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O ser humano vivencia a si mesmo, seus pensamentos como algo
separado do resto do universo – numa espécie de ilusão de ótica de
sua consciência. E essa ilusão é uma espécie de prisão que nos
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pessoas mais próximas. Nossa principal tarefa é a de nos livrarmos
dessa prisão, ampliando o nosso círculo de compaixão, para que
ele abranja todos os seres vivos e toda a natureza em sua beleza.
Ninguém conseguirá alcançar completamente esse objetivo, mas
lutar pela sua realização já é por si só parte de nossa libertação e o
alicerce de nossa segurança interior.
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H

Há uma grande semelhança entre o decorrer de nossa existência e os
hábitos cultuados pelas antigas civilizações. No passado, as pessoas se reuniam
em torno de fogueiras para se aquecerem e se defenderem dos predadores.
Nessas reuniões o tempo era aproveitado para contar histórias e transmitir
conhecimentos. As crianças eram mantidas nos círculos mais distantes do fogo,
pois eram indefesas, precisavam de proteção. Nesse tempo, ficavam ouvindo
histórias e experiências que eram transmitidas de geração em geração. À medida
que iam crescendo, iam se aproximando dos mais velhos e, quando chegavam
ao círculo mais próximo da fogueira, também tinham muitas historias e
experiências para contar. Assim, o conhecimento, o respeito, a confiança e os
relacionamentos eram fortalecidos.
Com este livro, buscamos resgatar um pouco da historia de uma empresa
que vem fortalecendo seus conhecimentos, sua confiança e seus
relacionamentos com seus colaboradores, clientes, fornecedores, com a cidade,
com o estado, com o País inteiro há 45 anos. Fomos ouvir histórias daqueles
que conheceram o seu início e sua trajetória. Aqueles que viveram experiências
que possibilitaram a construção desta história, que agora será contada. São 45
anos de vida a partir de 1969, quando três jovens empreendedores se
aventuraram em um novo mercado.
Não se pretende, aqui, fazer um registro cronológico perfeito dos
acontecimentos que permearam a empresa em todo esse tempo. O objetivo é
destacar momentos importantes e deixar para a história um registro que permita
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que as futuras gerações conheçam um pouco das pessoas, dos produtos, das
experiências, dos acontecimentos que formaram a empresa Tecnitubo.
O ano de 1969 foi um ano marcante para algumas famílias de Caxias do
Sul. Nascia uma pequena empresa que funcionaria em um espaço conhecido
como “porão” de um antigo mercado na Rua Pinheiro Machado, 2.400, no bairro
São Pelegrino. Era um momento muito especial. Nascia, naquele dia, uma
sociedade, uma empresa, uma história de vida, uma história de muitas vidas e
de muita luta. Nascia a Tecnitubo Indústria e Comércio de Tubos Ltda.
O nome Tecnitubo foi o resultado da junção da palavra técnica com a
matéria-prima a ser utilizada, o tubo, e o nome fantasia que foi pintado na fachada
da empresa foi Tecnitubo Indústria e Comércio de Tubos Ltda.

O PASSADO
10
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OS FUNDADORES

Edmundo Barberis
Edmundo, um italiano destemido, tinha residência
fixa em Porto Alegre. Vinha a Caxias com frequência em
razão de negócios que mantinha na cidade (era vendedor
de máquinas para as indústrias locais), e depois que
participou da criação da empresa Tecnitubo, seus
encontros com João Luiz se tornaram mais frequentes.
Foi através de Edmundo que a empresa Marfinite
iniciou o fornecimento de conchas plásticas para a
fabricação de cadeiras que tinham a estrutura de tubo.
Edmundo se retirou da sociedade em 1973.
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João Luiz Cipolla

