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Trabalho que é marca das famílias
Diz o ditado que um sonho que se sonha só, 

é só um sonho. Mas quando se sonha junto, 
vira realidade. Dário Assmann, a esposa Ester 
e o filho Diego, assim como Juarez Flemming, 
a esposa Fabiane e a filha Bruna, sonharam 
juntos e vestem, literalmente, a camiseta da 
Tipuanas. Duas famílias que planejaram cada 
passo, usaram boa dose de persistência, mas 
mais ainda de dedicação, trabalho sério e com-
prometido, e fizeram acontecer. Junto de mais 
de duas dezenas de colaboradores, o projeto 
iniciado há uma década se revela cada dia mais 
promissor. Qual a receita de sucesso?

Em primeiro lugar, a humildade, respondem 
os sócios, de forma unânime. Mas ela não vem 
sozinha. A simplicidade em tratar as pessoas, 
o bom atendimento, o respeito e o trabalho 
ético são valores que Dário e Juarez carregam 
no peito e fazem questão de disseminar com 
quem atua com eles. A sociedade entre dois 
profissionais diferentes, mas com perfis que 
se complementam, também é um ingredien-
te desta receita. “A melhor coisa foi ter feito 
sociedade com alguém organizado”, brinca 
Juarez, se mostrando o lado mais operacional 
do negócio.

De sorriso fácil, entre um chimarrão e outro, 
Juarez e Dário revelam a amizade solidificada 
numa parceria de sucesso. Relação que uniu 
duas famílias como uma só e envolveu a todos 
no sentimento de pertencer ao mesmo sonho. 
O reconhecimento disso está na aceitação do 
cliente, que enumera motivos para apostar na 
Tipuanas. Preço justo, condições de pagamen-
to, variedade de produtos, qualidade no que é 
vendido, entrega rápida e por aí vai. Mas tudo 
isso embasado no atendimento diferenciado 
de uma equipe que trabalha com humildade e 
simplicidade para chegar lá.
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