




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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(Cidade do Panamá, Panamá)

por Adriano Leal Bruni

“Estava escrito”

Klaus Peters viajou pelos quatro cantos do mundo. Considerado discreto 
e recluso e, ao mesmo tempo, alegre e simpático. Engenheiro e empresá-
rio com êxito nos negócios em diversas áreas, resolveu investir na com-
pra de uma fazenda de cocos no litoral norte da Bahia. Transformou Praia 
do Forte em um dos mais importantes polos de ecoturismo do mundo.

ORIGENS . O alemão Martin Peters chegou a São Paulo em meados de 
agosto de 1920 para vender mercadorias de guerra exportadas pela Ale-
manha. Depois, atraído pelos seringais da Amazônia, sonhou em ser o rei 
do Acre. Casou-se com Martha Rosa e tiveram dois filhos que chegaram 
à fase adulta: Klaus e Manfred.

Wilhelm Hermann Klaus Peters nasceu no Jardim América, cidade de 
São Paulo, numa vizinhança marcada por muitos imigrantes alemães, 
em uma casa grande, cercada por jardins e muito verde. Foi o primeiro 
Peters nascido no Brasil. Surgiu robusto, vermelho e chorão.

Teve uma infância tranquila e uma adolescência sem infortúnios. Sempre 
saudável e forte, corria desenfreadamente pela casa atrás dos cachorros 
ou de qualquer outro bicho que aparecesse no quintal.
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O INÍCIO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS . Klaus decidiu 
começar a trabalhar aos 14 anos, após concluir o ginásio na escola alemã 
Visconde de Porto Seguro. Não seria por necessidade, já que a família do-
tava de confortável situação financeira. Pôs anúncio no jornal O Estadão, 
descrevendo as aptidões que julgava ter. Falava inglês, alemão e espanhol 
fluentemente. Recebeu convite para entrevista no laboratório Sanitas do 
Brasil, causando boa impressão ao transparecer sua inteligência e saga-
cidade, além de sua enorme vontade de trabalhar e vencer na vida. Ob-
teve vaga no almoxarifado, responsável pela expedição de produtos far-
macêuticos, com salário não superior à mesada recebida dos pais. Ainda 
assim, sentia-se realizado e contente. Na visão da mãe, tal empenho não 
seria necessário. Na visão do pai, trabalhar não faria mal e quanto mais 
cedo iniciasse sua vida profissional, mais cedo teria responsabilidade e 
daria valor às coisas. Para Klaus, em alemão, “stillstand ist ruckgang” ou 
“quem para retrocede”. Oito meses depois, recebeu a primeira promo-
ção, trazendo orgulho para o pai, que o convidou a trabalhar com ele na 
Pelotas, fábrica de iluminação residencial.

Aos 18 anos, percorreu o Brasil de Norte a Sul. Viagem posterior para 
a Argentina levou Klaus a visitar indústrias de iluminação, conhecen-
do novas tendências e novidades do mercado. Ficou fascinado com os 
avanços e modernidades, especialmente quando comparadas com as da 
realidade brasileira. No lobby do hotel onde estava hospedado, achou be-
líssimas as luminárias e lustres. Aproveitando os conhecimentos adqui-
ridos na escola de desenho, frequentada a pedido do pai, Klaus copiou os 
elementos de iluminação do hotel.

Após o retorno ao Brasil, recebeu a visita de Yan Okretic, francês radi-
cado na Argentina e que trabalhava em uma grande indústria de ilumi-
nação pública. Ele havia recebido do gerente do hotel onde Klaus havia 
se hospedado a informação sobre o seu interesse em luminárias. Com a 
instabilidade vigente na Argentina, Okretic tinha planos de se instalar no 
Brasil, propondo sociedade. 

Até então, a Pelotas, empresa dos Peters, atuava apenas em iluminação 
residencial. A proposta poderia dar certo, já que os produtos que ele 
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oferecia não tinham similares no mercado e, consequentemente, não 
teriam concorrentes, oferecendo boas perspectivas de crescimento. A 
nova firma se chamaria Peterco, usaria as instalações da Pelotas e os 60 
empregados já existentes. Okretic deteria 30% da nova sociedade. Por 
meio dos bons contatos deste na França, obtiveram licenças de produtos 
franceses, como faróis Cibiê para automóveis, motores elétricos e outros. 
A construção de Brasília motivou a demanda por diferentes e inovadores 
produtos voltados à iluminação viária e de prédios públicos. O sucesso 
foi imediato, marcado por substancial expansão. 