Valdeci João Misturini

João Luiz sempre teve um espírito dinâmico e
empreendedor. Foi um dos fundadores da empresa Pigozzi
Cipolla S.A. cujo controle foi adquirido em 2005 pela
multinacional Eaton Corporation. No período de 1964 a
1966, foi presidente do Sindicato das Indústrias
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias
do Sul – Simecs, presidente do Centro da Indústria Fabril,
atual Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias
do Sul (CICS) no período de 1967 a 1970.
Teve uma passagem marcante pela cidade de Caxias
do Sul como líder empresarial e político, foi vereador e
candidato a vice-prefeito. Cipolla não atuava fisicamente
na empresa Tecnitubo, mas se fazia presente com muita
responsabilidade dando ideias e suporte administrativo.
Cipolla faleceu no dia 1º de dezembro de 2006.
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Edmundo e João Luiz exerciam suas atividades em
outras empresas, Valdeci abandonou o emprego que
exercia na empresa Pigozzi Cipolla S.A. e ficou
administrando o novo empreendimento.
Como em todo início de uma pequena empresa,
Valdeci era o administrador, o comprador, o vendedor, o
fabricante e quem entregava os produtos, fazia até mesmo
reparos na estrutura da empresa, quando necessário.
Certo dia, ao trocar uma lâmpada, subiu em uma escada
e levou um choque tão forte que caiu, mas, felizmente,
nada mais grave aconteceu além de um grande susto.
Ele trabalhava o dia inteiro e também em muitas noites. Tinham apenas um funcionário, e
Valdeci era o que se chamava de “pau para toda obra”.
As cadeiras eram vendidas em bares, restaurantes, clubes e até mesmo em hospitais.
Também vendiam para particulares que compravam para colocar, principalmente, nos espaços
de churrasqueiras pela praticidade e durabilidade. Como eram de plástico, podiam ser
higienizadas com facilidade e, além de tudo, podiam ser empilhadas e guardadas, facilitando
o armazenamento em função do pouco espaço que ocupavam. A Tecnitubo também fez
parte das escolas de Caxias do Sul, fabricando classes escolares.
Com o tempo, Valdeci foi ficando desgastado e insatisfeito com o seu trabalho, sempre
viveu no interior, tinha pouco conhecimento de administração e ainda tinha de executar
muitas tarefas. Permaneceu na empresa até janeiro de 1975.
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A CONTINUIDADE
Inédio José Grillo
Em 1973, o sócio Edmundo Barberis vendeu suas
cotas para Inédio José Grillo (in memoriam). Inédio,
descendente de imigrantes italianos, mantinha a tradição
da família e atuava nos ramos de olaria e serraria.
A família morou em Sertão, uma pequena cidade no
interior de Passo Fundo até 1967, e de lá voltaram para
Caxias do Sul onde Inédio pretendia fixar residência.
Ao voltar, a família foi morar, provisoriamente, na casa
dos pais de sua esposa Francisca.
Nesse meio tempo, Inédio construiu uma casa para
eles. As dificuldades eram muitas, pois nessa época
estava desempregado. Começou a trabalhar com o caminhão do seu irmão Edir,
transportando uva das colônias para as vinícolas. Ficou nessa atividade por pouco tempo,
pois foi convidado a construir e administrar uma serraria em São Joaquim (SC). Quando a
serraria ficou pronta e em plena atividade, passou a transportar madeira de São Joaquim
para Caxias do Sul. Essa atividade não lhe agradava, já que ficava muito tempo longe da
família e resolveu trocar de trabalho.
Comprou um ponto de táxi e foi trabalhar como taxista até que surgiu a oportunidade
de comprar as cotas de Edmundo Barberis. Inédio dividiu suas cotas em partes iguais
entre os filhos Edegar, Clenar, Itamar e Rudimar. Ao assumir a administração da Tecnitubo,
chamou o filho Itamar José Grillo para auxiliá-lo na empresa. Logo que iniciou as atividades
na empresa, pensou em diversificar o ramo de atividades, adquiriu tornos mecânicos em
São Paulo, e Itamar foi para a grande cidade aprender a trabalhar com o novo maquinário.
Inédio tinha ideias visionárias e foram elas que impulsionaram a empresa.

Chegada dos primeiros tornos na empresa
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O APRENDIZADO

O

Os novos sócios também não tinham conhecimento sobre
administração de empresas, estavam se aventurando em um novo negócio.
O ramo metalúrgico era algo totalmente diferente, mas os descendentes
de imigrantes trouxeram no sangue a vontade de prosperar. Eles estavam
em busca de uma vida melhor para suas famílias e as pessoas que lhes
eram próximas.
A entrada de Inédio na sociedade foi o primeiro impulso para uma
mudança que se intensificaria em 1975 com a entrada de outro filho,
Rudimar Alzir Grillo. Inédio ficava observando os filhos, compartilhava o
controle da empresa com eles, no entanto, pouco se envolvia com as
atividades administrativas. Como em todo empreendimento em fase inicial,
os primeiros anos da empresa não foram fáceis. Poucos colaboradores,
número limitado de clientes (concentrava seu mercado de trabalho na
Região Sul do País) e, principalmente, poucos recursos financeiros. O capital
de giro era um item inexistente.
Com a administração da família Grillo, a Tecnitubo direcionou suas
atividades para o ramo metal-mecânico, fornecendo peças (fabricadas em
tornos) para diversas empresas instaladas na Serra gaúcha.

