




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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04.03.1938  
(Salvador, Bahia)

por Horacio Nelson Hastenreiter Filho e Justina Tellechea1

“Não devemos ter orgulho
pelo que possuímos 

e sim por quem nos tornamos.”

Lise Weckerle foi diretora comercial e responsável pela área de propa-
ganda e marketing de uma ótica cujas campanhas promocionais torna-
ram-se uma referência do ser soteropolitano. Tornou-se um exemplo de 
liderança empresarial e filantrópica pelo pioneirismo na presidência da 
Associação Comercial da Bahia e na função de provedora da Santa Casa.

OS PRIMEIROS ANOS NO BRASIL DA FAMÍLIA WECKERLE . 
A primeira Guerra Mundial (1914 - 1918) impôs condições muito difíceis 
aos alemães, com elevados desemprego, violência e fome no país. Nessas 
condições, o avô materno de Liselotte Weckerle resolveu aceitar o con-
vite de um amigo brasileiro para trabalhar em uma fazenda de café na 
cidade de Ribeirão Preto no estado de São Paulo. Foi assim que Inês, mãe 
de Lise, aos seis anos de idade, veio com sua família para o Brasil. 

No mesmo contexto da Primeira Guerra, o pai de Lise, Ernst Weckerle, 
também alemão, foi convidado aos 18 anos para sair da Alemanha e ir 
trabalhar em uma joalheria em Recife que se interessava por ampliar a 
sua atuação no mercado de óculos. Como na época ainda havia pouco 
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entendimento no Brasil sobre a confecção de lentes, Ernst foi instruído 
pelo seu patrão, pouco tempo após ter chegado em terras brasileiras, a 
voltar para Alemanha, ainda que em situação de guerra, para aprender 
técnicas de ótica na Zeeis – uma gigante europeia do ramo ótico que existe 
até hoje. Depois que voltou para o Brasil, aos 21 anos, Ernst Weckerle, 
conforme era desejo de seu chefe, começou a empregar os conhecimentos 
adquiridos para produzir óculos na empresa onde trabalhava em Recife.

Vinte anos depois, Ernst Weckerle, o pai de Lise, com 41 anos então, foi 
mandado pelo seu patrão para Salvador para tomar conta de uma filial 
da empresa recém-aberta na cidade. Na capital baiana havia uma colônia 
alemã, à qual se juntara anos antes Inês, a mãe de Lise, 13 anos mais moça 
que Ernst. Após se conhecerem, não demorou para que Ernst e Inês en-
gatassem o casamento, passando a morar em uma casa no bairro do Rio 
Vermelho. Tiveram três filhos: a primogênita foi Lise e depois vieram 
seus irmãos Wilhem Weckerle e Wolfgang Weckerle. 

Durante a Segunda Guerra mundial (1939 – 1945), quando os homens 
alemães passaram a ser perseguidos pela sociedade em várias cidades 
brasileiras, Ernst Weckerle acabou perdendo o cargo na empresa onde 
trabalhava e foi preso, mesmo sem nenhuma acusação concreta, em Sal-
vador. Nessas circunstâncias, a mãe de Lise, Inês, precisou tomar conta 
sozinha dos três filhos, alimentá-los e educá-los, o que fez por meio dos 
bordados que aceitava por encomenda, demandando jornadas de traba-
lho que se estendiam até as madrugadas para manter o sustento da casa. 
A resiliência de Inês marcou profundamente Lise que relata a inspiração 
materna para compreender que leveza e firmeza não são características 
irreconciliáveis. Aprendeu, ainda, com sua genitora a enfrentar as adver-
sidades e a se orgulhar pela sua essência e não pelos bens que possuía. 

Depois do fim da guerra, quando conseguiu a liberdade, já em 1947, Ernst 
Weckerle usou os poucos recursos que a família ainda tinha para criar sua 
própria empresa, a Ótica Ernesto, que teve sua primeira sede situada no 
bairro da Piedade em Salvador. Na ocasião, nove entre dez comerciantes 
locais apostavam no seu fracasso. Com o trabalho sério desenvolvido, 
os Weckerle foram gradualmente conquistando a credibilidade de 

Nota 1. Com colaboração 
de Tairine Nunes Santos e 
Matheus Leite Buranelli.
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oftalmologistas e professores da Universidade Federal da Bahia (UFBA), 
que se tornaram frequentadores da ótica, onde trocavam informações 
técnicas com o seu fundador.

