guerra Mundial, essas máquinas foram uma 
das últimas a sair da Alemanha para o Brasil.

Além das peças importadas da Alemanha, foi incorporada à estrutura produtiva um pequeno torno me-
cânico que foi modernizado com a substituição do complicado acionamento pela força humana por um 
motor elétrico, ao qual Euvaldo Luz adaptou uma “placa de queixo universal”. Com a admissão de um 
torneiro mecânico, a Euvaldo F.C. Luz passou a confeccionar peças e, com os ganhos dessa nova atividade 
produtiva, a empresa adquiriu um torno mais moderno que permitiu que a prestação de serviços mecâ-
nicos e reparos em equipamentos de navios fossem incorporados ao seu portfólio. Fora dado, então, o 
primeiro passo para que Euvaldo Luz pudesse ingressar na mecânica pesada em geral.

A compra do novo torno mecânico, juntamente com o fechamento da oficina de Wilson Sons, trouxe um 
substancial aumento na demanda para serviços e reparos em navios. A oficina de fundo de quintal na 
Graça tornou-se, definitivamente, incompatível com os novos voos de Euvaldo.

Ainda com 20 anos incompletos, Euvaldo Luz comprou um terreno no bairro de Roma, no qual construiu 
um galpão para abrigar a sua nova metalúrgica. Adquiriu todas as máquinas e ferramentas do estaleiro 
desativado da Wilson Sons, entre os quais um torno mecânico, tão robusto quanto antigo, que foi refor-
mado por Euvaldo Luz para modernizar-se e tornar-se uma ferramenta versátil.

O conceito de flexibilidade no processo produtivo, tão difundido e favorecido pela automação industrial 
no final do século passado, já era uma preocupação de Euvaldo Luz na década de 1930. A concepção e 
a disposição dos equipamentos nunca eram detalhes menores. Na sua primeira metalúrgica, o torno 
reformado ganhou versatilidade a partir da disposição das correias em “V”. O comprimento da bancada, 
a altura entre essa e o eixo do fuso, a altura do porta-ferramentas, entre outros detalhes, eram meticu-
losamente especificados para dar mais flexibilidade e permitir que peças de maior diâmetro pudessem 
ser torneadas.

OS TRADE-OFFS DE UMA GUERRA . Imediatamente após a instalação da nova metalúrgica, 
eclodiu a 2ª Guerra Mundial. As grandes dificuldades impostas pela circunstância, como a escassez de 
energia elétrica e combustível, trouxeram oportunidades para a metalúrgica que gozava de progressiva 
credibilidade no mercado e possuía uma localização estratégica. A raridade da articulação entre 
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engenhosidade, qualidade, tempestividade, ética e flexibilidade permitiram o atendimento de crescentes 
e diversas demandas em meio ao cenário de adversidade. 

Importante lembrar que, a essa época, finalmente fora provado que havia petróleo no Brasil, ensejando ao 
final dos anos 1930, as primeiras atividades desse setor que viria a ser estratégico para o desenvolvimento 
da Bahia. Euvaldo Luz, a essa altura já casado com a sua querida Rosinha, incorporou ao diversificado 
portfólio da sua metalúrgica que vinha executando serviços nas áreas de mecânica em geral, caldeiraria, 
tração ferroviária, máquinas de terraplanagem, estruturas metálicas, entre outras, novos serviços em 
sondas de petróleo e tancagem.  Desse modo, passou a possuir no rol de clientes empresas como a United 
Geophysical, Drilling Exploration, Navy Observer, Aeroport Develop Program, que não mais consultavam 
a metalúrgica sobre a possibilidade de executar os serviços demandados. Sabiam que para a resolução de 
problemas complexos não encontrariam oferta de serviços em melhor nível.

No caso de Euvaldo Luz, o aumento do escopo de atuação não significa apenas mais serviços e fatu-
ramento para a sua metalúrgica, mas, quase sempre, novas aprendizagens e aquisição de novas com-
petências. O trabalho na reparação de sondas lhe trouxe familiaridade com a perfuração de poços.

