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AMER ICO BUA I Z,

UM V ISIONÁR IO COM 

R ESPONSABILIDADE 

SOCI A L E À FR ENTE

DE SEU TEMPO

Um libanês no Espírito Santo

O ano de 1908 registrou a chegada 
de muitos imigrantes, entre eles 
o libanês Alexandre Buaiz, 16 
anos, órfão e sem saber ler nem 
escrever, mas extremamente 
inteligente e aplicado, Alexandre 
Buaiz veio para o Espírito Santo 
atraído pela expansão do café e 
pelo crescimento do comércio. 
Foi mascate e passou a atuar no 
comércio de Vitória com a firma 
A. Buaiz, situada na antiga Rua 
do Comércio (hoje, Florentino 
Avidos), dedicada à venda de secos 
e molhados por atacado. 

Alexandre Buaiz

Rua do Comércio em 1907 com seus
bondinhos puxados por burros

Americo Buaiz na infância
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Maria Saliba, filhos e netos

Casamento e família

Casou-se com Maria Saliba, 
jovem libanesa. Dos seis 
filhos, Americo foi o quinto. 
Todos receberam esmerada 
educação.
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O CENÁR IO IDEA L PARA 

A CR I AÇÃO DE UMA 

EMPR ESA COMERCI A L

Calçamento da Rua do Comércio em 1932.  
O Moinho Buaiz ocupará o terreno à esquerda

Rua Florentino Avidos, no final da década de 50,  
com o edifício Alexandre Buaiz, inaugurado em 1959

Nova situação portuária e urbanística é estímulo à fundação de A. Buaiz & Cia

Em 1927, no próspero quadriênio de Florentino Avidos, estava quase concluído 
o aterro da área portuária, em frente à Rua do Comércio e a ponte que ligaria a 
ilha de Vitória às estações ferroviárias situadas no continente (as “Cinco Pontes”). 
Alexandre fundou a A. Buaiz & Cia, com a qual firmou a sua reputação no 
comércio local.
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AMER ICO BUA I Z 

E O COMÉRCIO

Obituário de Alexandre Buaiz publicado em jornal não identificado 
de Vitória logo após a sua morte

O adeus a Alexandre Buaiz

A morte de Alexandre Buaiz, 
em 1958, foi muito sentida 
e lamentada pela sociedade 
capixaba, na qual era muito 
estimado e possuía uma 
reputação ilibada. 

Com pouco mais de 15 anos, Americo começa a ajudar o pai, familiarizando-se 
com a atividade comercial

Em 1941, o negócio inicial dos Buaiz foi legalmente refundado e, com o fim da 
guerra (1945) e a normalização do comércio, se diversificou. Deixou de ser um 
simples atacadista e consolidou-se como “uma tradição do comércio capixaba”, 
passando a representar grandes firmas nacionais, como Anglo, Matarazzo e muitas 
outras. Já nos anos 50 e contando com a iniciativa de Americo, os negócios da 
família se ampliaram para a indústria e para a construção imobiliária. O Centro 
de Vitória se verticalizava e os Buaiz participaram desse processo, aplicando na 
construção civil o seu “fundo de caixa”.
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AMER ICO BUA I Z, O 

“CAPITÃO DE INDÚSTR I A” 

Fábrica de sacos de papel da Buaiz S.A.

“Se tínhamos condições para vender, 
por que não teríamos para produzir?” 
Com esse mote, nos anos 50, Americo 
impulsionou a diversificação das 
atividades do grupo para a indústria. Ele 
adotou uma política de “substituição de 
importações”: passou a produzir aqui 
o que antes comprava e vendia. E um 
dos primeiros estabelecimentos criados 
foi uma fábrica de sacos de papel, que 
funcionaria durante muito tempo.
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O governador Jones dos Santos Neves 
visita a fábrica de pregos, 1952

Refinaria de açúcar do Grupo Buaiz, 
situada no Bairro Alecrim, Vila Velha

Pregos para o mercado nordestino 

Americo adquiriu máquinas e instalou uma fábrica de 
pregos. Mas a indústria carioca que antes o abastecia, e 
que era a grande fornecedora do mercado nacional, passou 
a praticar dumping, vendendo pregos ela própria a preços 
bem abaixo do mercado com a finalidade de “quebrar a 
perna” do capixaba.

De forma muito criativa, o 
grupo capixaba, que também era 
representante comercial de vários 
grupos industriais nordestinos, 
nomeou esses parceiros como 
representantes. Após isso, 
passou a fabricar pregos também 
para esse mercado, conquistando 
parte dele e se viabilizando.

Americo também se interessou 
pela fabricação de diversos 
outros produtos: grampos para 
cerca, velas, sabão, sabonete, 
glicerina, tubos plásticos e refino 
de açúcar.
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Americo Buaiz e os primeiros 
equipamentos do Moinho Vitória

Aspecto externo do Moinho Vitória

O Moinho Vitória 

Mas o empreendimento que foi sempre a “menina dos olhos” de Americo, e que 
definiu a sua vocação industrial, foi o Moinho Vitória, também conhecido como 
Moinho Buaiz. Inaugurado oficialmente em 1956, funciona até hoje e é umas das 
indústrias mais antigas em funcionamento no Espírito Santo.