O FORJAMENTO DA GESTORA EMPRESARIAL . Após realizar 
o período primário dos estudos na Bahia, no bairro do Rio Vermelho, 
Lise foi para a Alemanha, atendendo ao desejo do pai de que experimen-
tasse a diferença de cultura e de realidades e pudesse usá-las a seu favor 
na construção de sua educação e compreensão do mundo. 

Como, na Europa do século XX, a visão de uma mulher comandando um 
negócio não era incomum, como era no Brasil, fazia parte dos planos de 
Ernst preparar a sua primogênita para que entrasse para os negócios da 
família e fugisse da forma como eram educadas a maioria das mulheres 
baianas da época – ensinadas a serem, sobretudo, boas esposas, boas 
donas de casa e boas mães. Foi assim que, aos 15 anos, Lise foi para Ale-
manha, retornando quatro anos depois, já formada em Economia e com 
a visão de que uma mulher poderia estar à frente de qualquer negócio, 
tanto quanto um homem, desde que estivesse capacitada para tal. Uma 
vez de volta ao Brasil, assumiu posição nos negócios da Ótica Ernesto, 
junto com seu pai, como era o desejo dele. 

Nessa época, o negócio ainda era uma microempresa e o próprio Ernst 
cuidava dos detalhes de fabricação dos óculos, garantindo o índice de 
refração ideal das lentes e trabalhando para que cada cliente obtives-
se os melhores resultados possíveis. Por seu lado, Lise cuidava da parte 
financeira, administrativa e de propaganda da empresa. Era ela quem 
fazia as visitas aos oftalmologistas para apresentar os óculos fabricados 
na ótica, quem ia pagar as contas da empresa nos bancos e quem fechava 
os números no caixa. Foi dessa forma que, incentivada por seu pai, Lise 
iniciou sua carreira na gestão empresarial.

O DESENVOLVIMENTO DA CARREIRA EMPRESARIAL 
- AS EMPRESAS ESTÃO CONDENADAS A CRESCER . Uma 
das premissas norteadoras de Lise Weckerle é enxergar o crescimento Foto 1. A Ótica Ernesto.
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empresarial como inexorável. Deste modo, as empresas estariam 
condenadas a crescer. Desde o início, em todas as posições que ocupou na 
gestão da Ótica Ernesto, deixou-se guiar por essa concepção, norteando as 
suas ações gerenciais não somente para a eficiente operação empresarial, 
mas também para garantir à empresa uma trajetória de crescimento e 
desenvolvimento. Foi sustentada por essa crença que a Ótica Ernesto 
deixou de ser uma microempresa para se tornar uma gigante do ramo. 
Em 1957, apenas dez anos após a sua criação, a empresa abriu a primeira 
filial e, em 1966, a terceira loja da rede. 

Lise cuidou da parte financeira das Óticas Ernesto até passar essa res-
ponsabilidade para seu irmão Wolfgang, que assumiu como diretor fi-
nanceiro em 1971, quando seus pais se tornaram conselheiros da em-
presa e passaram as cotas da sociedade para os filhos. O outro irmão de 
Lise, Wilhelm, assumiu como diretor comercial e ela ficou à frente das 
atividades de propaganda e marketing, setor que, sob sua responsabili-
dade, alavancou o crescimento do empreendimento. 

A continuidade da expansão da empresa permitiu que, em 1976, incor-
porasse uma das suas maiores concorrentes no mercado, a Ótica Viúva 
Neves. Em 1977, foi inaugurado o Edifício Ernesto Weckerle na Avenida 
Garibaldi com o intuito de centralizar a administração da rede. Em 1983, 
foi inaugurado um grande laboratório ótico de última geração no muni-
cípio de Lauro de Freitas (BA).

Atuando na área de marketing, Lise fez uma aposta certa em propagan-
das muito bem elaboradas que atraíram um grande público de clientes. 
Elas foram criadas pela agência de publicidade baiana D&E no início dos 
anos 1980 e eram transmitidas pela afiliada da Rede Globo na Bahia. A 
partir delas, o bordão da empresa “Ernesto, meu rapaz” ficou famoso 
entre os baianos. Muitos o consideram, até hoje, o mais popular comer-
cial de TV produzido no estado. A campanha se desdobrava em vários 
episódios, que misturavam leveza e humor e, mais que tudo, que tinham 
a capacidade de fazer o baiano reconhecer o seu jeito de ser ao assisti-lo 
na televisão. 