MUITO ALÉM DA METALURGIA . O gênio inventivo de Euvaldo Luz não se restringia às questões 
diretamente relacionadas à atividade metalúrgica. Ainda durante a guerra, a capacidade de improviso do 
engenhoso formado na escola da vida, como reconhecia a si próprio, foi aplicada para solucionar proble-
mas logísticos para abastecimento de hidroaviões, de abastecimento de água de um comboio formado 
por enormes navios de passageiros, problemas de transporte de máquinas e equipamentos e até de tan-
ques de combustíveis. Nesse último caso, de forma inusitada até então, a partir de flutuadores no mar.

A programação era puxar os tanques flutuantes por um rebocador que estava desativado e foi recolocado 
em operação pelo próprio Euvaldo Luz. Após levá-los para o Porto dos Mastros, estes foram descarrega-
dos na praia com as ligas de cabo de aço preparadas. A maré alta foi utilizada para fazê-los flutuar. Tão 
logo começou a vazante, o rebocador puxou os tanques para fora para que não encalhassem. A viagem 
com os tanques foi programada de tal forma que a maré de vazante ajudasse a levar os oito tanques até a 
ponta norte da Coroa da Penha, quando a maré já estivesse de enchente. Essa, por sua vez, foi aliada até 
a chegada do rebocador e dos tanques na Base de Aratu, seu destino final. O sistema de transporte de 
tanques pelo mar seria, posteriormente, apropriado pela Petrobras. 
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O caso do transporte dos tanques explica, mais uma vez, a razão do sucesso de Euvaldo Luz na resolução 
de problemas complexos. A abrangência dos problemas que lhe eram apresentados era perfeitamente 
compreendida e todas as variáveis que poderiam afetá-los, positiva ou negativamente, eram considera-
das. Nesse caso, a inserção da variável maré foi fundamental para a facilitação do trabalho e, conforme 
cuidadosamente previsto, ela trouxe grande colaboração para o êxito da missão.

A PRIMEIRA VIAGEM AOS EUA E A MUDANÇA DE RAMO DA EULUZ . Os desafios e fa-
çanhas de Euvaldo Luz não se restringiam ao campo profissional. Após um descuido da praticagem, um 
navio sueco, misto de passageiros e carga, bateu contra o cais no porto de Salvador. O atingimento de 
um guindaste provocou uma significativa avaria na balaustrada do navio. A Euluz foi chamada e o pro-
blema foi rapidamente resolvido sem atraso da viagem. Conversando informalmente com o comandante, 
Euvaldo Luz soube que o navio partiria para Nova Iorque, aguçando a sua vontade de conhecer a cidade. 
Tomada a decisão, ligou para o agente sueco que tinha feito a intermediação do serviço prestado, solici-
tando que lhe fosse reservada uma cabine para que embarcasse. Apesar da boa vontade e de colocar a ca-
bine do navio à sua disposição, Euvaldo Luz ouviu que a viagem seria impossível pois se daria no mesmo 
dia e ele não dispunha de passaporte com visto do consulado norte-americano nem atestado de vacina. 
Euvaldo Luz insistiu na manutenção da reserva e lá estava às 17 horas com a documentação exigida.  

Após nove dias de viagem e mais três dedicados ao turismo na grande metrópole americana, os negócios 
entraram na agenda de Euvaldo Luz. Primeiramente, um encontro para conhecer a fábrica de caminhões 
e a fábrica de ônibus da Mack. Em seguida, um contato com a fábrica de trailers Fruraft. Proprietário 
de um automóvel Packard, Euvaldo Luz decidiu, ainda, visitar o escritório central da fabricante. Como 
resultado das três missões, a Euluz passou à condição de concessionária das três empresas na Bahia, 
além do Austin, um pequeno carro inglês, evidenciando mais uma vez que em nenhum lugar do mundo 
alguém veria esse soteropolitano dar ponto sem nó. A importação de automóveis se apresentava, na visão 
de Euvaldo Luz, como um negócio mais promissor que a operação de uma metalúrgica no pós-guerra. 
No entanto, exigia mais capital de giro e instalações adequadas, demandando a venda da metalúrgica.

MAIS UMA GUINADA: ENFRENTANDO O APADRINHAMENTO DOS EMPREITEIROS . 
Na Bahia, apesar das novas possibilidades trazidas pelos tratores na direção da terraplanagem mecaniza-
da, o processo de construção de estradas permanecia sustentado no uso da pá e da picareta. Euvaldo Luz 
atribuía a situação ao favorecimento de um grupo restrito de empreiteiros que estabeleceram relações de 



251

apadrinhamento com órgãos do estado, como o Derba. Ainda assim, resolveu criar, em 1951, a Empresa Bra-
sileira de Terraplanagem para operar com uma grande patrulha mecanizada, composta de tratores, scra-
pers, patrol e pá escavadeira com drag line, equipamentos que representavam o estado da arte para a função.