Nosso Estado tinha sérios 
problemas no abastecimento de 
pão e outros derivados da farinha 
de trigo; esse era um mercado em 
franca expansão, mas quase toda 
a farinha era importada de outros 
países (principalmente Argentina 
e EUA), enquanto a produção e a 
comercialização eram totalmente 
controladas pelo Governo Federal 
e dominadas por grandes e 
tradicionais moinhos instalados 
principalmente no Rio de Janeiro 
e em São Paulo.

A luta empreendida por Americo 
Buaiz para instalar o moinho foi 
épica e poucos acreditavam em 
seu sucesso.
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AMER ICO BUA I Z, 

O V ISIONÁR IO

Maquete do Moinho Vitória

Americo Buaiz em frente ao Porto de Vitória

O Ministro da Fazenda que quase perdeu a vida 

Com o aval de seu pai e o apoio do governador Jones 
dos Santos Neves, Americo conseguiu do Governo 
Federal a licença para operar um moinho, em 1953. 

Quando ele já havia conseguido o financiamento 
no Banco do Brasil, adquirido os equipamentos 
da Buhler S.A, da Suíça, e iniciado a construção 
das instalações, a concessão foi suspensa 
intempestivamente, sem nenhuma explicação 
plausível.

Na tentativa de reverter a injusta decisão, Americo buscou, em vão, uma entrevista 
com o então ministro da Fazenda, Oswaldo Aranha. Numa das muitas ocasiões em 
que ele aguardava no saguão do ministério, já desanimado e quase desesperado, um 
padre se aproximou dele. Este se inteirou da situação e Americo lhe confessou: “o 
ministro acabou com a minha vida e eu vou acabar com a dele”. O padre, que tinha 
uma audiência com o ministro, prometeu interceder em sua defesa e assim o fez. A 
entrevista foi finalmente concedida. E logo que Americo entrou na sala do ministro 
Aranha, um gaúcho destemido, este lhe avisou: “A sua licença já foi concedida 
novamente, mas eu queria lhe perguntar uma coisa: É verdade que você me mataria?”. 
“Ministro, eu tenho que lhe afiançar que sim!”, foi a resposta de Americo.

No começo dos anos 60, o dilema do ES 
era o de como sair da situação de pobreza. 
Depois de 1930, o regime centralizador de 
Vargas diminuiu a autonomia dos estados e 
favoreceu a industrialização do país. Mas isso 
só beneficiou os mais adiantados no processo 
de modernização industrial, como Rio de 
Janeiro e São Paulo. O ES ficou praticamente 
de fora desses benefícios porque continuava 
essencialmente agrícola. 

Por outro lado, a partir dos anos 50, com JK, o Governo Federal passou a combater 
as desigualdades regionais por meio da Sudene, mas o ES não era nordeste e ficou 
de fora. Ou seja, o ES nem usufruía do avanço e nem era recompensado pelo 
atraso. Surgiu assim a consciência de que era preciso buscar alternativas para o 
desenvolvimento estadual e Americo Buaiz foi a sua personificação mais brilhante.

Para Americo Buaiz: “A nossa grande preocupação como industriais foi que, no 
momento em que nós sentimos que os agricultores estavam indo a pique, nos idos de 
58 e 60, quando houve uma total erradicação do café, com um desmatamento violento 
no Espírito Santo para exploração de madeiras, com um pouco de cacau, que era muito 
prejudicado pela situação climática, então percebemos que era o momento de se tentar 
a industrialização no Estado. E diria que foi motivado também por um sentimento 
de vergonha, que eu pessoalmente tinha todas as vezes que ia a São Paulo e a outros 
estados e constatava como nós éramos pobres. Pobres e sem nenhuma condição de 
nos tornarmos remediados e, muito menos, ricos”.
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Nos anos 50, sobressaía também o atraso do Espírito Santo na organização dos 
empresários. Ainda não existia nenhuma federação regional de empregadores, 
e isso nos prejudicava, já que deixávamos de receber recursos federais que 
dependiam da existência destas federações. Sem elas, não podiam aqui 
atuar instituições altamente relevantes para o desenvolvimento social local, 
como o SESC, o SENAC, o SESI e o SENAI. Partiu de Americo a iniciativa da 
arregimentação dos empregadores com esse fim. Junto com os delegados de sete 
sindicatos patronais, ele fundou, em 1954, a Federação do Comércio do Estado do 
Espírito Santo (a Fecomércio), da qual foi o primeiro presidente. 

Em 1958, ele também fundou a Federação das Indústrias do Espírito Santo (a Findes) 
e seria o seu presidente até 1968, marcando uma época em sua história. Com a 
Findes, formulou-se realmente um novo projeto de desenvolvimento do Espírito 
Santo, baseado inicialmente na indústria local, mas também nos chamados “grandes 
projetos”, que transformaram de maneira profunda a nossa economia e a nossa 
sociedade, sem que ela tenha abandonado a sua tradição cafeicultora.

Americo Buaiz discursa na 
inauguração da Findes. 12-12-1958
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A Federação das Indústrias nasceu de uma vontade enorme que as pessoas 
tinham de ver este Estado industrializado. Formamos a Federação forte 
pelas ideias e fraca pela representatividade, mas, mesmo assim, eu 
acho que conseguimos muito bem interessar (...) os governadores que 
empunharam a mesma bandeira, a ponto de termos tido, em determinado 
momento, no governo de Carlos Lindenberg, a sua participação muito 
ativa, que nos levou a fazer um seminário socioeconômico que iluminou 
o caminho para nós irmos ao Governo Federal e obtermos uma abertura 
para transformarmos o Espírito Santo numa pequena Sudene. Isso foi 
pensado, estudado e projetado no governo de Carlos Lindenberg e 
consubstanciado no governo de Christiano.”