A necessidade de fabricação dos vidros prismáticos dos faróis Cibiê o 
levou a criar a Prismatic, obtendo boas vendas junto à Volkswagen, 
que também encomendou todas as logomarcas de acrílico de todas as 
concessionárias Brasil afora. A nova encomenda o levou a criar a Moplast 
em sociedade com o engenheiro João Augusto Conrado do Amaral Gurgel 
que, mais tarde, se tornaria pioneiro na fabricação de automóveis no 
Brasil. O primeiro letreiro entregue com sucesso, contudo, teve como 
cliente o supermercado Pão de Açúcar, então uma pequena confeitaria 
inaugurada na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio.

Os Peters ainda fundariam a Perlecs, de materiais elétricos, soquetes e 
interruptores para os carros e para a iluminação pública, além da Pro-
fiaço, indústria de chicotes e fiação elétrica. Chegaram a ter mais de 700 
funcionários, todos com assistência médica, uma novidade na época, à 
cargo da Amico, empresa também criada e que chegou a ser uma das 
maiores na área de saúde em São Paulo.

No Paraná, comprou mina de calcário, empregado para a correção de 
solos e criou a Padomar para a distribuição da produção. Por meio de 
funcionário desta, conheceu o alemão Goks, especializado em curtir pele 
de peixe e que explicou que com a pele de cação poderia fazer quase 
tudo, contando com a maior resistência que qualquer outra pele devido 
à sua trama cruzada. Poderia ser molhada, não ressecando ou perdendo 
flexibilidade depois. Peters passou a planejar o seu uso em produção em 
larga escala, apresentando os sapatos feitos com pele de peixe em feira 
de couro em Frankfurt, causando excelente impressão em função da 
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qualidade, durabilidade e arte envolvidas na produção. Adicionalmente, 
recebeu grande encomenda de luvas em couro de cação pela Volkswagen, 
que eram dez vezes mais resistentes que as de couro de boi. Os pedidos 
foram tantos que passaram a ter que importar pele de cação da Argentina.

Adicionalmente, Klaus investiu também na comercialização de palmitos, 
montando a fábrica dos Palmitos Samba nos arredores de São João do 
Palmital, São Paulo, onde comprou uma mata inteira e passou a produzir 
palmitos em escala industrial para a ser exportado para a França. 

Nem todos os negócios foram marcados pelo sucesso, como no caso das 
operações na Índia. A Peterco havia se associado à Frick & Company, 
empresa americana fabricante de compressores. Depois, surgiu a possi-
bilidade de Klaus trocar sua parte na companhia americana por uma filial 
na região central da Índia. Duas semanas após fechar o acordo e assumir 
a operação, Klaus foi informado que estava sendo roubado pelos seus 
próprios executivos, vendendo-a pouco tempo após a aquisição.

NEGÓCIOS NA BAHIA . O avanço nos negócios motivou Klaus a 
planejar a abertura de nova indústria nos estados da Bahia, Maranhão ou 
Ceará, pretendendo contar com o apoio da Superintendência do Desen-
volvimento do Nordeste (Sudene). Escolheu a Bahia, que seria o estado mais 
desenvolvido, de muita riqueza, clima aprazível, com povo bom e alegre.

Feira de Santana, distante cerca de 110 Km da capital seria o local ideal para 
a construção de uma indústria. Uma cidade moderna, progressista e im-
portante polo de desenvolvimento do interior baiano. O então prefeito João 
Durval Carneiro ofereceu, sem ônus e com incentivos fiscais, um grande 
terreno da prefeitura para a implantação do projeto que, contudo, foi recu-
sado por Klaus, após inspeção, em função dos grandes investimentos ne-
cessários, notadamente em terraplenagem. Após duas novas alternativas 
disponibilizadas pelo prefeito, escolheu área plana com 200 mil metros qua-
drados às margens da Rodovia BR 324, onde instalaria a Peterco do Nordeste.

A industrialização trazia a esperança de novos ventos para a cidade 
conhecida como Princesa do Sertão. O investimento correspondeu 
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plenamente às expectativas, promovendo a expansão econômica 
do município. A indústria foi classificada como uma das melhores 
fabricantes de reatores do país, o que valeu o prêmio “Medalha de Ouro 
de Exportações”.