Mais um torno chega na empresa

Itamar, Valdomiro Domingos, Inédio e Ivo Hoffman observam os novos equipamentos.
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OS PRIMEIROS FUNCIONÁRIOS

O

O ramo de expositores mudou os caminhos da Tecnitubo.
Os proprietários, que a princípio eram compradores, criadores, vendedores
e montadores dos produtos fabricados, se viram diante da necessidade
urgente de contratar novos funcionários. Com o aumento da demanda,
foram feitos novos investimentos e, então, a administração optou por
contratar representante, projetista e secretária.
A primeira secretária foi Elizabeth Libera Baldissera, o projetista era
Paulo Bosa, o primeiro representante foi Decio Vazata (in memoriam) e os
primeiros funcionários foram Remi Molon e Marco Trentin. Remi Molon
era cunhado de Inédio, e os demais colaboradores criaram laços tão
profundos com os proprietários e com a empresa que, mesmo atuando
em outros ramos, continuaram a manter um relacionamento de amizade.

Da esquerda para a direita: Marco Trentin, Elisabeth Damiani, Decio Vazata e Remi Molon.
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Depoimentos de antigos funcionários

T
C

Comecei a trabalhar na Tecnitubo em maio de 1982 e ali permaneci até
maio de 1999. Com certeza, o tempo que passei na empresa foi fundamental
para o meu crescimento e amadurecimento pessoal e profissional. Experiência
essa, que utilizo até hoje na minha empresa.
O conhecimento adquirido ao longo destes 18 anos contribuiu muito
para que hoje eu tenha uma visão mais ampla e objetiva o que me possibilita
diferentes formas de enxergar uma situação.
A minha atual relação com a empresa não poderia ser diferente, é de
gratidão, amizade e muito carinho! Afinal, passei boa parte da minha vida
vestindo a camisa da família Tecnitubo.
Abraços a todos.
Ari Zamboni
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Tudo teve início no ano de 1985, quando esta empresa ainda
engatinhava em meio a ideias, projetos, perspectivas, sonhos e,
principalmente, enquanto dava os primeiros sinais de crescimento, rumo a
uma almejada maturidade concreta e honesta, para se firmar em meio aos
grandes e aos robustos.
Mantivemos uma incondicional cumplicidade profissional que ia além
dos limites laborais, que tangenciava o comprometimento pessoal, e que
perdurou intacta por aproximados dois anos.
Iniciei como secretária. Porém, como a empresa estava a ensaiar seus
primeiros passos, transitei por todos os lados. Agreguei conhecimento ao
adentrar em diversas áreas, sejam elas a financeira, administrativa,
comercial, enfim. Entretanto, quando me deparei com atividades afetas ao
Departamento de Pessoal, pude estreitar laços muito profundos de técnica
e conhecimento do ser humano, cuja contribuição, creio, para mim, e para
todos, tenha sido de imensurável importância.
Depois, e passado algum tempo, lancei-me a outro empreendimento,
que também começou bem pequeno, porém com características bem-distintas
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de uma empresa. O empreendimento cujo nome eleito por nós fora Guilherme,
e que, também por motivos de comprometimento maior, me indicou como
alternativa única o pedido de demissão.
Alcei outro voo.
Mesmo assim, e tendo seguido rumos diferentes, a relação de amizade
se manteve sempre e sempre próxima, intacta e incondicional, superando os
tênues limites profissionais e se arraigando nas histórias mais lindas de nossa
vida.
Em meio a este tempo, vi a empresa crescer, tornar-se, como disse no
princípio, uma pessoa jurídica de invejável robustez, honestidade e
competência. Empresa esta que acompanhei, desde o merecer do primeiro
prêmio, até o último. Que honra!
Mais recentemente, esta família profissional abriu os braços para mais
um integrante, que, tanto quanto eu, ou talvez mais, prove e comprove, teste e
ateste que os laços criados são eternos, de profissionalismo irretocável, de
comprometimento incondicional e, sobretudo, de uma amizade longa, pura e
muito sincera.
Arrisco dizer que não sei mais onde começa e onde termina minha
relação de amor e amizade com esta empresa e com esta família, que, afinal,
de contas, também é minha.
Caxias do Sul, 24 de junho de 2014