Como afirmou Americo Buaiz:

A Gazeta, 13-07-1960

A Gazeta, 22-05-1959

A Findes mobiliza o ES para o desenvolvimento  

Uma das primeiras decisões de Americo foi a da criação do famoso “Conselho 
Técnico” da Findes, definido como: “um órgão de estudos, constituído dos mais 
representativos elementos de classes especializadas e com o objetivo de apreciar os 
mais sérios problemas regionais, equacionando-os, e funcionando também como órgão 
auxiliar dos Poderes Públicos no que tange aos problemas industriais.” Outra decisão 
importante foi a da realização do Seminário Pró-Desenvolvimento do Espírito Santo 
(SPDES), que não foi um simples seminário acadêmico, mas um amplo movimento 
social de mobilização que abrangeu as lideranças sociais e políticas mais significativas 
de todo o Estado. Ao mesmo tempo, visava sensibilizar o Governo Estadual para a 
necessidade de se adequar a máquina administrativa ao desenvolvimento e o Governo 
Federal no sentido de apoiar com recursos federais o desenvolvimento do Estado. 

“
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O ES COMEÇA A SE 

CONHECER MELHOR

A Gazeta, 06-10-1960

Outra decisão anunciada no Seminário foi a da realização de um 
diagnóstico abrangente da nossa situação econômica e social por 
meio de uma extensa pesquisa, a ser coordenada por eminentes 
sociólogos e economistas de projeção nacional. Até então, 
essa realidade era muito mal conhecida, e com esta decisão de 
Americo se instituiu no ES a convicção de que o conhecimento 
técnico e científico era e é essencial para o desenvolvimento.

Os resultados

Um dos resultados da mobilização liderada pela Findes 
foi o início do processo de mudança na administração 
estadual, que tenta se adequar à nova situação. Para 
Americo: “a falta de autenticidade nas soluções ensaiadas 
e o desnorteamento das experiências; o desafinamento, 
muitas vezes, dos homens públicos com a nossa realidade; 
a precariedade mesma de uma máquina administrativa 
exigente de atualização; e, num revestimento geral, aquela 
estrutura econômica de rendilhado barroco se uniram 
numa conspiração silenciosa para o retardamento do nosso 
progresso.”

E, por isso, ele saudou as iniciativas do governador 
Carlos Lindenberg. “Essa democratização soberba de sua 
administração é um eloquente atestado dos propósitos 
nobres e patrióticos que orientam o atual Governo, 
tornando-o merecedor de nosso aplauso. Sem isso, não 
haveria esforço válido e muito se perderia, desestimulando-se 
aqueles que, de coração e vontade voltados para a grandeza 
do nosso Estado, não hesitam em dar sua parcela de 
colaboração, na esperança de hoje e na certeza do amanhã. 
Esperança de progresso e certeza de bem-estar e felicidade 
para o povo capixaba.”
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A Gazeta, 20-10-1960

A administração estadual se moderniza 

Foram instituídos novos órgãos visando a racionalização e a modernização da 
administração. Um deles foi o Grupo de Trabalho (GT), criado para estudar e 
projetar o desenvolvimento do Estado. Deste grupo saiu a sugestão da lei  
nº 1.681, que concedeu incentivos fiscais para a implantação de indústrias no 
Estado. Ele também sugeriu a consecução de um empréstimo junto ao BID, no 
valor de dez milhões de dólares, com o qual se alterou a estrutura do Banco de 
Crédito Agrícola, que foi transformado no atual Banestes.
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O PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO COMO 

AÇÃO DE GOVER NO

Outra consequência do Seminário foi a criação do Conselho de Desenvolvimento 
Econômico, o CODEC, definido como “um órgão consultivo e orientador do 
Poder Executivo para as questões relativas à economia estadual, diretamente 
vinculado ao Governador Estadual, mas com autonomia administrativa, financeira 
e personalidade jurídica.” Ao saudar a iniciativa, Americo Buaiz afirmou que o 
Governador Lindenberg, com essa decisão, abria uma nova fase na existência 
político-econômica do Estado. O CODEC elaborou o “Plano de Desenvolvimento 
Trienal”, em que se definiam os objetivos da administração estadual para o triênio 
1961-1963. Ele consolidou, precocemente, o planejamento estratégico como ação de 
governo, mas serviu também para reivindicar do Governo Federal a transferência 
de recursos, já que os problemas apontados, segundo o plano, “não podem ser 
equacionados sem a maciça contribuição externa de recursos federais.”

A Gazeta, 17-12-1960
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Partimos, em 1960, para um plano de desenvolvimento econômico. Nós 
propugnamos, junto ao Governo do Estado, e fomos muito bem apoiados, 
conseguimos deslanchar um processo de industrialização. É bem verdade 
que, naquela época, nós fomos apoiados também com isenções, que hoje 
já não existem mais. A isenção não foi concedida pura e simplesmente para 
enriquecer alguns.

A isenção foi feita como um investimento.” 

