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MEMÓRIA

A história e os principais fatos
que marcaram a trajetória de 70
anos da Kohler & Cia. Págs 2 e 3

DEPOIMENTOS

Diretores e colaboradores falam
de orgulho, gratidão e persistência.
Págs. 4 a 7

COMEMORAÇÃO

Campanha institucional na mídia,
vídeo e festa para comemorar a
data. Págs 10 e 11
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No tempo

EXPEDIENTE

Vinte e cinco contos
de réis. Esse foi
o investimento
dos irmãos Paulo,
Érico e Alois no
primeiro negócio: a
marcenaria.

2019

Kohler & Cia
completa 70
anos

1954

Início das
atividades
da Serraria

2015

Kohler & Cia
passa a oferecer
processo de
Estamparia
Digital

1970

Entra em
operação a
Tinturaria.

2012

Kohmatex inicia
suas atividades
na Pomerânia

ÉRICO KOHLER

ALOIS KOHLER
Primogênito de 13 filhos do
casal Carlos Kohler e Stela
Regina, Alois Kohler estudou
pouco, mas tinha uma
capacidade extraordinária
para fazer contas de cabeça.
Agricultor por nascimento
e empreendedor por
vocação, ele viveu na casa
dos pais até completar 18
anos, quando foi admitido
no comércio de Theodoro
Belli, que depois virou a
Cooperativa de Consumo
dos Agrários do Município
de Brusque. Alois trabalhou
na cooperativa até se
aposentar quando então
assumiu função na Kohler &
Cia. Ele foi casado com Maria
Schweigert, com quem teve
quatro filhos: Carmen, Úrsula,
Luis Cézar e Renato Carlos.

2011

Kohler &
Cia passa
a oferecer
serviços de
Estamparia
Rotativa

Quando ainda criança,
o menino Érico já sabia o
que queria fazer quando
crescesse. À pergunta do
professor em sala de aula,
ele respondia sem hesitar:
- Eu quero trabalhar numa
fábrica. De fato, o sonho
do jovem se materializou.
Érico foi funcionário da
fecularia de Arthur Wippel
por 12 anos. Quando
pediu demissão para ser
sócio da marcenaria, foi
questionado do risco do
negócio e respondeu: Vamos confiar na nossa
força. Érico foi casado com
Olívia Wippel, com quem
teve nove filhos: Geraldo,
Mônica, Sérgio, Matias,
Amélia, Juliana, Jaime,
Inácio e Jacinta.

A serraria é
transferida
para o bairro
Pomerânia,
em Guabiruba.

Paulo Kohler era
empreendedor e criativo.
O gosto pelo trabalho com
madeira começou na
infância quando construiu
uma roda d´água no riacho
perto de casa, para mostrar
como funcionava um
engenho. Mais tarde, ele e
seus irmãos passaram a
construir e comercializar
brinquedos em madeira.
Paulo deu os primeiros
passos no ofício de
marceneiro na empresa de
José Belli. Ele era também um
apaixonado pela natureza.
Foi dele a iniciativa de
comprar a Reserva Florestal.
Paulo foi casado com Evelina
Petermann, com quem teve
cinco filhos: Iliane, Maria
Luiza, Rubens, Jones e Jane.

1979

Serraria muda de
endereço, para a região
central de Guabiruba.

2010

*1926 † 2006

1983

1976

1971

A primeira serraria
ficava onde
atualmente está a
Reserva Florestal da
Kohler & Cia.

PAULO KOHLER

*1922 - † 2016

*1919 -† 2018

2004

A Reserva
Florestal da
Kohler & Cia
passa a fazer
parte do Parque
Nacional da
Serra do Itajaí

A explosão
da caldeira
Depois da grande enchente, a
Kohler & Cia passa a operar em
área separada da marcenaria.

