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Satisfação pelo
atendimento

A trajetória de sucesso da Comer-
cial Tipuanas não pode ser medida 
apenas por quem plantou a semente, 
há 10 anos. Ela passa pelo seu qua-
dro de funcionários e por quem apos-
ta no empreendimento ao se tornar 
cliente. Reginaldo Cruz dos Santos 
está há oito anos como colaborador 
da empresa, é um dos mais antigos, 
portanto. O técnico agrícola justifica 
o comprometimento da equipe de 
trabalho com a relação familiar e de 
amizade que existe entre todos. E não 
apenas entre os funcionários. “Não é 
só patrão e empregado, somos todos 
colegas”, frisa Reginaldo, ao elogiar 
a postura dos empreendedores Dário 
Assmann e Juarez Flemming. O cola-
borador, que realiza visitas técnicas 
e vendas externas, de propriedade 
em propriedade, ressalta também 
a mesma relação de confiança que 
existe entre cliente e vendedor. Na 
opinião dele, o que tem atraído a 
simpatia dos clientes é o diferencial 
da Tipuanas ser conduzida por pes-
soas simples, humildes, mas sérias e 
comprometidas com o seu trabalho. 
“Este espírito contagia a equipe toda. 
Porque uma palavra dada é sempre 
cumprida”, reforça Reginaldo.

A relação de amizade, tanto fala-
da, conquistou o produtor de milho 

Gastão Henn, morador de Linha Ve-
rão, em Sinimbu. Para ele, a Tipuanas 
é o endereço certo para as compras 
desde que abriu as portas, há uma 
década. Por quê? “Tem preço bom, 
facilidade de encomendar por telefo-
ne, variedade de produtos e entrega 
rápida, sem sair de casa”, resume o 
agricultor.

Foi a honestidade da equipe da 
Tipuanas que sempre motivou o 
agricultor Elpídio Morsch, de Alto 
Trombudo, Vale do Sol, a comprar na 
loja. Ele leva de tudo, de fertilizantes 
a sementes e peças diversas para 
seus equipamentos. “O produto ofere-
cido por eles é aquele entregue, sem 
erro. Tem seriedade com o negócio”, 
comenta Morsch, que não poupa 
elogios ao atendimento sempre aten-
cioso e ágil. Ele cultiva 95 mil pés 
de fumo e seis hectares de milho, 
e atesta que contribui para a fideli-
zação dos clientes a entrega rápida 
efetuada pela própria empresa, com 
preços e condições de pagamento 
que fazem a diferença no bolso do 
produtor. “Na propriedade ou na loja, 
o atendimento é sempre de primeira. 
São mais do que vendedores, são 
amigos, são parte da família. Sempre 
dá vontade de retornar”, completa 
Elpídio Morsch.

10 anos

A relação familiar e de amizade que existe entre os funcio-
nários se estende a toda equipe. “Não é só patrão e empre-
gado, somos todos colegas”, frisa Reginaldo Cruz dos San-
tos, colaborador da Tipuanas há oito anos. Ele e outras 20 
pessoas formam o time da empresa, que conquista os clien-
tes pela seriedade, honestidade e presteza no atendimento.


