




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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10.05.1869 
(Trecchina, Potenza,
Brasilicata, Itália)

07.07.1953  
(Salvador, Bahia)

por Adriano Leal Bruni

“Nesses tempos em que o sol
Parece fogo, crepita

Só nos salva o Guaraná
Feito na Fratelli Vita
A própria insolação

Já com a gente o acredita
Se toma o Guaraná

Somente o Fratelli… evita…1”.

Giuseppe Vita, imigrante italiano, empreendeu diferentes negócios no 
Brasil. Com o irmão, fundou a Fratelli Vita, fabricante de refrigerantes 
e, posteriormente, de cristais. Foi um dos grandes exemplos de 
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Nota 1. De autoria de Zé Prosa, 
publicado na página quatro 

do Jornal do Recife, 
em 4 de setembro de 1927. Presente 

na abertura de Arruda (2014). 
A imagem de Giuseppe foi obtida 

em < https://www.correio24horas.
com.br/noticia/nid/as-ruinas-do-

castelo-medieval-de-piraja-que-
abrigaria-um-museu-de-cristais/ >, 

acesso em 08 abr. 2022.

empreendedores na Bahia. Seus negócios alcançaram o estado de 
Pernambuco, com a Fratelli Vita instalando filial.

DA ITÁLIA PARA O BRASIL . Mais de um milhão e meio de imi-
grantes vieram construir a vida no Brasil a partir do final do século XIX. A 
grande maioria teve a região Sudeste e, principalmente, o estado de São 
Paulo como destino. Esse não foi o caso de quatro dos oito filhos de Micheli 
Vita e Magdalena Charelli Vita, que chegaram à Bahia em 1880 vindos de 
Trecchina, da província de Potenza, da atrasada e pobre Itália meridional.

Na Bahia, existiu uma malograda tentativa de instalação de colônia ita-
liana. Os irmãos precisaram se separar em busca de melhores oportuni-
dades. Domino Vita foi para a Argentina. Ângelo Vita continuou no Brasil, 
tentando a sorte sozinho por meio do artesanato em couro, produzindo 
malas. Giuseppe e Francesco Vita permaneceram juntos, empreendendo 
de diferentes formas.

No final do século XIX, criaram e passaram a produzir um pequeno apa-
relho de iluminação a base de carbureto de cálcio, que, ao ser mistura-
do com água, permitia produzir o gás acetileno, então empregado para 
iluminação, já que, quando queimado com uma quantidade adequada de 
ar, gerava uma luz branca. Viajavam pelo interior da Bahia, promoven-
do iluminação a acetileno nas festas promovidas por pequenas cidades 
baianas. Giuseppe fabricava e Francesco apresentava e vendia invenção.

Ampliaram os conhecimentos do interior baiano por meio do exercício 
da atividade de mascate, carregando tropas com entre dez e vinte burros 
com diferentes tipos de mercadorias, da linha ao tecido. Francesco tam-
bém exercia a função de prático dentista, extraindo dentes. Laços foram 
criados com comunidades rurais, aproveitados no desenvolvimento dos 
negócios futuros.

Em Salvador, no Bonfim, montaram um pequeno cinema com projetor a 
carvão. Contudo, os resultados financeiros foram pífios. As instalações e 
o maquinário eram precários, com a película de projeção pegando fogo 
regularmente, aborrecendo os expectadores que não conseguiam assistir 
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Foto 1. Calçada do Bonfim, 
próxima à estação da Bahia 
and San Francisco Railway (1861).

Foto 2. Fábrica da Companhia 
Fratelli Vita em Salvador (1921).

ao final do filme. Também existiam limitações do público pagante, já que 
estudantes entravam de graça.

Em 1892 registraram a sua indústria de bebidas, na Bahia. Em 1902, já 
capitalizados, a instalaram em um grandioso prédio em estilo inglês, 
próximo ao porto, na Rua da Calçada nº 120, Cidade Baixa de Salvador, 
bairro de Roma.

A qualidade dos produtos era ratificada pelos inúmeros prêmios con-
quistados em feiras exposições pelo Brasil afora. O distintivo “La Salute 
e L’Igiene” se tornou uma espécie de marca registrada da empresa, con-
forme destacado em suas antigas peças publicitárias.

Ainda em 1902, a Fratelli Vita lançou o Quinine Tonic Water, preferido da 
colônia inglesa na Bahia, a primeira água tônica no Brasil, com quinina 
importada, substância extraída da quina, uma planta usada contra a ma-
lária e a febre. Posteriormente, produziu bebidas alcoólicas. Iniciou com 
a “gengibirra”, da expressão inglês “ginger beer”, ou cerveja – bebida à 
base da fermentação – derivada do gengibre e que não fez muito sucesso. 
Também investiu em vinhos e conhaques.