O apadrinhamento dominante seria verificado na prática. Com mais de um ano em operação, a Euluz 
não teve sequer um trecho de estrada adjudicado, apesar das renovadas promessas. A situação levou 
Euvaldo Luz à ação. Tomando conhecimento de que o governador Otávio Mangabeira faria visita a uma 
implantação no bairro de São Caetano, colocou toda a patrulha em local estratégico da sua trajetória com 
objetivo de lhe apresentar o potencial dos serviços que poderia prestar, demonstrando a terraplanagem 
empregando modernas máquinas Caterpillar. O plano deu certo e a Euluz teve a oportunidade que pre-
cisava, lhe sendo incumbida a responsabilidade por transformar uma estreita passagem que dava acesso 
à rodovia Bahia-Feira em uma ampla praça. 

Para Euvaldo Luz, matar dois coelhos com uma só cajadada era práxis, não exceção. Incomodado com o 
tráfego extremamente congestionado na região da intervenção, decidiu contornar a falta de um levanta-
mento topográfico, percorrendo toda a área a pé. Logo realizou que a razão principal do engarrafamento 
era um gargalo em uma ladeira muito íngreme e estreita com uma única via de bonde, mão e contramão 
e sem acostamento. Apesar das enormes restrições devidas às instalações do entorno, compreendeu 
que o alargamento da via seria a única solução. Superando as adversidades impostas, não só executou a 
terraplanagem da ladeira, como usou a terra que saiu do alargamento para aterrar a praça encomendada 
pelo governo. Isso, sem onerar em um real os cofres públicos. 

Iniciada a obra na ladeira sem a autorização do Departamento de Infraestrutura de Transportes (Derba), 
não tardou a tentativa de embargo. O governador foi chamado para acompanhar in loco os potenciais 
riscos da empreitada. Após conceder as explicações sobre a obra e suas razões, Euvaldo Luz recebeu a 
autorização para tocá-la. A ação abriu as portas do Derba para a Euluz, marcando, no estado, o fim das 
pás e picaretas, substituídas, então, pela patrulha mecanizada.

A confiança do governador fora definitivamente conquistada, sobretudo depois que a Euluz executou 
uma obra de terraplanagem para a construção do Hotel da Bahia em uma semana quando os técnicos do 
governo haviam estimado em seis meses o prazo para a execução da obra. Não demorou para que caísse 
nas graças do Derba e passasse a ser indicado para importantes empreitadas como a construção da ro-
dovia Amaralina-Itapuã e, posteriormente, a BR-324 que ligaria Salvador a Feira de Santana. Esta última, 
traz uma história à parte.
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O PRESIDENTE E O DESFILE . Os bons resultados na terraplana-
gem do Largo do Tanque e na construção da rodovia Amaralina-Itapuã 
aumentaram o prestígio da Euluz perante o Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem (DNER), permitindo que parte da obra da estrada 
federal BR-324 lhe fosse delegada. A vantagem competitiva pela posse da 
potente patrulha permitiu que fosse adjudicada à Euluz a construção de 
três trechos da obra.

O início dos trabalhos contaria com a presença de ninguém menos que o 
então presidente Eurico Gaspar Dutra, bem como do ministro de Viação 
e Obras Públicas, acompanhados de uma grande comitiva. O presidente, 
conforme combinado, passaria pelos trechos, participando de três co-
memorações, em três locais distintos. 

Além da engenhosidade e das habilidades negociais, recorrentemente 
demonstradas, Euvaldo Luz sempre se mostrou um estrategista, com um 
distinto conhecimento tácito na área de marketing. Compreendendo a 
publicidade que estaria associada ao evento e a consequente repercussão 
nacional, sugeriu a integração das comemorações, de modo que a sua 
patrulha, que teria que se dividir entre três localidades distintas, pudes-
se ser apresentada em toda a sua imponência e grandeza. Sem se intimi-
dar com as várias negativas dos representantes do Derba e mantendo o 
seu plano praticamente sigiloso, Euvaldo Luz escolheu cuidadosamente 
o local onde seria realizada a comemoração e se posicionou para inter-
ceptar a comitiva presidencial quando essa passasse. E assim foi feito.