Notícias do sucesso da empresa na Bahia chegaram aos olhos e ouvidos 
de Arnold Gunther, amigo de Klaus e casado com uma baiana e que, ao 
saber da sua presença da Bahia, ofertou a possibilidade da compra de 
grande extensão de terras de fazenda de cocos ofertada pela irmã de sua 
sogra, Gertrudes Nair Padilha de Souza, no litoral norte da Bahia, envol-
vendo Praia do Forte e o seu entorno. As terras faziam parte da herança 
dos filhos do coronel Otacílio Nunes de Souza. Em um primeiro momen-
to, a oferta foi recusada. Mal tinha tempo para cuidar dos negócios que 
já possuía. Isso sem falar das terras que já possuía no Paraguai – em uma 
fazenda de café em sociedade com o amigo Mário Barbosa Ferraz – e os 
terrenos espalhados por todo o estado de São Paulo.

ORIGENS DE PRAIA DO FORTE . Praia do Forte está situada a cerca 
de 80 km do centro da cidade de Salvador, no município de Mata de São 
João. Forma, com outras localidades, a Região Metropolitana de Salvador 
(RMS). As primeiras modificações percebidas na sua paisagem em função 
de diversas formas de uso e ocupação, remontam à segunda metade do sé-
culo XVI, se confundindo com a própria história da colonização brasileira.

O primeiro português a se estabelecer na região foi Garcia de Sousa 
d’Ávila (Garcia d’Ávila, São Pedro de Rates, 1528, Salvador, 20 de maio de 
1609), administrador colonial português que serviu na Índia e chegou à 
Bahia em 29 de março de 1549 com Tomé de Sousa (de quem seria1, pos-
sivelmente, filho ilegítimo).

Tomé de Sousa doou a Garcia d’Ávila 14 léguas de terras de sesmaria que 
lhe haviam sido outorgadas pelo rei Dom Sebastião. As terras se esten-
diam de Itapuã até o Maranhão, perfazendo um total de 800 mil quilô-
metros quadrados, cerca de um décimo do território brasileiro de hoje e 
o que equivale às áreas, somadas, de Portugal, Espanha, Holanda, Itália e 
Suíça. Foi um dos maiores, senão o maior, latifúndios da história.

Nota 1. Possivelmente, 
Garcia d’Ávila nunca teria 
se identificado como filho 
de Tomé de Sousa em função 
da Lei portuguesa proibir 
que capitães-mores e 
governadores doassem 
sesmarias a seus familiares.
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A área incluía Tatuapara, um pequeno porto natural de 50 metros sobre o 
nível do mar. Foi lá que Garcia d’Ávila, após ter vencido as tribos indígenas 
existentes ao norte de Salvador, ergueu sua Casa da Torre, entre 1552 e 1609, 
segunda casa fortificada do Brasil (antecedida apenas pelo antigo Castelo 
de Duarte Coelho em Pernambuco). A casa foi residência de sua família, 
além de fazer às vezes de forte, o que deu origem ao nome da região costeira. 

Em 1557, Garcia d’Ávila já era o homem mais poderoso da Bahia. Histo-
ricamente, a família d’Ávila fez parte dos primeiros sertanistas do Bra-
sil. Trouxeram para o Brasil o gado Nelore e muito contribuíram para 
o desbravamento do interior e o povoamento do semiárido brasileiro. 
Acredita-se que a formação do vilarejo Tatuapara (depois Praia do Forte) 
ocorreu em torno do Castelo Garcia D’Ávila.

BRAZ BARTILOTTI E O DESBRAVAMENTO DO LITORAL 
NORTE . Praia do Forte situa-se no litoral norte da Bahia. Nos anos 
1960, a região começou a receber pioneiras iniciativas de desenvolvi-
mento do turismo por meio do empreendedor Braz Bartilotti. Impor-
tante cacauicultor e possuidor de grandes áreas nas proximidades do 
aeroporto, inovou nos anos 1960 ao empreender o Hotel Stella Maris.

