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Induma comemora 70 anos de fundação

Esta é uma história quer tinha tudo pra dar errado, 
mas não foi isto que aconteceu. Foi exatamente o con-
trário, se tornou uma história de sucesso porque foi 
construída sobre a determinação, o trabalho e a vontade 
de fazer acontecer. Esta é a história da Induma que na 
sexta-feira, dia 12 de abril, comemorou 70 anos de fun-
dação. Diretores, colaboradores, fornecedores e amigos 
participaram da festa que marcou a data no sábado, dia 
13, no Clube de Caça e Tiro XV de Novembro de Taió. 
Como não poderia ser diferente, foi uma festa onde a 
emoção foi a essência principal. 

A história da Induma começa em 1922, com o imi-
grante alemão Hermann Hinrich Purnhagen, que deixa-
va pra trás a Alemanha, terra natal que, assim como toda 
Europa, estava mergulhada numa recessão profunda 
deixada pela primeira grande guerra. Por que esta his-
tória tinha tudo pra dar errado? Porque ainda no Porto 
de Santos o jovem visionário teve a caixa de ferramentas 
que trouxe junto roubada. Mestre marceneiro, Hermann 
fundou em 12 de abril de 1943 em Rio do Sul, a Induma 
que fabricava portas, janelas e compensados navais. 

Com o fim do ciclo da madeira se aproximando, a famí-
lia Purnhagen migrou para a fabricação de papelão. Horst 
Purnhagen estudou todo o processo num livro comprado 
na Alemanha. E como disse a esposa Miriam, “Neste livro 
o Horst estudou e estudou, tentou, tentou, experimentou 
centenas de vezes até acertar”. Como a nova atividade exi-
gia uma nova localização, a família instalou a empresa em 
Taió na localidade de Alto Palmital.

Durante a festa que terminou com um almoço, fo-
ram homenageados 30 colaboradores que passaram 
dos 25 anos de empresa. Destes, 16 com mais de 30 
anos de Induma. Nestes 70 anos de trabalho e de de-
dicação ao consumidor e também aos colaboradores, a 
Induma construiu uma história de tradição que valo-
riza o desenvolvimento tecnológico e humano. Nestes 
anos produzindo papelão, foram reciclados pela em-
presa 160 milhões de quilos de papelão que são uti-
lizados na fabricação de palmilhas para calçados, as 
quais já foram pisadas por mais de quatro bilhões de 
pessoas. A Induma produz também papéis isolantes 
para transformadores elétricos, que são fabricados 
utilizando somente celulose.   
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