1999

Kohler & Cia completa 50 anos
INFORMATIVO KOHLER
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Matias Kohler

DE GERAÇÃO PARA

Diretor Administrativo (em licença por exercer cargo político - prefeito de Guabiruba)

GERAÇÃO OS

ENSINAMENTOS SE

MANTÊM

Renato Carlos Kohler
Diretor Industrial de Produção

Rubens Kohler

Diretora Financeira

Diretor Financeiro

“Eu me sinto iluminada em fazer parte da história da
Kohler & Cia. E não apenas pela empresa ser um negócio
de sucesso, mas pelo legado deixado pelos fundadores:
humildade,
trabalho,
compromisso,
habilidade,
empreendedorismo, respeito e coragem. Tenho orgulho
em representar um pouco da garra do meu pai, pois
ele foi um homem à frente do seu tempo. A Kohler &
Cia é uma empresa digna, respeitada e comprometida
com seus colaboradores e a comunidade.

“Quando decidimos ser mais agressivos no mercado
sabíamos dos riscos. Eram apostas altas para os nossos
padrões. Esse foi um fato marcante na nossa história,
que mostrou a nossa capacidade de empreender
e ousar. O meu pai, Paulo, foi um homem fantástico,
zeloso e preocupado com o bem estar da família. Era
incansável no trabalho e cauteloso nas decisões. Era
muito atencioso com os colaboradores. Essa virtude de
olhar para o semelhante sempre me fascinou.

“

Luis Cézar Kohler

Sérgio Kohler

Diretor de Manutenção

Diretor Comercial

“Para mim é uma satisfação o mercado reconhecer o
nosso nível de excelência. E isso tem muito a ver com o
legado deixado pelos fundadores. Evidente que olhamos
para o futuro, pois é lá que estão as nossas metas, mas
também nunca esquecemos do nosso passado. Lembro
do meu pai, Alois, com orgulho. A ele, aos tios Érico e
Paulo tenho gratidão. Aos colaboradores eu também
agradeço. Temos um longo caminho pela frente, mas
com certeza enxergo um horizonte de oportunidades.

“A empresa cresceu e não queremos parar por aqui.
Sabemos da nossa responsabilidade social. Arrecadamos
impostos e geramos muitos empregos. Aliás, a minha maior
realização é ver a empresa com quase 500 colaboradores.
Embora a importância dos clientes, os trabalhadores são
fundamentais para o sucesso do negócio. Agradeço a
cada um nestes 70 anos pela dedicação e que continuem
a vestir a nossa camisa. Aos fundadores, agradeço a
coragem e o espírito empreendedor.

“

Jane Marlise Kohler Maroli

“

“
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“A empresa é dos sócios, dos clientes e dos
colaboradores que se empenham diariamente para
torná-la forte e líder. E quem trabalha com amor e
dedicação tem, sem dúvida, participação fundamental
no nosso sucesso. Acredito que os sócios fundadores
ficariam felizes e orgulhosos com tudo que foi construído
até aqui. De alguma forma eles estão presentes nas
comemorações de 70 anos e, por isso, obrigado é o
mínimo que podemos dizer a eles.

“

Nos depoimentos dos diretores da Kohler & Cia e Kohmatex há uma forte ligação entre passado
e presente. A memória dos fundadores, Érico, Alois e Paulo Kohler ainda está muito viva e tudo o
que construíram e a forma como o fizeram ainda orientam as decisões da família. Os fundadores
são exemplos para a geração que hoje está à frente dos negócios. Uma administração familiar
pautada na honestidade, respeito, coragem, comprometimento, dedicação, empreendedorismo,
persistência, visão e responsabilidade, pilares que só fortalecem a Kohler & Cia e Kohmatex no
mercado.

4

“

“A história de 70 anos da Kohler & Cia é de coragem,
persistência e vontade dos fundadores em deixar algo
para seus filhos. A Kohler é um exemplo de solidez e
de segurança. É uma empresa que pensa o futuro. É
uma referência no mercado, um exemplo de sucesso,
pautado no trabalho e no respeito. A melhor palavra para
definir o legado deixado pelos fundadores é gratidão.
Eles ousaram e nos mostraram que num mundo movido
pela ganância é preciso saber compartilhar.

INFORMATIVO KOHLER
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!

COLABORADORES

OPINAM

“

Na Kohler & Cia todo o dia a gente
aprende um pouco, assim como
também ensina os mais jovens.
Chegar aos 70 anos é uma vitória
para a empresa, pois a gente sabe
o quanto o mercado é competitivo.”