Entre 1905 e 1910, produziu licores finos premiados em várias feiras e ex-
posições de todo o Brasil. Era um “anisete mentolado”, bebida fermenta-
da à base de “anis” – essência muito utilizada na Itália –, e outros sabores 
aproveitando frutas da terra como jenipapo e murici. A qualidade das 
bebidas Fratelli Vita era premiada em quase todas as exposições e feiras 
das quais a empresa participava.

Em 1907, aproximadamente, o fato de o consumo dos licores ser limitado 
e as questões religiosas associadas ao álcool neles contido motivaram 
os irmãos Vita a priorizarem a fabricação de bebidas não alcoólicas. Ini-
ciariam a produção das suas famosas “gasosas”, bebidas não alcoólicas à 
base de água com gás carbônico (água carbonada), que ficariam conhe-
cidas como “refrigerantes”. Surgia a primeira indústria de refrigerantes 
do Nordeste, com diferentes opções de sabores, como uva, maçã, cereja, 
ameixa, limão, pera e morango. 
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Foto 3. Antiga peça publicitária 
da Fratelli Vita.

As operações também se destacaram pela fabricação do Pasco, um espu-
mante extraído do suco de cerejas importadas da California, Laranjada 
tido como o néctar das moças. O mix da produção passou a conter diferen-
tes produtos, como a Soda Vitoria, Alpina, Ginger-Ale, Vermouth Especial, 
Cognac Superfino, Sambuca, Cacau, Anizette, Charteuse e outros licores.

Além da fábrica, a Fratelli Vita possuía tipografia para a impressão de 
notas fiscais e peças publicitárias e uma fábrica de gelo, para auxiliar 
a venda e o consumo de suas bebidas. O gelo era um produto bastante 
procurado para a refrigeração de bebidas, já que, na época, freezers e 
eletricidade ainda eram escassos e muito difíceis de obter.

Em 1910, a empresa iniciou, de forma pioneira, a produção do Guaraná 
Fratelli Vita, bebida à base do suco do guaraná, fruto da trepadeira Pauli-
nia Cupana Sorbilis, com uso oriundo dos índios da Amazônia e chamada 
por muitos de “elixir da juventude eterna”. As operações dos refrigeran-
tes registraram rápido crescimento das vendas, mesmo considerando o 
aparecimento de novas marcas na Bahia a partir de 1911. 

A empresa se tornou a maior consumidora no Brasil das sementes do 
guaraná, vindas da cidade de Maués, no Amazonas. Depois, de produtores 
no Pará. Eram trazidas por via marítima costeira para serem processadas 
na própria fábrica da Fratelli Vitta. A tecnologia para a conversão das 
sementes em pó solúvel e, depois, em extrato foi importada da Espanha. 
A essência do seu guaraná, com tonalidade âmbar escura, consistência 
grossa, sabor bastante adocicado e pouco gaseificado, fez muito sucesso, 
transformando-o no “carro-chefe” da linha de refrigerantes Fratelli Vita.

Ao tentar explicar a razão do sucesso, Miguel Vita, químico responsável 
e um dos diretores da antiga fábrica de refrigerantes em Recife, disse 
que não haveria segredo para o guaraná da Fratelli Vita ser considerado 
o mais saboroso. Os ingredientes utilizados seriam os mesmos de qual-
quer outro fabricante: xarope de guaraná (para dar o sabor), buquê de 
noz cola (um produto aromático), água, gás carbônico, açúcar, ácido cí-
trico (aquele “picante”) e caramelo (o corante). A diferença estaria no fato 
da Fratelli Vita usar os produtos mais naturais possíveis, misturando-os 
de uma maneira peculiar.



Foto 4. Antiga peça publicitária do guaraná Fratelli Vita.
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Foto 5. Fábrica da Fratelli Vita 
na Praça da Soledade em Recife.

Foto 6. Antiga peça publicitária 
do Gelo Polar da Fratelli Vita.

NOVA FÁBRICA EM RECIFE . Em 1912 a concorrência em re-
lação aos produtos da Fratelli Vita se intensificou. Um empreende-
dor espanhol havia se instalado na Bahia, abocanhando expressiva fa-
tia de um mercado ainda entendido como pequeno. Buscando novas 
oportunidades de crescimento, os irmãos decidiram por instalar fi-
lial em Recife, que seria comandada por Francesco. Giuseppe mante-
ria o controle da matriz em Salvador. A nova operação ofereceria boas 
possibilidades de crescimento horizontal, com perspectivas de eleva-
ção do faturamento, já que, para os Vita, a capital pernambucana se-
ria a cidade com maior população e maior importância econômica do 
Nordeste devido ao seu porto e ao seu desenvolvimento industrial.