Americo Buaiz depôs a esse respeito:

“
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A sinergia entre empresários e governo

A sinergia criada pela Findes entre os empresários e os Governos Estadual e 
Federal se institucionalizou, e, por isso, Americo Buaiz pôde dizer que: “o ano 
de 1960 foi pródigo de mesa redonda. Nós nos sentávamos, às vezes sem muito 
assunto e, de repente, começavam a surgir os problemas. Essa intimidade dos 
industriais, dos agricultores, com os homens do governo, que costumam ficar 
muito distantes da gente, é necessária, porque às vezes nós temos soluções e 
até julgamos mal o poder público, pensamos que ele poderia fazer mais, quando 
ele não tem condições e precisa ser ajudado, até mesmo com opiniões. Quantas 
pessoas vocês conhecem que têm ideias? Vamos vender para elas as ideias!”.

E essa sinergia favoreceu a tomada de outras decisões 
que também afetaram de maneira decisiva a trajetória 
do ES. Uma delas foi a da transferência da sede da Vale 
para Vitória e a nomeação de um dos componentes 
do Conselho Técnico da Findes, o engenheiro Eliezer 
Batista, para a presidência da empresa. Ela passou a 
atuar com maior dinamismo, alterando sua estratégia 
de comercialização, agora baseada em contratos de 
longo prazo, principalmente com os japoneses, o que 
permitiu a decisão de construir o Porto de Tubarão, 
iniciada em 1962 e concluída em 1966, quando 
Americo ainda era o presidente da Findes.

A Gazeta, 05-02-1960
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A consolidação do projeto de Americo Buaiz

Em 1966, a Findes financiou o Diagnóstico para o Planejamento Econômico do 
Estado do Espírito Santo, que foi, conforme depoimento do novo governador 
Christiano Dias Lopes Filho (1967-1971), “o documento básico que apontou o 
roteiro de definições para a estruturação do plano de ação” de seu governo. 
Segundo Christiano: “esse diagnóstico foi o caminho que seguimos depois que o 
lemos e aprovamos”. Por causa disso, e por muito tempo, o governador Christiano 
“teve que se defender da insinuação de que era um governador da Findes”. 

Em 1968, bem perto de deixar a presidência da Findes, Americo ainda defendeu a 
ideia da criação de um Distrito Industrial como forma de favorecer a implantação 
de indústrias no Estado. Dessa ideia surgiu posteriormente o Centro Industrial 
de Vitória (Civit). Os governos de Arthur Carlos G. dos Santos (1971-1975) e Élcio 
Álvares (1975-1979), em continuidade aos governos anteriores, consolidaram o novo 
rumo que o ES estava tomando e que era, em parte, a realização do projeto de 
Americo Buaiz. 

Americo Buaiz e empresários 
em reuniões informais na Findes
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AMER ICO BUA I Z, 

AR LETE, SEUS 

F I LHOS E NETOS

A trajetória de Americo Buaiz 
começou a se definir melhor 
quando ele se casou com Arlete 
Zorzanelli. Do enlace nasceram 
seis filhos, e Americo Buaiz 
Filho, mais conhecido desde 
tenra idade como Mequinho, 
foi o segundo.

Foto com dedicatória de Arlete 
Zorzanelli Buaiz para Americo Buaiz

Cristina Buaiz e seus filhos, 
Fernanda, Bruna e Fábio Alexandra, filha de Alexandre Buaiz

Americo Buaiz e seus filhos, Carlos Augusto, Alexandre, 
Americo Filho, Cristina, José Roberto e Ângela

Uirandê Bussoti, filho  
de Ângela Buaiz

HN039-17_livreto_18x30cm.indd   20 30/06/17   17:59

21

Americo Buaiz Filho com seus filhos, 
Americo Buaiz Neto, Marcus Buaiz, 
Eduarda Buaiz e Ana Maria S. Buaiz

Marcella, Joanna, Mayra e Carlos, 
filhos de Carlos Augusto Buaiz

Americo Buaiz Filho, após o retorno do Rio de Janeiro, cumprimenta seu pai

Um convite irrecusável

Americo Filho cursou Economia na PUC do Rio de Janeiro, onde também concluiu 
o MBA em Administração e Gerência. Estagiou no IPEA e na Casa da Moeda 
do Brasil, onde se efetivou como economista. Em 1974, pretendia iniciar uma 
pós-graduação no exterior, mas antes disso seu pai lhe fez a seguinte colocação: 
“escuta, não fica no Rio, não. Já que você está decidido a ir para fora, e você vai, 
passa esses seis meses comigo aqui em Vitória. Estou precisando de você aqui para 
me dar uma ajuda”.

Mequinho “caiu na armadilha” do pai, veio para Vitória, integrou-se nas 
empresas do grupo e acabou sucedendo o pai como seu dirigente. Ele acabou 
protagonizando, ao lado do pai, a partir dos anos setenta e oitenta, uma profunda 
reestruturação empresarial que mudou a face do grupo Buaiz.
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AMER ICO BUA I Z F I LHO: 

A R EESTRUTURAÇÃO 

EMPR ESAR I A L E A SUCESSÃO
A reestruturação empresarial decorreu do diagnóstico que o novo dirigente, imbuído 
de uma formação essencialmente técnica, fez da situação que encontrou. Prevalecera 
até então uma cultura empresarial altamente centralizada em Americo Buaiz, baseada 
no familismo e no paternalismo, muito distante do profissionalismo e da meritocracia. 
Desde o início, Americo Filho obtivera do pai a liberdade para fazer as observações que 
julgasse mais convenientes. A primeira foi a de que as diversas atividades da empresa 
não possuíam qualquer sinergia entre si. Além disso, Mequinho fez ver ao pai que, de 
todos os seus negócios, apenas o moinho dava lucro, os demais apenas “retiravam” 
este lucro diminuindo assim a sua capitalização e “roubando” a energia que poderia 
ser mais bem aplicada de outra forma. Americo teve uma reação extraordinária. Ele 
teve a coragem de dizer ao filho: “bem, primeiro, essa tua afirmativa tem que ser 
provada e, se provada, ela tem que ser confrontada. Não temos saída.” 