“

6
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MARCENEIRO E SERVIÇOS GERAIS

Eu gosto muito do que faço. O
ambiente de trabalho é muito
bom. A Kohler & Cia é uma grande
família.”

“

Eu não tinha muito estudo quando vim
trabalhar na Kohler & Cia, mas os diretores
tiveram paciência comigo. Eles me
ensinaram muito. Completei 44 anos de
empresa. Começamos com a marcenaria
e serraria, depois veio a tinturaria.”

Estou há apenas seis meses na
Kohler & Cia, mas já deu para
perceber que é uma empresa
organizada e estruturada. Chegar
aos 70 anos é um orgulho para a
diretoria e colaboradores, espero
que passe dos 100 anos e vá ainda
mais longe com todo esse sucesso.”

DARLÃ COMPER

CONFERENTE DE EXPEDIÇÃO

EQUIPE

KOHMATEX “

Fui muito bem acolhido na empresa. A
Kohler & Cia e Kohmatex são preocupadas
com o bem estar dos seus colaboradores.
Quando há cobrança, isso é sempre feito no
diálogo e respeito. Não é qualquer empresa
que chega aos 70 anos com tanta solidez.”

RAQUEL VERMOHLEEN

PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO E
CONTROLE DE PRODUÇÃO (PPCP)

“

INOCÊNCIO KOHLER

CONTROLADORA DE ESTOQUE

RAILDO DE SOUZA SANTOS

Fico feliz em fazer parte dessa
história de 70 anos. É uma empresa
justa, que trata os colaboradores
em igualdade e dá oportunidades
de
crescimento.
A
empresa
também ajuda na qualificação dos
colaboradores. Parabéns, Kohler &
Cia, pelos 70 anos!”

Agradeço pela oportunidade que
me deram de ser o primeiro motorista
da empresa há 42 anos. Se pudesse
reencontrar os três fundadores eu não
falaria nada, só mostraria a eles como
a empresa cresceu.”

TINTUREIRO

VIVIANE PEREIRA

TINTUREIRO

“

“

GELSON RODRIGUES

“

Gosto do ambiente de trabalho
porque é bastante familiar. A Kohler &
Cia é uma empresa inovadora e que dá
oportunidades para os trabalhadores,
além de ter responsabilidade social
e confiança no nosso trabalho.
Parabéns pelos 70 anos!”

MOTORISTA

ALMOXARIFE

Orgulho, oportunidades, união e ambiente familiar. Para os colaboradores
essas características da Kohler & Cia e Kohmatex ficam visíveis. Muitos
construíram suas vidas trabalhando na empresa. Outros estão há pouco
tempo na equipe, mas já perceberam a boa organização, a estrutura e solidez
das empresas. As pessoas, para a Kohler & Cia e Kohmatex são fundamentais
nesta trajetória. Por isso, não poderia faltar nestes 70 anos os depoimentos
dos colaboradores.

DAVID HANG

JUVENAL PONTICELLI

CLÓVIS JOSÉ IMHOF

AUXILIAR DE MESA DE AMOSTRAGEM

MURILO BRETZKE

GIVANILDO KUNS

CONTROLADOR DE QUALIDADE

“

É uma empresa familiar, e esse
espírito de família contagia todos
os colaboradores. Eu me sinto
muito feliz em fazer parte desta
história de 70 anos, ajudando a
empresa a crescer ainda mais.”

“

A equipe é unida, o que torna o
ambiente de trabalho agradável. É uma
empresa que dá oportunidades de
qualificação e de crescimento. A Kohler
& Cia e Kohmatex têm planejamento,
foco e evolução tecnológica.”