I

Iniciei minhas atividades na Tecnitubo em 21 de novembro de 1974, e
permaneci na empresa por 22 anos, ou seja, até 25 de novembro de 1996.
Ocupei diferentes cargos na empresa; iniciei como auxiliar geral, passei
a ser chefe de produção, gerente de produção, e, por fim, engenheiro do
produto.
O trabalho na empresa agregou valores tanto a minha vida pessoal
quanto à profissional. Passei grande parte da minha vida nessa empresa.
Enfrentei muitos desafios e, através deles, encontrei oportunidades de
crescimento. Aprendi a importância do comprometimento, da motivação, do
respeito, do diálogo, da disciplina, da organização e, principalmente, a
satisfação no trabalho realizado.
A minha relação atual com a empresa é de amizade, e, hoje, de
funcionário, passei a ser cliente.

Elizabeth L. B. Damiani
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OS PRODUTOS
As cadeiras
Ninguém poderia imaginar que da
simplicidade das cadeiras surgiria uma
complexa indústria de expositores e, que,
posteriormente, agregaria à sua linha de
produção, os móveis corporativos. Os jovens
empreendedores não ficaram sentados vendo
a vida passar, usaram as cadeiras como
escada para subirem degraus mais altos.
Foram as cadeiras a mola impulsionadora para
outros voos.
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Hoje algumas cadeiras
da Tecnitubo ainda resistem
ao tempo. Patinadas pela cor
da velhice, guardam as boas
lembranças de um começo
difícil, mas nem por isso
menos motivador.
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As peças feitas nos tornos
Os tornos eram máquinas que permitiam cortar e dar a forma correta
e detalhada a várias peças essenciais para diversos mecanismos. Dessa
forma, a Tecnitubo passou a fabricar peças para indústrias automotivas,
agrícolas, moveleiras, indústrias de fogões e de motores elétricos. Atendeu
a grandes empresas como: Eberle S.A., Randon Implementos, SLC –
Maquinário Agrícola e Indústria de Fogões Tedesco.
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Os expositores
Paralelamente ao serviço de terceirização de peças, a empresa
seguiu dedicando-se à confecção de cadeiras plásticas até que, em 1978,
um empresário da cidade procurou a empresa para solicitar reforma nos
expositores da sua loja. Depois dessa reforma, frequentemente, recorria à
empresa para solicitar algumas peças para complementar seu
estabelecimento. A partir dessas solicitações, foi vislumbrado um novo
mercado que estava carente de produtos e serviços. Foi então que a
empresa passou a atuar no ramo de expositores.
No início, Rudimar elaborava os projetos das lojas, ia até o
estabelecimento, conversava com o cliente e estudava a melhor forma de
compor os ambientes. Itamar e Rudimar também eram os entregadores e
montadores.
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OS PRIMEIROS PROJETOS

O

Os primeiros projetos eram feitos em papel vegetal com caneta
nanquim e pintados com pincel atômico ou canetas hidrocor. Um trabalho
manual onde lápis, régua e um olhar muito atento eram os ingredientes,
imprescindíveis, para um bom resultado.
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OS EQUIPAMENTOS

A

A não ser pelas peças
feitas, com precisão, nos
tornos, os demais produtos
eram feitos quase artesanalmente. Os equipamentos
eram muito simples: uma
máquina de dobrar tubos,
uma de cortar, uma de solda,
uma bancada de marceneiro
e as mãos habilidosas dos
funcionários. No escritório
uma máquina de escrever,
uma de calcular e um telefone
que hoje estão no museu da
empresa.
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O TRANSPORTE

N

No início as mercadorias eram transportadas em uma kombi
e, quando a quantidade de produtos era maior, alugavam um
pequeno caminhão. Com o desenvolvimento da capacidade
produtiva e do mercado consumidor, optaram por novos meios de
transporte. Os veículos passaram a ter a identificação da empresa,
primeiramente uma camionhonete, um Fiat 147 e, posteriormente,
caminhões foram sendo incorporados à frota.
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OS PRIMEIROS CATÁLOGOS

