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Edson Queiroz, um resumo biográfico 

Edson Queiroz nasceu em Cascavel (CE), no dia 12 de abril de 1925, primeiro 

rebento masculino do casal Cordélia Antunes Queiroz e de Genésio Queiroz e 

o segundo de seis irmãos. Jacy foi a primeira a nascer, depois vieram Edson, 

Wanda,Cléa, Ivone e José. 

Nascido em Aquiraz, Genésio transferiu-se para Cascavel onde, em 1921, aos  24 

anos, instala uma loja na centro comercial da cidade. Foi ali que conheceu Cordélia, 

com quem se casaria em 1923.

 Em 1932,  um cenário de adversidades se instalou na região em decorrência da 

seca e, buscando melhor oportunidade para os filhos notadamente na educação 

escolar,  a família de Edson mudou-se para Fortaleza. Genésio ampliou seus 

empreendimentos agora com um armazém na Rua Conde D’Eu, um centro atacadista 

da capital. E Edson, já adolescente, começou a trabalhar com o pai de quem, mais 

tarde, viria a ser sócio. Em 1951, Edson Queiroz criou sua própria empresa, a Edson 

Queiroz & Cia Ltda atuando na distribuição de gás de cozinha (GLP). Logo, a 

empresa passa a se chamar Norte Gás Butano Distribuidora Ltda. 

A história de Edson Queiroz é a história do self-made man que se fez 

contratando riscos principalmente quando apostava na sua intuição, potencializando 

oportunidades, estimulando tendências e disseminando novos valores e padrões de 

qualidade de vida, seja através do gás glp, de cozinha, do fogão a gás, “pergunte a 

quem tem um”, da água mineral – de enorme impacto na saúde pública ao promover 

a drástica redução de doenças gastrointestinais – e da abertura de novos mercados. 

Ao mesmo tempo em que ampliava os negócios, expandia também sua rede de 

relacionamentos, seja com fornecedores, seja com sócios e colaboradores nos 

escritórios e nas fábricas. 

“Edson podia ser qualquer coisa, menos uma pessoa comum. Ele era um homem 

fora de série”, celebra dona Yolanda Queiroz em seu livro de memórias.

“Um empreendimento, para ter sucesso, deve observar três pontos fundamentais 

e ser tão perfeito quanto um triângulo de lados iguais”, disse Edson Queiroz à revista 

Exame, de outubro de 1974. “Na base de tudo, como variável decisiva para o sucesso 

da atividade empresarial, deve estar a liquidez, o capital de giro robusto. De cada 

lado, com o mesmo peso, devem-se colocar a qualidade dos produtos vendidos e a 

rentabilidade da produção. [...] Seu primeiro grande negócio foi um golpe de sorte”.

Não somente sorte. A ela somaram-se obstinação e persistência. O negócio do glp 

em uma conjuntura adversa e mercado potencial adormecido, mostra a visão de 

futuro do empreendedor.

Edson “confiava no próprio destino”, conclui Jacques Marcovitch ao incluir o 

nome do cearense entre os Pioneiros & Empreendedores : a saga do desenvolvimento 
no Brasil, denso estudo realizado pelo ex-reitor da Universidade de São Paulo. Edson 

também aprendeu com o pai o gosto pelo risco. 

“Os pioneiros do gás eram vistos pelos outros como loucos que acreditavam que 

as pessoas comprariam gás e fogões”, lembra Sérgio Bandeira de Mello, presidente 



2

do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo 

(Sindigás).

“A filosofia administrativa de Edson Queiroz era simples e objetiva e se resumia 

em alguns pontos  básicos”, conta José de Paula Barbosa, o primeiro executivo 

profissional do Grupo Edson Queiroz. Todos os pontos estavam focados na  liquidez e 

capital de giro robusto: a) manter os gastos dentro dos níveis necessários; b) estimular 

permanentemente o aumento de receita; c) acompanhamento pessoal das vendas”.  

Rentabilidade e liquidez das empresas eram duas grandes preocupações de Edson.

Em 1962,  Edson Queiroz entra no negócio da comunicação ao assumir o controle 

da Rádio Verdes Mares AM.

Em 1963, inaugura a Tecnomecânica Norte Ltda.– Tecnorte e da Estamparia e 

Esmaltação Nordeste S/A- Esmaltec, para fabricação de botijões e fogões e, mais 

tarde, também geladeiras, freezers e geláguas.

No dia 13 de dezembro de 1969, é inaugurada a Cascaju, primeira indústria de 

grande porte em Cascavel, uma sociedade de Edson Queiroz e Edmundo Rodrigues.

O sistema de comunicação se expande com a inauguração da TV Verdes Mares 

no dia 31 de janeiro de 1970, pioneira na transmissão em cores no Ceará.

No dia 21 de março de 1973, aconteceu a  aula inaugural da Universidade de 

Fortaleza.

“Temos vivido e experimentado alguns momentos de relevância, com a 

concretização de empreendimentos comerciais e industriais ou de iniciativas 

outras que projetam a vida cearense. Mas nenhum daqueles eventos se nos afigura 

tão importante como o que ora vivemos”, disse Edson Queiroz no discurso de 

lançamento da pedra fundamental da Unifor, dois anos antes, em 14 de setembro de 

1971. 

Edson Queiroz foi um empreendedor nato. Atuou em áreas múltiplas, a exemplo 

do gás GLP, água, mineração, comunicação, educação, agropecuária e metalurgia.

Agora, essa história ganha um monumento, o Memorial Edson Queiroz, em 

Cascavel, decorrente de uma cooperação entre o Instituto Myra Eliane e a Prefeitura 

Municipal de Cascavel.

O poeta José Cleiton Loureiro, em seu Cascavel em verso e prosa,  desde há 

muito celebrava:

“Cascavel tem o seu destino /  De seguir sempre pra frente / Aqui nasceu um 

menino / Pobre mas inteligente / Que cresceu e prosperou / Grande homem se 

tornou / Orgulho pra todos nós / Toda cidade ama / Por isso o povo proclama / 

Berço de Edson Queiroz”.
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