Foto 2. Os diretores 
da Ótica Ernesto.
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As ações diferenciadas no marketing, no entanto, não se limitaram às 
saudosas propagandas televisivas. Nos anos 2000, o site da Ótica Ernesto 
já possuía objetivos que extrapolavam o seu caráter informativo e insti-
tucional, permitindo a comunicação com os vendedores, com a empresa 
e com a equipe de conteúdo digital. O site incluía, ainda, serviços intera-
tivos como Try On, enquetes e blog.

A Ótica Ernesto chegou a deter 45% do mercado baiano, com as suas 15 
lojas na grande Salvador. Hoje, possui duas grifes próprias: a SV e a Sun-
villy, que no início tinham as armações desenhadas pelo irmão Wilhem. 
A referência duradoura da Ernesto no seu segmento é um exemplo con-
creto da competência de Lise na gestão de atividades empresariais. 

A capacidade de gestão empresarial de Lise Weckerle não ficou restrita, 
no entanto, à ótica da família. Ela também contribuiu com a adminis-
tração da loja de seu marido, Rian Peixoto Santos, em Salvador, a Rian 
Tecidos.

PRIMEIRA PRESIDENTE MULHER DA ACB . A Associação Co-
mercial da Bahia (ACB) existe desde 1811 e é uma das entidades mais anti-
gas do Brasil. Ela procura defender os interesses dos empresários e pro-
mover melhorias sociais. A ACB, tradicionalmente, sempre teve grandes 
gestores na sua presidência. No entanto, Lise Weckerle foi a primeira e, 
até hoje, única mulher a presidir a ACB, no período 2003 a 2007. A gestão 
de Lise foi marcada por posicionamentos e estabelecimento de priorida-
des disruptivas que ressignificaram o papel da Associação, não somente 
como entidade de classe, mas como instituição mobilizadora da agenda 
de causas diversas que dizem respeito ou afetam a população do estado.

Os microempresários receberam atenção especial na gestão Lise, pois 
ela julgava que, diferentemente dos médios e dos grandes empresários, 
os pequenos necessitavam de auxílio para compreender e responder às 
mudanças no panorama econômico e tornarem-se capaz de se inserir no 
contexto empresarial brasileiro adequadamente, recebendo os subsídios 
e estímulos necessários. Foto 3. Loja Piedade.
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Um dos posicionamentos institucionais da ACB na gestão de Lise se deu na oposição à transposição do 
Rio São Francisco enquanto não houvesse a revitalização do corpo hídrico. Na sua visão, não seria possí-
vel a realização de um projeto tão grandioso sem o consentimento da sociedade, sobretudo dos morado-
res dos estados afetados pela transposição do rio. 

A instituição liderou uma mobilização que reunia cinco estados banhados pelo Rio São Francisco – Minas 
Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco –, exigindo os laudos ambientais e as devidas compensa-
ções financeiras a quem fosse prejudicado pela transposição. Naquele período, Lise Weckerle manteve-
-se em correspondência contínua com o Governo Federal, questionando o projeto. Ela afirmou, naquele 
momento, que as cartas oficiais eram respondidas sempre dando a garantia de que a transposição só 
ocorreria depois que os laudos comprovando a viabilidade dela fossem emitidos, mas isso não ocorreu 
durante o mandato de Lise. 

Quando Lise é questionada sobre como foi ser a primeira mulher a presidir a ACB, ela relata que nunca 
fez a si mesma essa pergunta, porque nunca achou que o gênero fosse um determinante para ocupar uma 
função, mas sim o fato de reunir as condições para realizar o trabalho necessário de forma bem feita. 
Ainda hoje, Lise mantém vínculos com a ACB, compondo o seu grupo de conselheiros até 2023.

O INÍCIO DA CARREIRA SOCIAL - O EFEITO PEDRA NO LAGO . A carreira social tornou-se 
progressivamente indissociável da vida de Lise Weckerle. Desde que ouviu do papa João Paulo que a so-
ciedade deve se portar como um homem que usa um braço para puxar os que estão atrás (menos favore-
cidos) e um outro braço para tentar fazer com que aqueles que estão na frente – os com alto poder aquisi-
tivo – não corram tanto a ponto de aumentar o abismo social, tomou a pregação como fonte de inspiração. 

Sem desacreditar na busca individual pelo crescimento, Lise Weckerle defende que todos devem sair do 
mesmo ponto de partida, com oportunidades iguais de começar a vida. O meio para tal avanço social 
seria a extensão da educação de qualidade aos mais necessitados.  Cônscia de que toda grande mudança 
começa pelas pequenas transformações, arregaçou as mangas para fazer a sua parte. 