O

Os primeiros catálogos da empresa eram fotos dos produtos
coladas em papel ofício e colocadas em uma pasta, ou saco plástico.
Os administradores não sentiam a necessidade de uma agência,
ou de pessoal especializado para a elaboração dos catálogos; tudo
era feito na base da improvisação.
Muito tempo depois catálogos simples, porém mais elaborados,
começaram a ser produzidos.
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A PUBLICIDADE E A PROPAGANDA

C

Com o desenvolvimento da empresa, os jovens administradores
passaram a cogitar novas estratégias de mercado e optaram até por
propaganda. Alguns anúncios foram feitos nos jornais locais, a princípio
muito tímidos, que com o passar do tempo, se tornaram mais audaciosos.
Em 1995, através de uma permuta, a empresa contou com a participação
do ator global Reginaldo Faria, em um anúncio publicitário (um comercial
de 30 segundos na RBS TV).
A permuta constava de fornecimento de móveis para a composição
do cenário da peça “Em Nome do Filho” que Reginaldo Faria estava
encenando em turnê pelo Brasil. Assim, em todas as apresentações da
peça, o nome da Tecnitubo era anunciado como apoiador.
A empresa também apoiou projetos esportivos e culturais. Apoiava
corridas de automóveis (campeonato de Marcas) e teve seu nome correndo
em pistas como nas de Tarumã e Guaporé. Os carros apoiados pela
Tecnitubo eram dois Opalas que tinham os números 44 e 45
respectivamente e, eram pilotados pelos irmãos Heinen.
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Jornal de Caxias, 26 de agosto de 1978, p. 6

Pioneiro, 08 e 09 abril 1995, p. 3

Folha de Hoje, 26 outubro 1992, p. 5
Folha de Caxias, 24 dez 1988, p. 3

Pioneiro, 01 setembro 1989, p. 16

Pioneiro, 20 dezembro de 1989, p. 4
Pioneiro Classificados, 24 e 25 maio 1997, p. 6
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DE CASA NOVA

E

Em 1985, a empresa transfere sua sede para um espaço maior,
com a possibilidade de qualificar seus produtos e serviços. A Tecnitubo muda
seu endereço para a Rua Evaristo De Antoni, 3.022, em Caxias do Sul.
Com a mudança de endereço, a empresa passa a atuar,
especificamente, no ramo de instalações comerciais, ou seja, lojas de
confecções, calçados, farmácias, conveniência e todo tipo de comércio
passaram a ser clientes da empresa. Com a especialização em expositores,
a empresa passa a atuar em outras regiões, contrata outros representantes
e amplia seu mercado de atuação.
Além de atender ao Estado do Rio Grande do Sul, passa a buscar e
a atender a clientes no Estado de Santa Catarina e do Paraná.
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Em 1988, Inédio resolve vender alguns bens (um terreno e um
apartamento) para adquirir uma sede própria para a empresa. Um novo pavilhão
foi construído para abrigar a Tecnitubo em um terreno que ficava no mesmo
endereço, em frente do pavilhão em que estava atuando.
No entanto, o desenvolvimento de novos produtos e a abertura de novos
mercados exigiam mais espaço, e o pavilhão alugado continuou sendo utilizado
pela empresa que ampliou suas instalações em mais de 100%.
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Metalúrgica

