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Curt Otto Baumgart: uma vida de
realizações que deixa saudades

A

vida de Curt foi um
manancial de informações preciosas e inovações
surpreendentes. Ele não quis ficar apenas
no ramo dos projetos. Seus planos eram
mais ambiciosos e ousados. Não obstante
ter nascido em São Paulo (31/07/1937) ele
era alemão em todos os aspectos: físico e
intelectual. Seus estudos iniciais foram realizados no Colégio Visconde de Porto Seguro, em São Paulo, porém a complementação universitária foi toda na Alemanha,
onde se formou em 1963 na Universidade
de Hannover, em Engenharia Mecânica.
Seus estudos de pós-graduação também
foram nessa área.
Ao voltar da Alemanha, depois de
completar em Dortmund um curso sobre
Tecnologia do Concreto, tornou-se membro da Associação de Engenheiros de
Concreto da Alemanha, o único da América do Sul!
Seu interesse pelo concreto resultou de
uma empresa brasileira fundada em 1926,
por seu pai, Otto Baumgart. Essa empresa
se tornou conhecida pelo impermeabilizante número 1 do Brasil: Vedacit.
Percebendo que seu tio, Emilio Henrique
Baumgart, que já divulguei em um livro inédito (Emilio Henrique Baumgart: suas Realizações e Recordes, edição comemorativa dos
70 anos da Otto Baumgart S.A. – São Paulo,
2005), com exposição de sua imensa obra de
estruturas originais de concreto armado – o
concreto protendido ainda não havia sido
aplicado em obras –, não progrediu economicamente mesmo com a fama que teve, e
não alcançou o nível financeiro que merecia,
decidiu enveredar pela indústria. De fato, a
indústria dos produtos de impermeabilização
e dos aditivos que melhoraram significativamente o desempenho do concreto, conferiu
aos seus fundadores e continuadores, um
patamar técnico-econômico, impossível de
ser alcançado como profissional liberal.

Verdade seja dita, Curt não alcançou
a fama e o prestígio por pura sorte. Ele
batalhou ativamente na nova especialização, a ponto de dominar todos os procedimentos químicos necessários para
criar algo que efetivamente ajudasse a
melhorar as propriedades do concreto,
desde sua mistura, compactação, durabilidade, até o desempenho diante de
múltiplos ambientes a que ficaria exposto. Ninguém consegue chegar ao ponto
a que Curt chegou sem muita dedicação
e “transpiração”. Para completar seu sucesso econômico ainda criou em 1984,
com incrível força de vontade, o Shopping Center Norte, o Shopping da Família. Parece que sua inspiração foi o Bazaar de Istambul, sendo ainda maior que
ele, com 600 000 metros quadrados de área
urbanizada. Não se limitou ao Shopping Center Norte. Seus planos foram mais ambiciosos, imaginando em 1987 o Lar Center,
para complementação e decoração de
residências, e o Expo Center Norte, que
se tornou o maior polo de exposições de
produtos industrializados. Foi então uma
consequência natural, os novos empreendimentos hoteleiros como o Novotel
CN e o Parthenon Nortel, com nomes
sugestivos.
Não é de surpreender que Curt, após
todas essas realizações – e mais outras,
não especificamente de engenharia – tenha
recebido várias homenagens e prêmios: Comerciante do Ano de 1984; Cidadão Paulistano e Medalha Anchieta, em 1995; Empresário da Zona Norte, em 2001.
É com saudade e tristeza que ele deixou
nosso convívio em 28/09/2010 com apenas
73 anos de vida e quase 50 anos de grande
produtividade. A ele nossos aplausos como
uma figura a ser imitada.
Muitas frases sábias e edificantes faziam
parte do cotidiano de Curt. Sua equipe me
passou algumas delas e não posso finalizar
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esta curta apreciação sem mencioná-las.
Sempre muito religioso, afirmava que
nada nos pertence. Somos apenas fiéis administradores das coisas de Deus. Viemos
do nada e voltaremos para o nada. Sintam
a profundidade destas palavras. Percebam
o senso de humildade contido em seu pensamento. Afirmava sempre que “só o trabalho constrói”. Vejam que exemplo deixou
para os filhos! Seu sentimento de família
também é algo digno de menção quando
repetidamente dizia: “A família é uma dádiva de Deus”.
Isto é importante nos dias de hoje em
que a família se dissipa e cada um segue seu
caminho, muitas vezes errado...
Devemos ter sempre um ideal. Isto está
escondido em suas palavras: “A minha ‘Brasília’ é o Center Norte”. Sem dedicação nada
se faz.
Suas sábias palavras eram: “Aprender a
vida toda”. Desde cedo o aprendizado se faz
pelo trabalho.
Acredito que os filhos sentirão na pele o
profundo significado desta lição.
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