HEMMER, Heinrich
Quando chegou ao Brasil em 1885, vindo da Alemanha, encontrou Blumenau ainda numa fase de
instalação. Tendo sido fundada há apenas 35 anos em meio à selva desconhecida, havia muito que
ser pesquisado e implantado. Ainda não se sabia exatamente quais as possibilidades agrícolas, quais
as plantas que melhor poderiam se adaptar às condições de solo e clima. Havia também carência de
pessoal especializado para a formação de uma infra-estrutura tecnológica. O Dr. Blumenau estava
atento ao problema e procurou formar uma equipe que pudesse atender a estas necessidades. O Sr.
Heinrich HEMMER foi um deles. Exerceu uma intensa atividade pioneira.
Foi um dos primeiros professores, ajudou a fundar uma Caixa Econômica, trabalhou como ferreiro,
escrevia para o jornal “Der Urwaldsbote” , ao mesmo tempo que cuidava de sua lavoura, como os
demais. Quando foi aberta a colonização da localidade do Badenfurt novamente prestou seus
serviços de pesquisa na área agrícola.
Sendo bom observador, o Sr. HEMMER, notando que havia uma boa produção de repolho, o
“Chucrute” que faz parte da cozinha alemã, poderia ser produzido bem e, com isso iniciou uma
pequena produção para consumo familiar. Seus amigos e conhecidos quando souberam da novidade
o procuraram, pedindo que produzisse mais também para eles. Sua idéia foi cada vez frutificando
mais, pois muitos visitantes de fora, levavam um pouco e quando voltavam para sua terra,

escreviam pedindo remessa de mais, pois tinham gostado. Esta procura levou o Sr. Heinrich a
aumentar cada vez mais a produção, chegando ao ponto de em 1915, fundar uma firma individual
sob o nome de Heinrich HEMMER.
O Chucrute era produzido no Badenfurt e levado à sede do município em carroças. Com o seu
falecimento em 1927, seus filhos assumiram a direção dos negócios, mudando o nome para
HEMMER IRMÃOS LTDA. estes iniciaram o enlatamento de legumes, no início pepinos e depois
cenouras, couve-flor, vagens, beterrabas e outros.
Os IRMÃOS HEMMER tiveram que enfrentar uma série de dificuldades e para contorná-las uma
parte deles retirou-se deixando os negócios para um dos irmãos, também de nome Heinrich, como o
pai. Este juntamente com sua esposa Emma enfrentaram os problemas, aumentando bastante a
produção, após seu falecimento, sua viúva, dirigiu a firma sob o nome Vva. H. HEMMER, a qual
em 1946, foi transformada em sociedade anônima sob o nome atual de COMPANHIA HEMMER
INDÚSTRIA E COMÉRCIO, sendo que após este período houve o seu maior desenvolvimento,
observando sempre a diretriz básica que gerou o início das atividades: O de produzir alimentos de
qualidade.