OPERADOR DE REVISOR DE MALHA

“

Trabalho há 19 anos na Kohler &
Cia e Kohmatex e me sinto muito
bem aqui. O ambiente de trabalho é
bom. Eu tenho orgulho de estar numa
empresa que completa 70 anos com
tanto sucesso.”
INFORMATIVO KOHLER
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Meio ambiente como
critério de escolha

Inovação e tecnologia
fazem a DIFERENÇA
nos processos

Controle

Olhar para o passado e
valorizar a trajetória dos
fundadores,
mas
sem
descuidar do futuro. Essa é
a receita de quem pretende
completar outros 70 anos. E
a Kohler & Cia e Kohmatex
têm muito claro essa visão.
E quando o assunto é projetar
o futuro, a palavra-chave é
inovar.
Foi assim que a empresa se
projetou no mercado. “Somos
referência
de
qualidade,
por isso precisamos nos
manter atualizados e até nos
anteciparmos às novidades
tecnológicas que surgem no
mercado”, afirma o supervisor
de Manutenção, Dirceu Luiz
Dirschnabel.

Processos

8
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Investimento

Segundo ele, os processos
industriais e administrativos da
Kohler & Cia e Kohmatex são
frequentemente
atualizados
visando diminuir a relação
custo-benefício sem perder
a qualidade do produto
final. “A Indústria 4.0 está
aí, precisamos seguir essa
tendência de aplicabilidade
de novas tecnologias nos
processos industriais, visando
a automação de tarefas
e o controle de dados e
informações”, completa Dirceu.
Ele lembra que quanto mais
automatizados os processos,
mais seguros se tornam para
os colaboradores. “Hoje, 70%
da nossa cadeia produtiva é
automatizada”, revela.

Produto

Mão de obra

O supervisor chama atenção
para a qualificação constante
dos colaboradores “É um
diferencial no mercado, para
não sermos mais uma entre
tantas tinturarias”, argumenta
Dirceu.
Arisson Kohler, supervisor
Comercial, destaca a sintonia
entre empresa e clientes como
outro fator determinante para
os bons resultados.
“A empresa vê o cliente
como parceiro, e atendê-lo
bem é o diferencial que faz
da Kohler & Cia e Kohmatex
empresas tão destacadas
no segmento onde atuam.
Somos transparentes e ágeis
na resolução dos problemas”,
finaliza o supervisor.

Enquanto muitos clientes ainda
priorizam o preço no momento
de fechar um contrato, a Kohler
& Cia e Kohmatex olham para
o meio ambiente. Isto porque,
no futuro, cada vez mais esse
será um diferencial na escolha
do consumidor pelos produtos.
Marcelo Kohler, supervisor de
Tingimento, já observa essa
mudança no consumidor. “A
Kohler & Cia e Kohmatex estão
atentas a este movimento, a
preocupação em preservar o
meio ambiente, por exemplo, vem
desde os fundadores, mesmo
quando o negócio era madeira
eles extraíam a matéria-prima
pensando no futuro. Hoje, isso
reflete nos nossos processos
e produtos”, justifica. Para ele,
as empresas têm obrigação
de informar a origem dos seus
produtos e serviços, muito mais
quando se trata de um processo
onde se mexe com químicos.
“Produzimos dentro da legislação
e, muitas vezes, vamos além
dela para nos anteciparmos à
exigência do mercado”.
E para contribuir com a
preservação
dos
recursos
naturais, a Kohler & Cia reduziu

o uso de água no processo
de tingimento dos tecidos.
‘Antigamente eram necessários
70 litros de água para tingir 1kg
de malha. Com as inovações
em tecnologias nos processos, a
redução foi de 45 litros para 1kg.’’
Há, ainda, outros exemplos que
revelam a preocupação com
o futuro, como a máquina de
lavar filtros, que foi desenvolvida
na empresa durante o processo
de capacitação e treinamento
aplicado aos colaboradores
do Programa de Incentivo à
Melhoria da Produtividade e da
Qualidade da Indústria Têxtil,
numa parceria com o Sebrae e
ADRVALE. A equipe desenvolveu
uma máquina que executa o
processo de limpeza dos filtros
das máquinas de tingir de forma
mais econômica e rápida.
Com
a
implantação
da
melhoria, o uso de água foi
reduzido de 4,2 milhões de litros/
ano para apenas 2 mil litros/ano,
uma vez que a água passou a
ser armazenada e reaproveitada.
O uso de produtos químicos foi
eliminado do processo. O projeto
foi reconhecido com o Prêmio
CNI/FIESC.