Comprovada a informação, Americo 
tomou uma grave decisão que 
marcaria a sua trajetória posterior. 
Ele afirmou: “isto é verdade, nós 
vamos fazer o que tiver que ser feito”. 
Mequinho então lhe sugeriu um plano 
de ação e ele imediatamente decidiu: 
“na vida a gente tem que fazer o que 
tem que ser feito. Estamos aqui diante 
de alguma coisa que terá que ser feita. 
E me apresente o plano para que a 
gente conforme essa nova realidade”. 
Estava lançada assim a proposta 
de uma reformulação completa da 
performance do grupo. Essa atitude 
demonstra o grande mérito que teve 
Americo Buaiz, inicialmente por ter 
aceitado discutir o processo com 
seu filho, e depois por ter decidido 
concluí-lo, ou seja, desmontar e 
desconstruir o que ele próprio 
construíra.

Americo Filho discursa em 
homenagem na Câmara de Vitória
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Desconstrução e capitalização

A ideia principal era a de simplesmente vender todos os empreendimentos, com 
exceção do moinho. Mas isso não foi nada fácil de ser feito. Conta Mequinho 
a esse respeito: “algumas fábricas foram vendidas como negócio, em outras 
os equipamentos foram vendidos para um interessado, o imóvel para outro 
interessado e outras não tiveram nem interessados: simplesmente vendeu-se 
o equipamento como sucata, como foi o caso da fábrica de saco de papel, por 
exemplo”.

Concluído o processo de venda dos antigos negócios, começaram a aparecer 
imediatamente os resultados: e o primeiro foi a capitalização do grupo. Com a 
desmobilização de uma série de atividades que não davam lucro, passou-se a ter 
mais liquidez e mais lucro. Passava a haver disponibilidade para novos negócios.

Americo Buaiz em evento da Buaiz Alimentos
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A BUA I Z A LIMENTOS:  

O GRUPO SE R ECR I A  

EM MEIO À CR ISE DO PAÍS

A condição de liquidez, derivada da reestruturação proposta e implementada por 
Americo Filho, reacendeu em Americo Buaiz a sua veia empreendedora. Ele dizia ao 
filho: “mas só o Moinho Vitória? É pouco. Não podemos só fazer isso, nós temos 
muito mais energia. Eu quero saber o que nós vamos fazer daqui para a frente. Porque 
não é só o moinho, o Moinho Vitória também tem seus limites de crescimento”. 
Contudo, estávamos em 1985, e o país vivia nos estertores de um regime político 
autoritário que durara mais de vinte anos. A economia atravessava uma das piores 
crises de toda a sua história, com inflação galopante e desenfreada, desemprego em 
alta, queda da produção, insolvência externa e muitos outros problemas. Estavam 
juntos, ali, enfim, todos os motivos para se ser pessimista com o país e esse era o 
sentimento generalizado na maior parte dele. Já se falava então na “década perdida”.

Mas não era isso o que pensava e 
sentia o obstinado Americo Buaiz. 
Ao contrário dos pessimistas, ele 
dizia: “não vejo o país em situação 
tão dramática quanto colocam. 
Contrariando os prognósticos de 
muitas pessoas e empresas, no ano 
passado nós investimos violentamente 
porque acreditamos no Espírito Santo 
e no Brasil”.

Essa atitude prova que a postura 
visionária ainda estava muito viva 
em Americo Buaiz, que era então um 
homem com mais de sessenta anos 
e já havia implantado três pontes de 
safena em seu coração.

Americo Buaiz e Americo Filho 
recebem homenagem da Abitrigo

Americo Buaiz discursa
Quando se cogitou novos investimentos, 
pensou-se em várias alternativas, mas 
chegou-se à conclusão de que se deveria 
investir mais no setor do trigo, já que ele 
era o que realmente dava retorno e era 
uma expertise que o grupo já possuía. 
Mas esse setor continuava limitado pelo 
antigo sistema de cotas e era preciso 
encontrar uma forma de contornar essas 
limitações.
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Comprou-se uma participação no Moinho Três Rios do Rio de Janeiro e arrendou-
se o Moinho de Petrópolis, deslanchando-se assim um crescimento focado na área 
do trigo. Outra decisão da mesma época foi a aquisição do Café Número Um. Essa 
indústria existia desde 1927 e foi a primeira torrefação de café do Espírito Santo 
com a marca Café Gato Preto, depois mudada para Café Número Um, justamente 
porque ela tinha sido a pioneira no Estado. Americo Filho avaliou que o café 
poderia ser uma boa dobradinha com a farinha de trigo, surgindo assim a ideia 
da Buaiz Alimentos, que abrigaria as duas atividades. A ampliação da atuação do 
grupo na área industrial (trigo e café) foi uma sugestão que partiu de Mequinho, 
mas ela satisfazia também a vocação industrial do antigo “Capitão de Indústria” 
Americo Buaiz, que apoiou incondicionalmente o novo rumo.