Marcenaria
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Como nem tudo são flores, a Tecnitubo passou por grandes
dificuldades, as crises sempre tentaram abalar suas estruturas,
mas a união familiar sempre se mostrou maior e mais forte. O ano
de 1990 foi um dos piores enfrentados pela família Tecnitubo.
No dia 15 de dezembro, quando a empresa se preparava para a
festa de confraternização de final de ano, Inédio José Grillo faleceu.
Os herdeiros estavam preparados profissionalmente para dar
continuidade aos trabalhos, mas não estavam psicologicamente
preparados para uma perda tão grande e significativa.
Essa perda abalou profundamente as estruturas emocionais
dos administradores e dos colaboradores o que se refletiu, em
parte, no desenvolvimento da empresa. No entanto, a crise foi
superada, e a Tecnitubo seguiu o seu caminho.
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A FORÇA DA MULHER
Francisca Cipolla Grillo
Filha de imigrantes italianos, Francisca
nasceu na cidade de Santa Rosa, no Rio
Grande do Sul. Descobriu desde cedo que o
trabalho é a mola propulsora da realização e
do progresso de todo ser humano. Começou
os estudos em Santo Ângelo, onde cursou o
primeiro livro, continuou em Caxias do Sul,
estudando até o sexto livro, se tornou
professora municipal na Escola Ruy Barbosa,
em São Giácomo.
Antes de casar, morava com os pais e
trabalhava como babá. Conheceu Inédio em
um baile, mas ele foi para Sertão, na região de
Passo Fundo, para cuidar de uma serraria do
pai. O namoro durou seis anos e era apenas
por carta, e ambos se encontravam raramente. Quando ele resolveu casar, o pai
dele transferiu a serraria para Caxias do Sul. Casaram no dia 18 de fevereiro de
1950, na Catedral Diocesana Santa Tereza.
O casamento começou com muitos afazeres, muitas coisas para serem
colocadas em seus devidos lugares. Eles foram morar com a família de Inédio, e
os integrantes da família se dividiam entre o trabalho na serraria e na olaria.
Francisca ficava em casa e, aos poucos, foi tomando conta de tudo e de todos:
casa, comida, lavar a roupa, cuidar da horta. O que não sabia foi aprendendo
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com “batismo de fogo” e na coragem, como ordenhar as vacas, costurar, etc.
Logo começaram a vir os filhos. Ficaram morando com a família de Inédio por
sete anos. Foram novamente para Sertão onde o marido adquiriu uma serraria,
lá ficaram por mais sete anos quando retornaram para Caxias do Sul. Compraram
um terreno, construíram a casa e adquiriram a empresa Tecnitubo.
Francisca sempre apoiava o marido, os filhos e se envolvia em todas as
atividades da casa. O casal herdou dos pais o espírito italiano de reunir a família
e de festejar com muita comida. Era sempre Francisca quem se encarregava de
preparar a comida.
Quando Inédio faleceu, ela passou a ser o alicerce da família, se manteve
firme e forte apoiando os filhos na direção da empresa. Sempre participava das
festas de confraternização com os colaboradores, fazia discurso, entregava
troféus e medalhas. Em 2007, escreveu o livro Minhas memórias contam
histórias, no qual narra sua trajetória desde a infância. Em 2012 descobriu que
tinha um tumor, precisou ser operada, fez quimioterapia, perdeu os cabelos,
passou por um período muito difícil, no entanto, contrariando todas as previsões,
se recuperou e continuou a incentivar e a motivar seus descendentes.
Francisca é a prova da força que a mulher exerce na vida familiar.

Não importa quantos galhos temos,
o que nos mantém firmes são nossas raízes.
(Francisca Cipolla Grillo)
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O RECONHECIMENTO

T

Todo o esforço despendido pelos administradores e
colaboradores tem sido reconhecido pelo mercado consumidor.
Em 1993 a Tecnitubo foi agraciada com o prêmio “Mérito Lojista”
promovido pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, em
solenidade que aconteceu nas dependências do Hotel Maksoud Plaza,
em São Paulo.
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Em 2001 recebe o prêmio “Destaque Empresarial” promovido pela
Top Profissional, em jantar ocorrido nas dependências do Norton
Executive Hotel, em Caxias do Sul.
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O PRESENTE
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TECNITUBO HOJE

O

O hoje da Tecnitubo é um
presente. Um presente porque,
apesar de todas as dificuldades do
trajeto, conseguiu chegar até aqui.
O esforço de cada um em benefício
de um todo completa 45 anos.
Hoje a empresa atua em mais de
8.000m2 divididos entre administração, metalúrgica, marcenaria,
expedição e showroom.
Além disso, possui showroom
em Porto Alegre/RS, Balneário
Camboriú/SC, São Paulo/SP, Belo
Horizonte/MG, Rio de Janeiro/RJ e
Salvador/BA. Atendendo a três
nichos de mercado, a Tecnitubo
se empenha para se manter
atualizada.
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A CONTINUIDADE

I

Inédio, Itamar e Rudimar administraram a empresa juntos até 1990,
quando Inédio faleceu. Nesse ano entrou para a empresa Edegar Grillo. Em 2005
João Saba se associou a família Grillo e, muito mais do que agregar valor ao
capital social, João veio disposto a compartilhar amizade, conhecimentos e
experiências. A administração foi dividida entre os três irmãos até 1999, quando
Itamar decidiu que precisava mudar de ares, buscar novos caminhos. Hoje
Rudimar e Edegar dividem as tarefas administrativas.

