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A teimosia encontrou a perseverança
Por trás de uma empresa bem sucedida, 

como a Comercial Tipuanas, existe uma equipe 
liderada por dois sócios, que começaram como 
colegas de trabalho e viraram amigos. Dário 
Assmann, de Passo do Sobrado, e Juarez Flem-
ming, de Vera Cruz, se conheceram na Afubra 
e por mais de uma década trabalharam juntos, 
no sistema de mutualidade. A amizade se for-
mou naturalmente e o interesse em investir em 
um negócio próprio, no segmento agrícola, se 
tornou objetivo comum. 

Juarez e Dário lembram de terminar o último 
roteiro como avaliadores, pela Afubra, quando 

comunicaram para a gerente de mutualidade, 
Laci Severo, que iriam deixar a empresa. “Esta-
mos saindo para realizar um sonho”, avisaram. 
“E esse sonho era tão forte em abrir algo que 
nos desfizemos do patrimônio que tínhamos 
para poder começar”, relembra Dário, que 
vendeu a casa em que a família morava. Foram 
cerca de dois anos de estudo e planejamento 
até que o empreendimento foi aberto.

Vera Cruz sempre foi o destino, assim como 
o plano era encontrar uma área no acesso 
pela rua Ernesto Wild, sob as tipuanas que 
formam o túnel verde que abraça a quem che-

ga. De personalidades diferentes, mas que se 
completam, Dário e Juarez se mostram dois 
empreendedores obstinados a fazer dar certo. 
“Teimamos desde o início, não tínhamos como 
errar”, resume Juarez. Como? Estudando e 
planejando para que o investimento pudesse 
crescer e dar frutos. Sem contar numa boa 
dose de teimosia, divertem-se os sócios. Com 
esta teimosia, que pode ser confundida com 
perseverança, dedicação e obstinação, nasceu 
a Comercial Tipuanas, que celebra sua primeira 
década de atuação, numa trajetória repleta de 
conquistas, sonhos, humildade e trabalho.

10 anos

“Eles são como filhos ado-
tivos, são muito especiais. 
Sempre muito ativos, eu via 
que a rotina deles já não 
preenchia, não satisfazia. 
Via neles uma ânsia de cres-
cimento, de empreender, mes-
mo estando numa empresa 
muito sólida para trabalhar. 
Apoiei eles, motivei. Lembro 
que quando abriram a loja, 
presenteei com um crucifixo 
e disse: ‘Ele que vai ajudar 
vocês’. O Dário e o Juarez têm 
perfis que se completam na 
sociedade, entre o trabalho 
operacional e o planejamen-
to. Tenho muito carinho e 
amizade por eles.” 
Laci Severo - gerente do
Departamento de
Mutualidade do Sistema
Mutualista da Afubra