O empreendimento estaria situado nas proximidades de Itapuã, em praia 
que hoje lhe copia o nome. Idealizado pelo arquiteto Jack Dutra, as obras 
tiveram início em março de 1960. Seria um hotel financiado com cotas 
de sócios. Com quatro quilômetros de praia própria, emoldurado pelos 
coqueirais e banhado pelas tranquilas águas do Atlântico, espalhadas em 
faixas de areias prateadas, o empreendimento havia sido planejado para 
ser o maior centro turístico da Bahia. 

Braz Bartilotti pensava em trazer para a região os ares e o glamour de Mia-
mi. Situado no centro de um parque tropical ornamentado por brancas 
dunas, possuiria todos os elementos indispensáveis a um perfeito hotel 
de férias e turismo, como sejam: cinema e teatro, barbearia, grill, biblio-
teca, boate, salão de chá, de beleza, de festas, lojas diversas, consultório, 
agência postal, bancária e turística, duas piscinas, balneário, playground, 
posto de gasolina, parques e campo de esportes. Adicionalmente, serviço 

Fotos 1 e 2. Imagens 
da Casa da Torre.



Foto 3. Registro do Hotel Stella Maris em outubro de 1963.
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de transporte ligaria o hotel ao aeroporto e ao centro da cidade, facili-
tando as excursões turísticas que contavam com equipe especializada.

Lamentavelmente, o empreendimento faliu antes da conclusão das obras. 
As ruínas de sua construção marcaram o visual da praia por muitos anos, 
servindo, inclusive, de cenário para o filme Orquídea selvagem de 1989. As 
sobras do antigo prédio foram implodidas em 7 de janeiro de 1998. No seu 
local, foi construído o Gran Hotel Stella Maris do grupo Rede Sol Express.

KLAUS PETERS E PRAIA DO FORTE . Após a recusa inicial da 
proposta de negócio associada às terras de Praia do Forte, em um segun-
do momento, resolveu conhecer a propriedade à venda. Depois de uma 
viagem estafante, tendo percorrido 14 léguas de estradas esburacadas e 
enlameadas, incluindo a travessia do Rio Pojuca a bordo de canoa, che-
garam à pequena vila de pescadores, apresentada sem grandes atrativos, 
singela e circundada por coqueirais. 

Montado em um trator fumegante, partiu para a inspeção da fazenda de 
cocos. No seu ponto mais alto, se deparou com as ruínas de um castelo em 
estilo medieval, tomadas pelo mato. Dotado de grandes arcos e grossas 
paredes de pedra, as ruinas ofereciam vista deslumbrante. Klaus ficou 
encantado com tanta beleza, passando a acreditar que o paraíso era ali e 
resolver fechar o negócio, prevendo o turismo como o destino dos novos 
negócios. Klaus já havia registrado negócios com o setor ao construir o 
Porto Grande Hotel na praia do Porto Belo em São Sebastião, no litoral 
norte de São Paulo, posteriormente transferido para seu irmão Manfred.

O novo negócio no litoral norte da Bahia envolvia as fazendas Praia do 
Forte, Camurujipe, Covão e Passagem Grande, num total de 15 mil tarefas 
de terra e 12 quilômetros de praia, compradas por Cr$1.500.000,00 (um 
milhão e quinhentos mil cruzeiros, cerca de US$500 mil na época). A 
compra, efetivada por escritura lavrada em 6 de dezembro de 1971, foi 
auxiliada por seu amigo – e sócio na fazenda de café no Paraguai –, Mário 
Barbosa Ferraz, que ficou com 20% do negócio, cabendo o restante a 
Peters. Logo depois, Mário vendeu a Klaus a sua parte no negócio.
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O reconhecimento do potencial de Praia do Forte para o turismo por 
Klaus Peters era devido às muitas belezas naturais da região. Fauna e 
flora eram exuberantes e ricas. E, para completar, existiam relíquias his-
tóricas e culturais, marcadas pela casa e pela presença de Garcia d’Ávila.

Ao longo dos anos, Klaus Peters tentaria converter a antiga e decadente 
fazenda de cocos em um importante polo de turismo ecológico e históri-
co-cultural. Desejava que sua importância fosse além das fronteiras bra-
sileiras, se convertendo em relevante destino do turismo internacional.