Sistemas
Supervisor de Tecnologia
da Informação, Fabiano
Siegel,
diz
que
a
constante evolução da
tecnologia faz com que
a empresa procure
por
processos
cada vez
mais automatizados e
que não comprometam
a qualidade final dos
produtos. Para isso é
necessário um sistema
de comunicação eficiente
e integrado por meio de
softwares específicos. “O
sistema integrado ajuda
no rendimento, precisão,
segurança e na qualidade
final do produto”, comenta
o supervisor.

Responsabilidade
INFORMATIVO KOHLER
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A casa escolhida
para as filmagens foi
construída há 152 anos, e
fica na Pousada Mundo
Antigo, em Pomerode-SC.
A ideia inicial era usar a
casa da própria família, em
estilo enxaimel, no bairro
Pomerânia, em Guabiruba,
porém, a edificação passa
por restauração.

Os 70 anos
A preparação para os 70 anos
da Kohler & Cia começou ainda
em 2018 e envolveu todas as áreas,
muitas pessoas e ideias. A primeira
iniciativa foi instalar uma “caixinha
de sugestões” na área industrial
das duas empresas para que
os colaboradores participassem
desde o início das mudanças
que marcam esse novo ciclo.
O envolvimento surpreendeu cerca de 80% dos colaboradores
participaram. As sugestões foram
encaminhadas para avaliação
técnica e financeira, sendo que
trinta delas foram consideradas
viáveis para este momento.
Paralelamente,20 colaboradores
se ofereceram para ajudar a
colocar em
prática as ações
comemorativas. Divididos em três
equipes, eles arregaçaram as
mangas e iniciaram o trabalho em
meados de fevereiro. O primeiro
grupo
concentrou
energias
na organização da bela festa
realizada no dia 29 de setembro
- data de fundação da empresa
- que reuniu mais de 1.200
pessoas entre colaboradores e
familiares. Na ocasião, discursos,
lembranças e homenagens aos
10
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colaboradores que completaram
mais de dez anos de empresa
(todos os detalhes na próxima
edição).
Outro
grupo
se
preocupou com as melhorias de
estrutura e espaço propostos, e
um terceiro se dedicou a aspectos
intelectuais e motivacionais como
cursos, workshops e palestras.

“Nossa história é
pautada pelo respeito,
ética e valorização
das pessoas.”
Foram várias reuniões para
alinhar ações. “O objetivo não
era concentrar este momento
apenas em uma festividade,
mas permitir que colaboradores,
clientes,
fornecedores
e
a
comunidade vivenciassem o
espírito dos 70 anos durante
todos os meses de 2019”, explica
a gerente de Marketing, Nicole
Kohler.

E foi numa dessas reuniões
que surgiu a ideia da campanha
institucional que mostrasse ao
público o valor histórico dos 70
anos. Para Nicole, mais do que
um grande projeto, a campanha
deveria traduzir a essência da
Kohler & Cia. “Investimos em uma
mensagem sobre valores porque
é isso que importa. Uma empresa
não se faz apenas de máquinas,
produtos, muros e paredes.
Nossa história é pautada pelo
respeito, ética e valorização das
pessoas. Foi essa educação que
recebemos
dos
fundadores.
Reverenciar as nossas raízes nos
permite caminhar ainda mais
longe”.
E se o principal negócio é
tinturaria/estamparia,
nada
melhor do que colorir o mundo,
e aí, conta Nicole, a agência
contratada e a área de Marketing
chegaram a um consenso da
frase-tema: “Colorindo o mundo
de geração em geração”. “Ela
traz toda uma carga emocional
e lembra que o Grupo Kohler,
embora acompanhe a evolução
tecnológica, jamais esquece suas
raízes”, justifica Nicole.