É importante ressaltar que a visão social de Lise está conectada, de alguma forma, ao pioneirismo da 
Ernesto em ações de responsabilidade social. O programa “Olhar Cidadão” tornou-se uma marca da em-
presa. Nas lojas Ernesto, havia caixinhas nas lojas onde as pessoas podiam depositar seus óculos antigos 
que eram passados adiante. Àquelas instituições que podiam pagar pela colocação das lentes, cobrava-
-se valores mais baratos. Àquelas que não podiam, os serviços não eram cobrados. Muitas pessoas que 
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procuravam a loja pedindo óculos em condições especiais para si ou para terceiros eram atendidas. No 
entanto, a atuação de Lise na área social foi gradativamente se expandindo para além da ótica. 

Para começar a colocar seus planos de mudança social em ação, ela esteve à frente, por 23 anos, de um 
centro social dedicado à educação infantil, a Escolinha São José, localizada na comunidade Polêmica, na 
qual as crianças também têm acesso à alimentação de qualidade. Na escolinha, já estudaram mais de 
1.400 crianças e os adultos da comunidade também são beneficiados com as atividades da instituição, já 
que a Educação Infantil repercute nas comunidades onde esses jovens estão inseridos, pois eles trans-
mitem uma parcela desse conhecimento a seus pais e à comunidade. 

Para refletir o efeito da educação em uma comunidade, Lise usa a metáfora de uma pedra que, ao ser ati-
rada em um lago, provoca ondas concêntricas. A Educação Infantil seria a pedra. As ondas mais próximas 
refletem a melhoria da qualidade de vida da criança. Mas ela continua a se propagar, reverberando em 
ondas maiores que se materializam na melhoria social e econômica de toda a comunidade.

PRIMEIRA MULHER A SER PROVEDORA DA SANTA CASA . A Santa Casa chegou à Bahia 
com Thomé de Souza, primeiro governador geral do Brasil, em 1549. Fundada no mesmo período da Santa 
Casa de Lisboa, a Santa Casa de Misericórdia da Bahia, que era situada onde hoje está localizado o Museu 
da Misericórdia, manteve os mesmos ideais de caridade da instituição lusitana, matriz de todas as San-
tas Casas que se espalharam pelas colônias portuguesas. Hoje, ela conta com maternidades; hospitais, 
como o Hospital Santa Isabel, referência em tratamentos oncológicos e pediátricos na Bahia; escolas; um 
museu, o museu da Misericórdia; e um cemitério, o Campo Santo. Existe um cargo que exerce poder de-
cisivo na administração da Santa Casa, o cargo de provedor, que é um trabalho social voluntário, ou seja, 
não é remunerado. Lise Weckerle foi a primeira e única mulher, até hoje, a exercer o cargo de provedora 
da Santa Casa de Misericórdia, da qual também foi vice-provedora antes de assumir o cargo principal. 

Primeiramente, Lise foi convidada para ser vice-provedora ao lado do provedor Álvaro Lemos, de 2005 a 
2008, e administrar a parte cultural e social da associação. Abraçou a causa e ficou à frente das atividades 
sociais da Santa Casa no bairro da Paz, uma localidade conhecida pelo alto índice de crimes e tráfico. A 
crença de Lise de que, sem educação de base, a violência continuará a crescer fez com que ela organizasse 
um projeto que dava às crianças acesso à escola, nutricionista e tratamento odontológico. Além disso, Lise 
também administrou oficinas de aprendizagem para adultos na mesma localidade por meio do Programa 
Avançar, que contava com vários cursos de qualificação e oficinas. 



Foto 4. Lise Weckerle.
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Com a saída de Álvaro Lemos do cargo, Lise também se tornou vice do 
provedor que assumiu depois dele, José Antônio Rodrigues, e, com a saí-
da deste, ela tomou posse do cargo de provedora da Santa Casa em 2013. 
Enquanto esteve comandando a instituição, Lise intermediou diversas 
doações, como a das máquinas de costura para as oficinas do Projeto 
Avançar, que vieram da Alemanha e a dos instrumentos para as escolas 
de música da comunidade do Bairro da Paz, doados pela empresa Bras-
temp. Ela também contribuiu para que um dos espaços da Santa Casa – a 
pupileira, no bairro de Nazaré – se tornasse uma casa cerimonial espe-
cializada em realizar eventos como casamentos e bodas. Toda a renda 
que a instituição arrecada nessas festas é inteiramente revertida para os 
projetos sociais da Santa Casa. 