ÊNFASE NO TURISMO SUSTENTÁVEL . Uma das primeiras me-
didas tomadas por Klaus Peters após a compra da fazenda foi a doação da 
singela Vila de Pescadores à municipalidade. Adicionalmente, impôs um 
conjunto de condicionantes para nortear o crescimento e o desenvolvi-
mento daquele microterritório, criando regras específicas para serem 
aplicadas na área da Praia do Forte e que desconsideravam as diretrizes 
legais do município de Mata de São João.

No final da década de 1970, Klaus Peters convidou o renomado arqui-
teto paulista Wilson Reis Netto para conceber um planejamento terri-
torial urbano específico, que contemplasse o grande empreendimento 
imobiliário e turístico-hoteleiro que ele, em parceria com outros sócios, 
planejava implantar, ao adquirir uma maior quantidade de terras entre 
aquela zona costeira e a linha da rodovia BA-099. 

Reis Netto criou um amplo planejamento territorial denominado Master 
Plan, contemplando aspectos ambientais e urbanísticos, visando inter-
vir tanto na área de maior concentração residencial, ou seja, no núcleo 
central e arredores, bem como nos demais espaços da fazenda Praia do 
Forte. O Master Plan objetivou ordenar o território da fazenda Praia do 
Forte para a implantação de hotéis, resorts, pousadas, grandes condomí-
nios, residências e demais equipamentos turísticos.

Nos anos 1980, Peters construiu o Praia do Forte EcoResort (a partir de 
2006, Tivoli Ecoresort Praia do Forte), um empreendimento voltado ao 
lazer à beira do mar e ao lado da Vila. Administrado até 1989 por duas 

Foto 4. Vila de Praia do Forte 
em 1975.

Foto 5. Balsa no Rio Pojuca 
para alcançar Praia do Forte 
nos anos 1970.
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cadeias alemãs e posteriormente pelo próprio Klaus Peters, a operação 
se converteu em um grande empreendimento, com tarifas e taxas de 
ocupação bem superiores às médias do setor.

Boa parte da explicação do sucesso estaria centrada nas práticas de tu-
rismo sustentável, asseguradas pela Fundação Garcia D’Ávila, FGD, tam-
bém criada por Peters para planejar e gerenciar o Master Plan e o desen-
volvimento da área. A FGD passou a atuar como principal planejadora e 
gestora da evolução da região. Desenvolveu e implementou rígido proje-
to de uso e ocupação ordenada do solo. 

Políticas. Desdobramentos e ações.

Atração de ONGs, criação de reservas e outras ações ambientais.

a) Doação de terreno e montagem do principal centro (e sede) do Projeto 
de Preservação da Tartaruga Marinha, TAMAR. 

b) Doação de terreno para a montagem do Instituto Baleia Jubarte, em 
parceria com o IBAMA. 

c) Constituição da Reserva da Sapiranga, uma área de preservação de fau-
na e flora de 600 hectares. 

d) Doação de terreno ao IBAMA para a montagem do Quarentenário e 
Centro de Reprodução da Arara Azul. 

e) Doação de terreno e construção da estrutura para implantação da De-
legacia de Proteção Ambiental. 

f) Doação de terreno para e fomento para a criação de uma associação 
responsável pela coleta seletiva de lixo.

Manutenção da vila de pescadores e outras políticas e ações sociais.

a) Doação dos terrenos da vila dos pescadores à prefeitura local, que os Quadro 1. Políticas e ações 
da Fundação Garcia D’Ávila. 

Fonte: Adaptado de Alban (2008).



WILHELM
HERMANN
KLAUS
PETERS

353

No planejamento colocado em prática pela FGD, os terrenos foram ven-
didos de forma gradativa, com o seu uso regulado por restrições bastante 
rígidas, especificadas nos contratos de compra e venda e que estabele-
ciam desde a possibilidade, ou não, de destino comercial até limitações 
arquitetônicas e paisagísticas, como o estabelecimento de uma altura 
máxima de dez metros – o tamanho de um coqueiro adulto – para todas 
as construções.