Em 1913, Francesco chegou a Recife. Instalou uma fábrica de refrigeran-
tes inicialmente na Rua da Imperatriz. O empreendimento prosperou, 
implicando a necessidade de aquisição de terreno maior para uma nova 
fábrica, o que permitiria expandir e diversificar a produção. Em 1920, a 
fábrica foi transferida para a Praça da Soledade.

A operação de Recife seguiu o modelo empresarial empregado pelos irmãos 
em Salvador. Em conjunto com o negócio de refrigerantes foram instala-
das outras operações. Inauguraram a maior fábrica de gelo da região, que 
supria a necessidades para refrigeração de bebidas e alimentos, conheci-
da como Gelo Polar. No seu parque industrial existia serraria que permitia 
produzir e pintar os engradados, então fabricados de madeira. As rolhas 
metálicas, ou “tampinhas”, também eram fabricadas no local. Por fim, uma 
tipografia possibilitava imprimir notas fiscais e produzir todas as peças 
publicitárias necessárias, como pôsteres, cartazes, panfletos e anúncios.

A Fratelli Vita dominou comércio de bebidas não alcoólicas em Pernam-
buco durante décadas.

A PRODUÇÃO DE CRISTAIS . Outra importante atuação da Fratelli 
Vita envolveu a produção de cristais. Durante a Primeira Guerra Mun-
dial (1914 a 1918), a importação das garrafas empregadas como vasilhames 
para a sua produção de bebidas foi dificultada. Com isso, veio a decisão 
de começar a produzir as próprias garrafas de vidro entre 1921 e 1922.
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Foto 7. Taça de cristal 
da Fratelli Vita.

Foto 8. Peça publicitária 
dos cristais Fratelli Vita 
com Marta Rocha.

Em etapa posterior, iniciaram a produção de peças de cristal. Enquanto 
o vidro comum é feito de areia (sílica), soda (óxido de sódio), cal (óxido de 
cálcio) e óxido de alumínio, o cristal, por outro lado, é formado, apenas, 
por sílica e óxido do chumbo, substância que dá mais brilho e maior peso 
ao produto. Além de finas peças, a Fratelli Vita desenvolveu sofisticada 
lapidação, o que consolidava o glamour das suas peças.

A qualidade dos cristais Fratelli Vita, os fazia superar, em alguns aspectos 
os famosos cristais franceses Baccarat, símbolo mundial de luxo e esmero, 
produzidos desde 1764 na então Vila de Baccarat, localizada na província 
de Lorraine, na região Leste da França. A produção dos irmãos Vita con-
quistou prêmio internacional de sonoridade, com os cristais atingindo 35 
vibrações por segundo, marca superior à dos famosos cristais franceses.

Os cristais Fratelli Vita vivenciaram ao menos dois grandes momentos. 
O primeiro com o patrocínio vitorioso à candidatura da baiana Martha 
Rocha no primeiro Miss Brasil de 1954 e que se tornou a favorita nas casas 
de apostas para vencer o Miss Universo nos Estados Unidos, ficando em 
segundo lugar, mas se tornando referência nacional de beleza e alcan-
çando grande fama. O segundo esteve associado à encomenda feita pela 
primeira-dama do Brasil, Sara Kubistchek, de um jogo de taças com o 
brasão da República impresso em ouro. 

Na década de 1960, a concorrência com cristais prensados, produzidos 
em maior escala, com menor custo e preços mais acessíveis trouxe desa-
fios. Os problemas foram ampliados com a falta de mão de obra especia-
lizada, associada à elevação dos prejuízos com perdas de peças de cristal 
ainda no processo produtivo. Ainda no início dos anos 1960, a família 
decidiu fechar a fábrica de cristais.

OS ESFORÇOS DE DIVULGAÇÃO . A Fratelli Vita foi pionei-
ra em uma série de esforços associados à divulgação de sua marca. 

Em 1914, a Fratelli Vita inovou ao inaugurar, em Recife, a venda por autoaten-
dimento. A máquina era feita de bronze e espelhos, importada da Alemanha. 
Colocando uma moeda de 200 réis, uma torneira enchia o copo do cliente.
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As áreas de marketing e merchandising também receberam inovações da 
Fratelli Vita. Nos primeiros anos da empresa, ações sociais como ajuda a ins-
tituições de caridade eram realizadas para ganhar a simpatia da população.

