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A cada passo, uma conquista
Os colegas de trabalho que viraram amigos 

e que após uma década viraram sócios, tra-
balharam duro para o projeto nascer. Foi no 
dia 11 de novembro de 2008 que o terreno foi 
comprado, na rua Ernesto Wild. 28 de fevereiro 
de 2009 marcou o último dia de trabalho na 
Afubra, onde atuaram como avaliadores do 
sistema mutualista, jamais como vendedo-
res. A partir da saída iniciou a construção da 
Tipuanas, para no dia 29 de junho de 2009 
inaugurarem a loja.

Até hoje, Dário Assmann e Juarez Flemming 
recordam o primeiro item que compraram: 
uma carga de adubo, o que equivalente a 290 

sacos ou 14,5 toneladas. Só que os sócios 
não contavam com a desvalorização do dólar 
na época,  que norteia o preço do adubo. Até 
terminarem de vender toda a remessa, tiveram 
prejuízo, o que hoje é relembrado com graça.

Há 10 anos, quando a Comercial Tipuanas 
abriu as portas, a gama de produtos podia 
ser contada nos dedos, frisam os empreen-
dedores. Havia poucas flores, ferragens, fer-
ramentas, rações da marca Languiru, adubo e 
alguns outros itens. No início, como qualquer 
dificuldade para quem começa, era apenas 
um veículo, uma caminhonete Pampa, para 
as entregas. Bem diferente de hoje, quando a 

Tipuanas soma sete veículos na frota.
“Começamos só nós dois, se olhando no 

balcão, e quando tinha alguma entrega, a 
gente revezava”, recordam eles, que pas-
saram a contratar funcionários na medida 
que os pedidos cresciam e a necessidade 
de estar na rua, distribuindo aos clientes as 
suas encomendas, acompanhou. Com o pas-
sar dos anos a equipe ampliou, e bastante, 
inclusive agregando as esposas dos donos, 
a Ester Assmann e a Fabiane Flemming, que 
deixaram suas ocupações de cabeleireira 
e recepcionista para agregar à equipe da 
Tipuanas.