Políticas e ações de preservação e desenvolvimento do patrimônio.

a) Articulação de patrocínio e viabilização da restauração das ruínas do 
antigo Castelo de Garcia D’Ávila, constituindo um importante ponto de 
visitação da área. 

b) Articulação do PRODETUR e viabilização da implantação da infraes-
trutura de saneamento, pavimentação e iluminação pública da Vila dos 
Pescadores e seu entorno.

repassou aos respectivos moradores sob a condição de preservação fami-
liar dos mesmos. 

b) Doação de terreno e construção da Creche de Praia do Forte. 

c) Captação de recursos para implementação de programas de lavanderia 
e horta comunitária. 

d) Compra de duas ambulâncias para atender a comunidade.

e) Convênio com centros de estudos da reprodução humana para a cons-
cientização da importância do planejamento familiar. 

f) Em parceria com o Sebrae, implementação de programas de Guias Mi-
rins, Interpretação do Patrimônio, Educação Ambiental e Conscientiza-
ção Turística. 

g) Programa de Ensino Supletivo com vistas à formação da mão de obra 
para a hotelaria local.
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OS DESAFIOS DA PRESERVAÇÃO . O planejamento de Praia do 
Forte foi concebido com rigoroso foco na preservação ambiental. Desce 
cedo, Peters percebeu a necessidade. Em 1977 procurou o Instituto Bra-
sileiro de Desenvolvimento Florestal, IBDF, para transformar a área em 
refúgio particular de animais silvestres. Em 1979 criou a Fundação Garcia 
Dávila, instituição sem fins lucrativos e que apoiaria projetos culturais e 
ambientais, buscando manter o local intocado e preservado. Foi criado 
o parque histórico Garcia Dávila e apoiou o projeto Tartaruga Marinha, 
Tamar. No ano de 1984, portaria de Refúgio Particular foi declarada, pro-
tegendo a vida silvestre de sublocalidades. Os terrenos da vila foram doa-
dos à prefeitura com o intuito de preservá-los, sendo que os nativos não 
poderiam vender suas casas, exceção feita aos filhos ou dependentes.

Naturalmente, dificuldades surgiram, como as relatadas por Tinoco 
(2019, pp. 248-249):

“Ninguém se importa com essa porcaria de contrato de comodato 
que este ‘alemão’ maldito fez com a prefeitura”, diziam os desa-
forados e afoitos. “No que é nosso, gringo algum tasca a mão”. [...] 
Atritos seriam inevitáveis. [...] Mas o que mais aporrinhou toda 
gente foi a proibição de lavar e pescar na lagoa do Timeantu-
be.“Onde já se viu um jequi de cipó fazer mal à lagoa?”, desde-
nhava a benzedeira Mariazinha. 

Peters reagia à rejeição da comunidade local, acreditando que um dia 
iriam entender. 

É importante destacar que muitos foram (e continuam sendo) os desafios 
associados ao desenvolvimento de destinos turísticos no litoral da Bahia, 
maior economia turística do Nordeste. Uma dinâmica “perversa”2 desse 
desenvolvimento poderia ser apresentada por meio das fases: (a) praia 
deserta; (b) praia da moda; (c) dotação de infraestrutura; (d) boom turís-
tico imobiliário; (e) degradação socioambiental. Essa dinâmica caracte-
rizaria processos vividos em regiões como Itaparica, Morro de São Paulo, 
Ilhéus-Olivença e Porto Seguro. Outros parecidos marcariam destinos 
turísticos mais recentes, como Itacaré, Baía de Camamu e boa parte do 

Nota 2. Conforme apresenta 
Alban (2006).
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Litoral Norte. Praia do Forte seria uma exceção, com certeza, função da 
determinação da preservação ambiental, planejada e imposta por Peters. 
Essa preservação, no contexto do seu planejamento enquanto destino 
turístico e de investimentos imobiliários, é um dos fatores mais impor-
tantes do seu sucesso.

PLANEJAMENTO, SUSTENTABILIDADE E SUCESSO . Klaus 
Peters empregou, de forma pioneira, o conceito de turismo sustentável 
na Bahia. Utilizou intensivamente o discurso da sustentabilidade ecoló-
gica e como estratégia de marketing a preservação ambiental. O slogan 
amplamente disseminado pelos anúncios publicitários sobre Praia do 
Forte consistia em “preservar para usufruir”. 

As ações da FGD foram além do planejamento urbanístico arquitetônico 
da área, atuando de maneira enfática no processo de preservação e de-
senvolvimento do patrimônio ambiental e social de toda a região. 

A coordenação que desempenhou tornou possível o desenvolvimento 
turístico virtuoso e sustentável na região. O destino Praia do Forte se 
tornou um sucesso.
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