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Ao cliente e ao colaborador, 
a retribuição pela fidelidade

A visão empresarial dos empreendedores 
ganhou novos contornos desde 2013 e 2014, 
quando Dário Assmann participou de um curso 
sobre gestão, patrocinado pela multinacional 
Syngenta. Foram oito encontros em cinco 
estados brasileiros, que abriram o olhar para 
ideias inovadoras a serem aplicadas em nível 
local. A qualificação ajudou a profissionalizar a 
empresa e motivou diversas iniciativas voltadas 
a valorizar o cliente. “Entendemos que é preciso 
dar um retorno ao cliente, além de comprar 
com preço justo e competitivo, visando sempre 
trabalhar a qualidade. Por isso, procuramos 

sempre trabalhar com promoções e sorteios”, 
apontam Dário e Juarez. Tanto que surgiram 
os Dias de Negócios anualmente, ocasião para 
divulgar produtos, efetuar vendas e fomentar o 
aprendizado dos produtores.

Com isso, em 2015, a Tipuanas sorteou 
pela primeira vez um carro. No segundo ano 
foram três motos e, em 2017, um Fiat Mobi 
zero quilômetro, mesmo veículo que integra a 
promoção Tipuanas é Dez, além de dois televi-
sores, a serem sorteados neste dia 29 de junho.

O último vencedor da promoção, em 2017, 
foi Emerson Luis da Silva, morador de Linha 

Fundinho, interior de Vera Cruz. “Nunca na vida 
havia ganho um prêmio tão grande”, relembra 
ele, ao contar que quando recebeu a ligação 
ainda estava se recuperando de uma infecção 
bacteriana, no hospital, e foi surpreendido pela 
boa nova. “Antes de depositar o cupom, tinha  
a sensação que iria ser o sorteado. Eu me via 
dentro daquele carro”, relata o fumicultor, que 
segue sendo cliente da Tipuanas, assim como 
toda família. “Mando o pedido pelo Whats 
e vem rápido, tudo certinho. É qualidade no 
atendimento, nos produtos, é uma corrente de 
motivos que cativam”, frisa ele.

10 anos

Assim como a Tipuanas faz questão de retribuir aos clien-
tes, seja com sorteio de prêmios, com descontos especiais em 
promoções de produtos, eventos técnicos e de vendas como 
o Dia de Negócios, a empresa tem em sua política de gestão 
valorizar a dedicação e o desempenho de seus colaborado-
res, estendendo iniciativas aos familiares.
Exemplo disso foi proporcionar, no fim do ano, em mais de 
uma ocasião, momentos de lazer no litoral, envolvendo os 
colaboradores e suas famílias. Também, a Tipuanas costu-
ma promover festas com bandas de renome para presentear 
a sua equipe de trabalho nas confraternizações no encerra-
mento de ano. Já trouxe Banda Barbarella, Nova Geração 
e, no último ano, Rogério Magrão e Banda animaram a 
festividade. São formas de retribuir ao funcionário, que se 
dedica ao longo do ano inteiro para bem atender os clientes 
e merece a gratidão dos empresários. Também é oportuni-
dade de aproximar as famílias em um momento de celebra-
ção pelo ano de convívio e parceria.