Em Recife, no centro da cidade, as pontes e as margens das ruas eram 
pintadas com slogans que diziam “Gasosas?... só de Fratelli Vita”. A em-
presa também patrocinava exposições, filmes e peças teatrais.

Em 1922, o início da produção das garrafas de vidro motivou extensas 
notícias dos periódicos O Hóspede, de Pernambuco, e da Gazeta da Bahia, 
que comentava todo o processo da modernização da produção das ga-
sosas, saudava as habilidades químicas associadas à produção do vidro e 
salientava a importância dessa inovação para a indústria nacional, já que 
as garrafas de vidro precisavam ser importadas da Europa, não existindo 
aqui produção que pudesse atender às demandas das fábricas.

Ao longo das décadas de 1920 e 1930, eram recorrentes as publicações de 
matérias sobre a Fratelli Vita e seus produtos nos periódicos e folhetos 
que circulavam pela cidade. Também existia criatividade nas formas de 
divulgação, com anúncios em revistas estrangeiras, recebimento de ex-
cursões de estudantes na fábrica, patrocínios de eventos, acordos com 
cinemas, neste caso com produção gratuita de cartazes na tipografia da 
fábrica, em troca da estampa da Fratelli Vita nos panfletos. Francisco ha-
via colocado o nome da Fratelli Vita no cotidiano do recifense.

Em 1930, a chegada do dirigível alemão Zeppelin foi a oportunidade para 
dar à empresa uma visibilidade internacional. Como “presente” para os 
45 tripulantes e 20 passageiros que chegavam em Recife, a Fratelli Vita 
levou seus refrigerantes e tônicas.

Em 1942, a empresa passou a utilizar a primeira máquina de engarrafa-
mento de refrigerantes do Brasil, importada dos Estados Unidos. 

Na década de 1950, com outras marcas, como a Coca-Cola, ampliando 
seus esforços publicitários, a Fratelli Vita iniciou o patrocínio do Trio 
Elétrico de Dodô e Osmar, o que durou vários anos. Já existia uma 
próxima relação entre os irmãos Vita e o então jovem engenheiro Osmar 

Foto 9. Elevador Lacerda 
com publicidade nos anos 1920.
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Macêdo que, em meados dos anos 1940, havia instalado sua oficina a 
poucos passos da fábrica Fratelli Vita em Salvador, inicialmente na Rua 
Barão de Cotegipe, nº 82, e depois na Avenida Terezinha. Na Figura 10, 
pode ser observado o trio elétrico de Dodô e Osmar na micareta de Feira 
de Santana em 1952 com patrocínio da Fratelli Vita.

Outra atividade importante e já mencionada, foi o patrocínio, em 1954, da 
candidatura, no concurso Miss Brasil, da baiana Martha Rocha, garota-
-propaganda dos cristais Fratelli Vita.

Em 1958, os irmãos Vita inovaram com a introdução no Brasil de um re-
frigerante diet. 

Nos anos 1960, nos programas de rádio e televisão, as publicidades da 
Fratelli Vita apareciam nos principais programas. Na TV, o Cirquinho 
Fratelli Vita era exibido. Em 1965, a Fratelli Vita contratou, pela primeira 
vez, o serviço de uma agência de publicidade.

Em 1972, lançaram o primeiro refrigerante brasileiro à base de café.

ESVAZIANDO A GARRAFA . Giuseppe Vita faleceu no ano de 1953. 
Os períodos posteriores foram marcados por grandes desafios. 

Os anos 1970 assistiram à queda da Fratelli Vita. A concorrência se in-
tensificou, com empresas muitos maiores entrando com força nos seus 
mercados. A empresa era familiar há três gerações, com muitos parentes 
em diferentes cargos. Existiam conflitos de ideias sobre como conduzir 
o futuro da empresa. As diferenças eram agravadas entre os familiares 
mais novos e os mais velhos. 

A empresa não conseguiu investir no seu desenvolvimento. Além de fa-
miliar, era de capital fechado, o que dificultava captações de longo como 
as possibilitadas pela emissão de novas ações. O reinvestimento dos lu-
cros também era difícil, já que muitos dos sócios tinham como única fon-
te de renda. Além disso, com o acirramento da concorrência, os lucros 
minguaram. Para se manter, a empresa elevou seu endividamento, com 
os encargos financeiros agravando os problemas do desempenho.

Foto 10. Trio elétrico de Dodô 
e Osmar com patrocínio 
da Fratelli Vita (1952).
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Assembleia na Matriz ocorrida em 24 de outubro de 1972 registrou a de-
cisão consensual da venda do controle acionário – envolvendo a marca, 
os equipamentos e os imóveis – para a Brahma.
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