Da esquerda para a direita: Rudimar Alzir Grillo, Itamar José Grillo e Edegar Luiz Grillo
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ARRUMANDO A CASA

C

Com a ampliação do espaço físico, a empresa se empenha em
adquirir novas máquinas, aposta em tecnologia e na contratação de
profissionais qualificados. Confiante no seu potencial produtivo passa a
participar de licitações para o fornecimento de mobiliário a grandes
organizações e ao poder público. Com essa atitude, a empresa passa a
fornecer mobiliário para a Caixa Econômica Federal, para a Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT), e ao mercado financeiro
participando de leilões eletrônicos e concorrências para atender a grandes
bancos particulares.

Funcionários da empresa e técnico da empresa Motoman instalando novos equipamentos
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Nesse processo, a Tecnitubo vai atualizando seus equipamentos,
investindo em robótica e máquinas importadas com a mais alta tecnologia.
Também se preocupa com o meio ambiente e com a comunidade onde
está inserida. Busca a certificação “FSC Cadeia de Custódia“, usando
unicamente madeira de reflorestamento e participa de projetos sociais e
atividades solidárias.
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A QUALIDADE

A

A qualidade de vida, a segurança das pessoas e do ambiente são
uma preocupação constante da Tecnitubo. Tentando minimizar problemas
futuros a empresa possui um laboratório que faz uma testagem prévia dos
produtos. Nesse espaço, engenheiros e outros profissionais, verificam a
resistência, durabilidade, estabilidade e performance dos produtos.
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OS COLABORADORES

A

Atualmente a Tecnitubo conta com cem colaboradores diretos e,
aproximadamente, 90 terceirizados. Representantes que atendem setores
de PDV, Corporativo e linha Novara. Pessoas que se empenham em manter
a empresa atuante. Como em toda família existem conflitos, uns vão, outros
chegam, alguns vão felizes, outros carregam e deixam ressentimentos,
mas o tempo é uma borracha que apaga qualquer imperfeição, e a vida se
encarrega de mostrar que a perfeição não existe e que são as diferenças
que acrescentam encantamento.
A empresa tem orgulho de ter uma equipe comprometida com os
resultados, colaboradores com mais de 25 anos de casa e que se sentem
membros da família Tecnitubo. Pessoas como Valdicir que diz: “MINHA
VIDA É A TECNITUBO.”
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Marcenaria
Expedição

Administrativo

Metalúrgica
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Depoimento de Valdicir Winck