Lise Weckerle foi ainda responsável por diversas caravanas de divulgação 
do trabalho da entidade que tinham por objetivo estimular novas parce-
rias com empresas e voluntários por meio da apresentação dos projetos 
e dos feitos sociais já alcançados pela instituição. Além das pessoas jurí-
dicas, Lise estimulou, em suas caravanas e entrevistas concedidas à im-
prensa, que pessoas físicas também se voluntariassem para, por exem-
plo, serem doulas – acompanhantes de gestantes que entram sozinhas 
para realizar trabalho de parto – ou contadoras de histórias para crian-
ças doentes no hospital Santa Isabel. A própria Lise entregou em mãos o 
primeiro diploma de doula a uma voluntária da Santa Casa. 

Hoje, já existem seis escolas no Bairro da Paz que contam com professo-
ras com nível superior, psicólogas, nutricionistas e três refeições diárias. 
Mesmo após ter finalizado a sua gestão como provedora, Lise continuou 
contribuindo com a administração da Santa Casa, exercendo hoje a fun-
ção de diretora de Ação Social e Cultura, tendo ajudado a organizar a 
campanha de doações no formato de drive thru que ocorreu no início da 
pandemia do coronavírus, em 2020, com o objetivo de não desamparar 
a comunidade do Bairro da Paz diante do desafio para a saúde e para a 
economia que a pandemia trouxe.
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HOMENAGENS A UMA GESTORA INVETERADA . Devido a 
sua ação de destaque no campo econômico e social, Lise Weckerle rece-
beu merecidas homenagens. A Bovesba - bolsa de valores Bahia Sergipe 
Alagoas prestou-lhe homenagem enquanto ela era presidente da ACB em 
reconhecimento pelo excelente trabalho desempenhado à frente da ins-
tituição, principalmente na defesa dos microempresários baianos.

Quando era vice-provedora da Santa Casa entre 2009 e 2012, Lise rece-
beu o quarto Prêmio Cidadão Voluntário da Santa Casa de Misericórdia 
da Bahia. Instituído pela Câmara Municipal de Salvador, esse prêmio ho-
menageia os cidadãos baianos que se destacam ao administrarem pro-
jetos responsáveis pela melhoria da qualidade de vida dos mais neces-
sitados. Lise foi ainda homenageada pelo prêmio Barra Mulher e hoje 
faz parte do corpo de jurados que escolhe quais serão as homenageadas 
por esse prêmio a cada ano. O prêmio tem o intuito de ajudar no reco-
nhecimento da função social que ilustres mulheres baianas exercessem 
ao modificarem positivamente o meio em que habitam e ao servirem de 
inspiração para toda a sociedade. Ele é oferecido no mês de março, em 
homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que tem por data o dia 08 
desse mesmo mês. 

Além da premiação, o Shopping Barra realiza, em sua praça central, uma 
exposição que conta a história de cada uma das homenageadas. Essa 
mostra é gratuita e aberta ao público, para que os enredos dessas mu-
lheres possam ser conhecidos e isso encoraje outras mulheres a busca-
rem também uma carreira de sucesso que promova melhorias sociais. 
O prêmio teve sua décima primeira edição em 2021 e homenageia dez 
mulheres de destaque todos os anos desde 2010. Lise foi premiada pela 
terceira edição dessa homenagem, em 2012, pela sua atuação empresa-
rial e no varejo baiano.

Lise Weckerle continua seguindo suas carreiras de sucesso de gestora 
empresarial e social, oferecendo sempre o melhor de si em cada traba-
lho até hoje, seja no conselho administrativo da Ótica Ernesto junto com 
seus irmãos, seja fazendo parte do grupo de conselheiros da ACB, seja 
ajudando a melhorar a vida das pessoas no Bairro da Paz ou colhendo o Foto 5. Prêmio Barra Mulher.
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legado das mudanças que fez durante 23 anos na Comunidade Polêmica. 
Sem apresentar desejo de se aposentar, Lise permanece seguindo os le-
mas que ela mesma gosta de frisar que aprendeu com seus pais: nós não 
devemos nos orgulhar daquilo que possuímos, mas sim daquilo que nos 
tornamos e devemos seguir nos tornando cada vez melhores para nós 
mesmos e para os próximos.
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