Inauguração da sede do Café Número Um 
no TIMS com discurso de Americo Filho
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T V V ITÓR I A, A 

CARA DA GENTE!

Americo Buaiz em entrevista a 
Anna Bentes Bloch na Rede Vitória

Os investimentos feitos em meados 
dos anos 80 na Buaiz Alimentos não 
esgotaram a capitalização do grupo, 
que continuava com propensão a buscar 
novas oportunidades, apesar da crise 
ainda reinante no país. Por sugestão 
de Americo Filho, foi adquirida uma 
participação societária na Eldorado 
Publicidade, a mais tradicional agência 
de publicidade do ES. Assim, o grupo 
passava a atuar numa área que nada 
tinha a ver com o núcleo do seu negócio. 

Em seguida iniciou as tratativas para a aquisição da TV Vitória. Ela tinha sido 
o primeiro canal do ES e funcionava desde os anos 60, mas operava de forma 
muito precária e não chegava a ameaçar o canal concorrente, que praticamente 
monopolizava o mercado de televisão no ES desde 1976.

Mesmo convalescendo de uma cirurgia no coração, Americo Buaiz era informado 
por seu filho do andamento das negociações, e fazia objeções achando que não era 
um bom negócio. Mequinho, então, argumentou que a aquisição da TV se tornara 
um sonho seu. Diante dessa afirmação o pai parou, olhou para Mequinho e disse: 
“Mas é o teu sonho? Ah não, meu filho, sonho a gente tem que realizar. Se é assim 
nós vamos fazer o negócio!” Este foi o primeiro negócio em que o filho passava a 
ter uma participação acionária própria, conforme acertara com seu pai. A compra da 
TV Vitória foi ampliada com a da Rádio Vitória, de uma Rádio FM, da Vitória Vídeo e 
Áudio e mais recentemente do jornal on-line Folha Vitória.
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Uma das primeiras definições dos novos proprietários da TV Vitória foi relativa 
à neutralidade política do novo canal em benefício de uma postura empresarial 
alheia aos interesses políticos eleitorais. Essa postura ajudou a debelar desde o 
início as resistências que se fazia à entrada dos Buaiz no ramo da comunicação. 
Outra definição foi quanto à emissora nacional com quem se associar. No início, a 
TV Vitória ainda funcionou como retransmissora do SBT, mas logo em seguida ela 
se associou com a TV Manchete, numa parceria que durou até 1998. Desde então a 
parceria é feita com a TV Record.

Fernando Machado e Americo Filho

Americo Buaiz em entrevista à Rede Vitória
Foram feitos investimentos para 
modernizar a empresa: aquisição de 
novos equipamentos e ampliação das 
instalações, que ainda eram na Rua Sete, 
no centro da cidade. Ampliou-se também 
o sinal televisivo com a instalação de 
retransmissores em lugares de difícil 
acesso. O sinal da TV Vitória se tornou 
mais abrangente e de melhor qualidade 
que o da concorrente e atingiu todos os 
municípios capixabas. 
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E o mais surpreendente de tudo isso foi o envolvimento de Americo Buaiz com 
a sua nova atividade. Apesar de ter se oposto ao negócio no início, ele acabou 
transformando-o em um negócio próprio dele, encantando-se e envolvendo-se 
profundamente. Isso levou Americo Filho ao seguinte comentário: “ter a grandeza 
de conceder a um filho a possibilidade de viver o seu sonho não é algo comum, 
mas ver esse sonho que não era seu transformado em seu próprio sonho é outra 
coisa mais incomum ainda, e depois vincular-se a esse projeto de uma maneira 
muito intensa, muito comprometida, assim foi ele o tempo todo”.

E foi o próprio Americo Buaiz quem revelou o seu deslumbramento com a TV. 
Ele afirmou: “olha, quem tem um negócio de comunicação ou um negócio como 
o shopping não pode ficar triste porque, quando se chateia, você vai lá, conversa 
com aquelas moças bonitas que apresentam os programas, esses jornalistas 
inteligentes, desafiantes, estimulantes para você pensar em cada coisa, isso é uma 
maravilha”.

Americo Buaiz na inauguração do escritório 
comercial da RVC Praia do Canto
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SHOPPING V ITÓR I A, ÚN ICO

A história do Grupo Buaiz se confunde em grande parte com a evolução urbanística 
e comercial da cidade de Vitória no século XX. As decisões do grupo se basearam na 
evolução da cidade, mas ajudaram também a moldar a própria cidade.

Foi assim nos primórdios e foi assim também na criação do Shopping Vitória: um 
empreendimento arriscado e de grande envergadura, que demandou muita coragem 
e iniciativa e uma extraordinária capacidade de avaliação das condições em que o 
negócio se realizaria. Mas que moldou de forma definitiva a feição atual da cidade.

Nos anos 80, as condições eram favoráveis a uma grande inovação no comércio 
de Vitória: a ampliação da população dos bairros mais afastados e das cidades 

que compõem a Grande Vitória (Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Guarapari e 
Viana); o aumento do número de veículos demandando o antigo centro, onde 

ainda se concentrava o grosso do comércio, mas cujo tráfego se tornou 
cada vez mais saturado, poluído e inseguro; a transferência das pessoas 

de maior renda para os novos bairros de Jardim da Penha, Jardim 
Camburi, Ilha do Boi, Ilha do Frade e Praia do Canto; a necessidade 

de construção de novas pontes ligando Vitória ao continente e a 
quase conclusão da Terceira Ponte.