Assim que avistou a comitiva vinda do aeroporto, sinalizou para que esta 
entrasse em um desvio. Na descida do carro, o presidente foi saudado 
com a execução do hino nacional por uma banda de música, assistin-
do em seguida o que Euvaldo Luz chamou de desfile da maior patrulha 
de máquinas Caterpillar do Nordeste. Na ocasião, em gesto simbólico, o 
presidente foi chamado a colocar uma pá de terra em uma scraper Ca-
terpillar. Essa pá, um dos troféus do pequeno museu improvisado na 
sede da Euluz, foi autografada por Dutra que usou, na ocasião, um batom 
como ferramenta de escrita.  O sucesso e repercussão da ousada emprei-
tada levou a Caterpillar Tractor Company a atribuir à Euluz a concessão 
para venda de seus produtos na Bahia e em Sergipe. 



Figura 3. Euvaldo Luz e a pá autografada pelo presidente Dutra.
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SALGEMA – A DÍVIDA DO ESTADO DE ALAGOAS À OBS-
TINAÇÃO DE UM HOMEM . A história da produção de sal-gema, 
representativa da produção industrial alagoana nos últimos 45 anos, está 
profundamente imbricada com a persistência e a obstinação de Euvaldo 
Luz. Toda a pesquisa dessa rocha sedimentar a 1200 metros de profundi-
dade se deu com recursos exclusivamente próprios, aplicados a despeito 
das insistentes negações da existência de cloro-soda pelo truste interna-
cional relacionado à sua produção.

Os interesses competitivos do truste, no entanto, não foram defendidos 
apenas a partir da atitude negacionista. O truste se mobilizou para im-
pedir o projeto Salgema de ser aprovado na Superintendência do Desen-
volvimento do Nordeste (Sudene) e este só avançou devido à persistência 
característica de Euvaldo Luz, sempre pronto a não se deixar render por 
adversidades. Diante dos embaraços, enviou carta ao então presidente 
Castelo Branco que determinou a apreciação do projeto pelo Conselho 
da Sudene, sendo, então, aprovado.

Em 2006, após 30 anos de operação, já haviam sito retiradas 16,650 mi-
lhões de toneladas de sal-gema em Alagoas. A Braskem S.A, por ocasião 
da data comemorativa, enviou e-mail a Euvaldo Luz, destacando a im-
portância do seu pioneirismo, espírito empreendedor e garra, para que o 
estado alagoano pudesse abrigar a maior planta de soda cloro do país que 
teve início em 1976 com a produção de cloro e soda cáustica no Pontal da 
Barra em Maceió, levando o país, posteriormente, à condição de maior 
produtor de soda cloro da América Latina.

OS SHOPPING CENTERS – A ÚLTIMA IMPORTANTE GUI-
NADA . O ecletismo e a diversidade de áreas de atuação ao longo da vida 
profissional impressionam os que estabelecem contatos com a biografia 
de Euvaldo Luz. Além das destacadas experiências nos setores comerciais 
e industriais, fundou a primeira fábrica de óleo de palmas das Américas, 
em incursão exitosa também no setor de agronegócios. No entanto, as 
últimas décadas de vida do autodeclarado engenhoso formado na escola 
da vida foram dedicados a um novo ramo de negócio, os shopping centers. 

Figura 4. Patrulha Caterpillar.

Figura 5. Euvaldo Luz 
apresentando amostra 

do sal-gema ao Vice-Presidente 
da República almirante 

Augusto Rademaker.
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Ainda no final dos anos 60 do século passado, Euvaldo Luz visitou o pri-
meiro shopping center construído no Brasil, o Shopping Iguatemi São 
Paulo, inaugurado em 1966. Visionário como sempre, percebeu a poten-
cial realidade transformadora desse tipo de empreendimento para o se-
tor de comércio e serviços. Desse modo, antes de 1970, desenvolveu um 
projeto grandioso para um extraordinário centro de compras na região 
da Piedade, inclusive com soluções viárias engenhosas para o seu en-
torno e uma visão de complexo integrado para o empreendimento que 
abarcaria também um centro de convenções. Problemas de diversas or-
dens foram enfrentados no caminho que colocaria Euvaldo Luz como o 
segundo empreendedor do segmento de shopping centers no país e o pro-
jeto terminou sendo postergado por mais de uma década. O Shopping 
Piedade viria a ser inaugurado apenas em 1985, curiosamente localizado 
não mais na Piedade, mas na Lapa, integrado a um terminal de ônibus 
urbano de Salvador.