A
principal
peça
da
campanha institucional é um
vídeo. A ideia foi transmitir,
em 1min30s, toda a carga
emocional que representa 70
anos de história da empresa.
O filme, produzido pela Prime
Filmes e a agência Raffcom,
ambas de Brusque, destaca
valores que edificaram a
empresa,
construíram
os
alicerces do desenvolvimento
e mudaram a história de
centenas de famílias. O vídeo
começou a ser veiculado no
dia 1º de setembro e pode ser
assistido de 19 de setembro
a 2 de outubro antes das
sessões do Cine Havan, canal
YouTube, site da Kohler & Cia e
nas redes sociais da empresa.

O ator principal
precisava lembrar os três
fundadores, para que a
história verdadeira e a
ficção se completassem.
O ator Jerônimo Gomes,
85 anos, é natural de
Ituporanga.

Assista ao vídeo em
www.kohlercia.com.br

O jeito carinhoso com os netos era característica de
Érico Kohler, o mais afetivo e emocional dos três fundadores.
Por isso, a menina acolhida ao colo do ator.

A simpática menina, Maria Clara, tem seis anos, e sua
presença no filme mostra que a Kohler & Cia e Kohmatex
transmitem seus valores de geração para geração..
A camisa xadrez, a boina e o relógio de bolso usados
pela ator pertenceram a um dos fundadores, Alois Kohler
(1919-2018). A vestimenta e os acessórios eram sua marca
registrada.
O desenho remete a Paulo Kohler, considerado o
mais visionário e empreendedor dos três sócios. A roda
d´água alimentou, por muitos anos, a serraria onde tudo
começou.

Além do vídeo, a campanha de 70
anos da Kohler & Cia envolve também
outdoors e painéis entre Brusque e
Guabiruba, spots publicitários em
rádios e anúncios em jornais e mídias
sociais.
“Acredito que conseguimos traduzir
em um único ator as características
individuais de nossos fundadores.
Cada pessoa que os conheceu vai
assistir ao vídeo e encontrar diversas
semelhanças deles e da história
da empresa presente nos mínimos
detalhes”, observa Nicole Kohler.
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Uma
MATA
para as
futuras
gerações
O progresso chegou rapidamente ao Vale do Itajaí. Na região de
Brusque e Guabiruba, grandes áreas passaram a ser ocupadas pelas
famílias de imigrantes e a mata foi derrubada para a construção de
estradas e casas. Embora tivesse na extração de madeira a sua principal
atividade, a família Kohler nunca a fez de maneira depredatória. A
natureza sempre foi respeitada. Fruto dessa preocupação é a Reserva
Florestal de 8,5 milhões de metros quadrados, que permitiu durante
décadas a renovação da mata e a sustentabilidade do negócio. Paulo
Kohler, um dos sócios fundadores, foi quem insistiu para a compra da
área há cerca de 60 anos. “Ele era um apaixonado pela natureza”, conta
a filha, Jane Marlise Kohler Maroli, que por muitas vezes acompanhou
o pai nas incursões que ele fazia pela Reserva para garantir o
desenvolvimento das mudas nativas. Desde 1980, a área permanece
intocada e a manutenção continua sendo feita pela família dos sócios
fundadores, com grande reserva de canela e muitas madeiras nobres.
A Reserva Florestal onde a família Kohler iniciou a extração de madeira é
hoje mata recuperada e faz parte do Parque Nacional da Serra do Itajaí,
tendo sido criado por lei em 2004.
Lugar de fauna abundante e flora exuberante, a Reserva também é um
espaço de fé. Lá no alto há uma cruz e uma capelinha com a imagem
de Nossa Senhora Aparecida, santa de devoção da família Kohler. Todo
o dia 12 de outubro, Dia das Crianças e da padroeira, uma missa era
celebrada no local seguida de uma confraternização.
Há um segundo símbolo ligado à fé, construído na Reserva por
iniciativa de Paulo Kohler: uma cruz que teve a colaboração de outros
familiares e amigos. Em 1992, Paulo instalou um gerador para levar
energia elétrica até a Reserva. Foi construída uma pequena barragem
para que o fluxo de água fosse constante. Por meio de mais esse legado,
deixado pelos fundadores, a Kohler & Cia e Kohmatex mostram o quanto
são comprometidas com o meio ambiente em seus 70 anos de história.