O Shopping Vitória logo após 
sua inauguração. 1993
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Associado ao Grupo CLC (Editora Abril, 4 Rodas), que também possuía um 
terreno no aterro da Enseada do Suá, onde estava sendo concluída a Terceira 
Ponte, o Grupo Buaiz lançou entre 86 e 89 o projeto de construção no local de um 
grande shopping. Contudo, a instabilidade política e econômica do país ameaçava 
a continuidade da proposta.  Muitos eram céticos e imaginavam que os Buaiz 
acabariam desistindo, dada a grandiosidade do projeto. Mas não foi isso o que 
aconteceu. As obras se iniciaram em 1989, e já estavam concluídas em 1993. No dia 
28 de junho daquele ano, o shopping foi inaugurado. Na ocasião, Americo Buaiz 
pronunciou de improviso um dos seus mais emocionados discursos. 

Americo Buaiz discursa na inauguração
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Disse ele no início: “eu queria agradecer a cada um que participou do processo de 
construção desse shopping; queria agradecer aos operários, aos vários técnicos, aos 
engenheiros, às empresas de arquitetura e engenharia que planejaram e executaram 
o projeto, queria agradecer aos meus sócios, ao Richard Civita, e, ao mesmo tempo, 
pedir licença a todos que eu citei agora para fazer um registro: é que este shopping não 
teria sido uma realidade e não teria sido realizado se não fosse o meu filho que está 
aqui, Americo Buaiz Filho.”

Americo Filho confessa hoje que veio às lágrimas naquele momento, porque este não 
era um simples reconhecimento de uma realização empresarial, mas o reconhecimento 
de seu pai, e isso provava que nele estavam ausentes sentimentos como o de culpa ou 
de competição e que estes sentimentos não prevaleciam na relação entre pai e filho.

Jornal A Gazeta, 25.06.1993, Suplemento Especial, p.1

O local com a Terceira Ponte 
ainda em construção

Os grandes jornais do ES saudaram a inauguração com grande 
destaque. Para A Gazeta:
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Jornal A Gazeta, Suplemento especial, 27-06-1993, p. 22

Nas palavras de Élcio Alves, ex-diretor do Grupo Buaiz: “a cidade de Vitória tem 
um antes e um depois do Shopping Vitória”. E esse feito foi mais notável ainda 
porque, apesar do nome que recebeu, ele não foi projetado apenas para ser o 
shopping center da cidade de Vitória, e sim o de toda uma região metropolitana 
que estava sofrendo profundas transformações, e por isso se pode dizer que ele 
foi a condensação de todas elas. Com ele, toda a Grande Vitória ganhou um novo 
centro”.

O funcionamento do shopping foi um sucesso desde o início e por isso ele teve que 
ser ampliado em 2002 (Ala Mar), 2007 (cinema) e 2010 (Galeria Enseada). Realizou-
se plenamente a previsão de que ele iria “alterar os hábitos na cidade”. 

HN039-17_livreto_18x30cm.indd   32 30/06/17   17:59

33

E Americo Buaiz ainda sentiu intensamente a alegria e o júbilo de ver o sucesso 
deste que foi seu último grande empreendimento. Ele dizia: “É impossível 
prevalecer o dissabor, se quando eu estou muito chateado, eu posso caminhar 
pelo shopping, ver a luz entrar pelo shopping, ver as pessoas naquele lugar que 
se transformou num ponto de encontro. Quando você sai dali, você sai com 
um sentimento de que fez algo importante. Mas se você estiver um pouco mais 
chateado ainda, faça o seguinte, vá lá para a área de comunicação, converse com os 
jornalistas!”

Americo faleceu em 1999.

O Jornal A Gazeta noticia a morte de Americo Buaiz
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AMER ICO BUA I Z E A 

R ESPONSABILIDADE SOCI A L 

O Espírito Santo ainda era assim no começo da década de 60

Ele tinha pouco mais de um milhão de habitantes, porém, mais de 70% dos 
capixabas ainda bebiam água contaminada e a maioria não possuía vaso sanitário 
em suas casas; entre 50% e 90% da população andavam descalços. Em alguns 
municípios, o índice de mortalidade infantil no primeiro ano de vida era superior 
a 40%, devido à falta de assistência à maternidade e de hospitais. Em muitos 
deles era extremamente elevada a incidência de doenças como a tuberculose, 
sífilis, hanseníase (lepra), febre tifoide, disenteria, paralisia infantil, tracoma, febre 
amarela, verminoses, malária e a doença de Chagas. As casas eram de pau a pique, 
de terra batida, e o telhado de sapé; a iluminação era a lamparina, com água de 
poço; havia poucos bens domésticos e predominavam os fogões a lenha. Faltavam 
escolas em todos os graus e a taxa de analfabetismo era elevadíssima; as estradas 
eram poucas e malconservadas e a condução ainda era em lombo de burros; a 
agricultura era extremamente atrasada e rudimentar. 