O segundo shopping da Euluz, inaugurado em 1987, foi o Shopping Barra, 
localizado em um dos bairros mais nobres de Salvador, próximo ao Farol 
da Barra e à Praia do Porto, dois dos mais tradicionais cartões postais 
da cidade. Para viabilização do empreendimento, foi formado um con-
sórcio de empresas formado pela Euluz, dona do terreno e responsável 
pelo projeto, duas empresas da região Sudeste que atuavam no ramo de 
shopping center e a construtora OAS, que obteve financiamento da Caixa 
Econômica Federal.

O avanço do projeto também exigiu da Euluz a superação de diversos tipos 
de obstáculos, de naturezas mais diversas, inclusive a compra, nem sem-
pre facilmente concretizada, de uma série de frações de terrenos na área 
onde esse viria a se instalar. O cuidado de Euvaldo Luz e sua engenhosida-
de estiveram presentes durante a execução da construção do empreendi-
mento, acompanhada não somente com sua presença diuturna, mas, com 
frequência, com o uso de binóculo, já que a distância da residência do em-
presário ao canteiro de obras era de poucas centenas de metros. O projeto 
demandou investimentos superiores a 60 milhões de dólares e o shopping 
foi inaugurado no final de 1987 com 221 lojas e 2.800 vagas de estacionamento.

Figura 6. Fachada 
do shopping Barra.
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Outros grandes shoppings viriam a ser construídos em Salvador nas dé-
cadas seguintes, com destaque para os Shoppings Salvador no início da 
Avenida Paralela e o Bela Vista, integrado a uma concepção de Euvaldo 
Luz para um novo bairro, o Horto Bela Vista, com localização estratégica 
no mapa da cidade, “no centro de gravidade de Salvador”, como costu-
mava dizer. O projeto, além do shopping center, incluía torres residen-
ciais e comerciais, hotel, clube e escola em uma área de cerca de 370 mil 
metros quadrados. A inauguração do shopping se dera, no entanto, em 
2012, já após o falecimento de Euvaldo Luz, ocorrido em 2009.

Visionário e sempre à frente do seu tempo, Euvaldo Luz compreendia a 
necessidade de escalabilidade e diversidade de serviços no mix de um 
shopping center. Por isso mesmo, antes de morrer, labutava por um pro-
jeto de expansão do Shopping Barra para a incorporação de novas lojas, 
restaurantes e salas de cinema. No entanto, assim como o Shopping Bela 
Vista, a ampliação do Barra só foi concluída em 2012. O projeto, como 
desejaria o perfeccionista Euvaldo Luz, conquistou o troféu Gold do ICSC 
Latin American Shopping Center Awards – Congresso Latino-America-
no da indústria de Shopping Centers, dentre outros 92 concorrentes la-
tino-americanos da categoria Projeto e Desenvolvimento.

Os três principais empreendimentos do ramo de shopping centers com 
participação da Euluz geraram, em 2020, mais de 9 mil empregos dire-
tos, contribuindo, ainda, de forma significativa para a dinâmica econô-
mica da cidade, a partir do expressivo volume de impostos arrecadados.

A tenacidade e a engenhosidade de Euvaldo Luz estiveram presentes na 
sua trajetória desde a construção da primeira catraia até o último dos 
seus empreendimentos de centros de compra. Os desafios que se impu-
seram na sua vida, além de enorme capacidade técnica e criativa, deman-
daram resiliência para lidar com incompreensões e deslealdades, estas 
últimas, provavelmente, as mais difíceis de serem superadas. Talvez, por 
isso mesmo, Euvaldo Luz sempre tenha demonstrado uma enorme aver-
são à mentira e, por outro lado, uma pronunciada lealdade, gratidão, re-
ciprocidade e generosidade, registrada por aqueles que estiveram ao seu 
lado ao longo da sua impressionante e exitosa jornada.
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