Água de beber. Crédito: Paulo Bonino

Pé na estrada. Crédito: Paulo Bonino
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Tudo isso confirmava a tese de Americo de que “nós éramos pobres. Pobres e 
sem nenhuma condição de nos tornarmos remediados e, muito menos, ricos”. 
Desde então, Americo Buaiz desenvolveu forte atuação visando a superação 
dessa condição de pobreza que o envergonhava. Nesse sentido, merece destaque 
sua atuação social que começou no Lions Club de Vitória, onde Americo Buaiz 
desenvolveu notável ação de beneficência social. Como diretor de instituições 
como o SESC, o SENAC, o SESI e o SENAI, que ele ajudou a fundar, favoreceu a 
criação e a ampliação dos serviços de aprendizagem e assistência social dessas 
instituições, beneficiando com isso milhares de jovens e de trabalhadores.

Unidade do Sesi em Cobilândia em 
homenagem a Arlete Zorzanelli Buaiz
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Foi benemérito da APAE, sendo 
homenageado com um laboratório que leva 
hoje o seu nome. Prestigiou e apoiou o 
Orfanato Cristo Rei. A casa onde moravam 
seus pais foi transformada no Lar do Idoso 
Monsenhor Alonso.

Mas foi o caráter patriótico, solidário 
e participativo de sua atuação como 
empresário que traduziu de forma mais 
bem acabada a responsabilidade social e o 
sentido visionário e à frente de seu tempo, 
de sua vida. Ele mobilizou o ES para o 
desenvolvimento.

Laboratório Americo Buaiz, na APAE de Vitória

Lar do Idoso Monsenhor Alonso
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Hoje, nosso Estado está bem diferente do que ele era nos anos 60. Nossa economia 
é uma das mais abertas para o mundo e não dependemos mais exclusivamente da 
agricultura. Muitos avanços foram feitos nessa área. A população é quase quatro 
vezes superior à daquela época e a sua média de vida é a segunda melhor do país. 
Vitória, a nossa bela capital, possui uma das melhores qualidades de vida entre 
todas as capitais. É certo que ainda temos muitos problemas, mas será que não 
podemos equacioná-los?

Já não somos tão pobres, e como dizia Americo Buaiz já em 1985: “hoje nós 
sentimos que o Espírito Santo é uma presença nacional e sentimos até que fazemos 
frente a muitos produtores nacionais”.

Podemos até dizer, com as suas palavras, que hoje somos “remediados”, mas será 
que não podemos sonhar em sermos algo mais?

Vitória antes da construção do Shopping Vitória. Crédito: Paulo Bonino.

E  O ESPÍR ITO SANTO MUDOU!
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A mudança em nossa condição foi o 
resultado do esforço coletivo de todos os 
capixabas. Mas, entre eles, não poderíamos 
deixar de mencionar em primeiro plano 
o visionário Americo Buaiz, que dizia: 
“fundamentalmente, quanto mais ricos 
forem os habitantes deste Estado, e quanto 
mais poder aquisitivo tiverem, melhor para 
nós que produzimos e industrializamos. 
Essa mensagem é a pregação que nós 
utilizamos desde 1960!”

Isso era aonde queria chegar Americo Buaiz. Foram estas as ideias e as ações que 
produziu. Mas se quisermos hoje prosseguir o trabalho de sua vida, adotando o 
ponto de vista de que aquilo que ele pensou e que foi o motivo de sua luta é um 
elo daquilo que hoje nós queremos construir, de que seu afã e sua vontade de fazer 
as coisas acontecerem sobrevivem na nossa vontade ainda hoje, devemos entender 
suas ideias historicamente, percebendo onde ele queria chegar, o que ficou sem 
resolver na nossa condição histórica, o que há que melhorar, e o que queremos 
continuar e concluir.

Por tudo isso seu filho e sucessor pôde afirmar:

Não são os ricos que são reconhecidos. Os ricos são os ricos. As pessoas 
que fazem história não fazem história porque têm dinheiro. Fazem história 
porque, de alguma maneira, contribuíram para construir um mundo 
diferente do que o mundo um dia foi. Fazem o que as pessoas gostariam 
que o mundo tivesse e que elas desejavam.”

Americo Buaiz Filho

“
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Quem somos
O Instituto Americo Buaiz é uma 
associação de direito privado, sem 
fins lucrativos, de caráter filantrópico 
assistencial.
 
Missão
Apoiar o desenvolvimento social no 
Estado do Espírito Santo, usando 
a força da comunicação em favor 
de entidades do Terceiro Setor 
e promovendo ações e projetos 
nas áreas de educação, cultura, 
assistência social e meio ambiente. 
 
Visão
Ser reconhecido como braço de 
comunicação das instituições do 
Terceiro Setor do Espírito Santo 
e contribuir para a melhoria da 
condição de vida das minorias 
sociais.
 
Valores
Ética, promoção da cidadania e 
defesa dos direitos humanos.
 
Diretoria Executiva
Diretor Presidente: Americo Buaiz 
Filho
Diretora Vice-Presidente: Mariana 
Arnal Speracin Buaiz
Diretor: Fernando Machado Ferreira
 
Contatos
contato@institutoamericobuaiz.com.br
portalgrupobuaiz.com.br/iab
Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 
955, Edifício Global Tower,   
sala 2201, Enseada do Suá,   
Vitória/ES, CEP 29.050-335.
(27) 3194-3163
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Fazer a
diferença
na vida 
das pessoas 
faz parte da 
nossa história.

7
ANOS
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