N

Nasci em 28 de novembro de 1967, no Estado do Paraná.
Vivia com meus pais em uma cidade muito pequena. Certo dia,
apareceram dois senhores na minha casa. Um chamado Itamar e
outro conhecido como Bascuia. Eles vieram me oferecer um emprego
em Caxias do Sul. A princípio fiquei preocupado e pensei em não
aceitar. O fantasma da cidade grande me assustava. Eles perguntaram se eu tinha algum
amigo que quisesse ir para trabalhar comigo. Então respondi que conhecia uma pessoa.
Assim, com uma companhia, eu criei coragem e vim embora com meu amigo. Em 1o de
novembro de 1990, fomos trabalhar na Madeloja, na época era o setor de marcenaria da
Tecnitubo e ficava no Bairro Jardim Itália.
Eu tinha 23 anos e não conhecia nada na cidade. Fomos morar em uma pensão.
Éramos em 10 pessoas dormindo no mesmo quarto, e três trabalhavam na Madeloja. Na
pensão só havia as camas, não tinha roupeiro, e nossas coisas ficavam em sacolas espalhadas
pelo chão. Quando alguém chegava tarde da noite, não acendia a luz para não acordar os
outros, entretanto isso era ainda pior, já que as pessoas tropeçavam nas sacolas e acabavam
acordando todo mundo.
Estava muito difícil ficar ali, então, o seu Itamar nos arrumou uma casa alugada
para morar. Era em um beco onde só moravam pessoas da mesma família, era um lugar
muito tranquilo, e os vizinhos eram muito bons. Naquele ano não houve festa de final de
ano na empresa. Estava tudo programado para a festa ser realizada no CTG Negrinho do
Pastoreio, mas o fundador da empresa, o seu Inédio, faleceu no dia da festa. No ano
seguinte, também não participei, fui visitar meus pais no Paraná. Em novembro de 1992,
passei a viver com Luciana Albuquerque Couto, e fomos juntos para a festa que aconteceu
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na Linha Palmeira, lá em Forqueta. Luciana e eu estamos juntos até hoje e temos três
filhos. Meu primeiro filho nasceu no dia 15 de novembro e lembro que passei a noite
inteira no hospital. Mas a empresa sempre me apoiou e eu pude acompanhar o
nascimento dos meus filhos sem nenhum problema. Tenho um filho com 19 anos, um
com 14 e uma menina com 11 anos.
Trabalhei na Madeloja por quatro anos e cinco meses. Quando a empresa foi extinta
e o setor da marcenaria ficou junto com a Tecnitubo eu vim para cá. Em todo esse tempo
presenciei muitas coisas alegres e muitas coisas tristes. Os acidentes de trabalho deixam
marcas profundas na gente. Também me lembro de coisas engraçadas como o dia em que
o seu Itamar foi almoçar na casa que alugávamos. O dono da casa trabalhava em uma
oficina mecânica ao lado, o seu Itamar trouxe um frango assado, estávamos todos na
mesa quando o dono da casa passou e arrancou uma coxa do frango com as mãos todas
sujas de graxa. O seu Itamar fez uma cara que lembro até hoje da expressão dele. Também
me lembro do dia que chegou uma carga de pranchas de madeira e o caminhão estacionou
na rampa ao lado do arroio Tega para descarregar. A rampa era meio inclinada, o Schmidt
subiu no caminhão e cortou a corda que estava segurando a carga. Devido à inclinação do
terreno, as pranchas começaram a escorregar, e o Schmidt começou a correr sobre as
pranchas. Ele deveria ter sido maratonista pela velocidade em que correu! Perdemos umas
15 pranchas que foram parar dentro do rio.
Casei com a Luciana e com a Tecnitubo. Eu tenho o meu jeito, não sou de fazer
brincadeiras, sou uma pessoa séria e as pessoas pensam que sou brabo. Mas é o meu
jeito. Gosto do meu trabalho. Queria agradecer a todos os meus colegas de trabalho que
conviveram comigo nesses 22 anos, a direção da Tecnitubo por ter acreditado no meu
trabalho e a minha família, especialmente a minha esposa pela força que me dá para
continuar sempre em frente e nunca desistir dos meus objetivos. Enfim, obrigado por você
ter entrado no meu caminho e resolvido ficar, obrigado por você existir. Meu nome é Valdicir
Winck e, para mim, a Tecnitubo faz parte da minha história de vida.

Tecnitubo 45 anos
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OS PRODUTOS

Móveis para PDV
Hoje os expositores para lojas passaram a ser móveis para PDV
(Pontos de Venda) e os produtos agora são linhas (atualmente a empresa
possui nove linhas de expositores) e um mix variado de acessórios
completam as linhas. Com criações de vanguarda, os produtos tornam-se
tendência no mercado.

Linha Smart
Stand na Feira Nacional da Indústria da Moda – Fenim 2013, Gramado – RS
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Linha NewStick

Linha Stilo

Linha Slide

Linha Sfeza

Linha Shape

Linha Slatwall

Linha Retro
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Móveis corporativos
Com o know-how adquirido com os expositores, com maquinário de alta
tecnologia e profissionais qualificados, a empresa passa a fabricar mobiliário
corporativo atendendo às mais diversas exigências dos clientes. Produtos
fabricados de acordo com as normas da ABNT e com foco no bem-estar e na
produtividade das pessoas.

88

Ione da Silva Grillo

Tecnitubo 45 anos

89

NOVARA
A filha mais nova
Os conhecimentos adquiridos durante todos esses anos de trabalho e a entrada
no mercado de móveis corporativos fizeram com que a Tecnitubo criasse uma linha
específica para o setor. A linha NOVARA by Tecnitubo nasceu com o conceito de
qualidade, praticidade e design para ambientes profissionais. Preocupada com a
inovação, com o conforto e a versatilidade, a NOVARA oferece mobiliário que pode
ser utilizado isoladamente ou as peças combinadas entre si, proporcionando espaços
de trabalho humanizados, confortáveis, elegantes e altamente produtivos.
Todo mobiliário é desenvolvido dentro das normas de ergonomia da ABNT.
Com um mobiliário extremamente versátil e atrativo, a NOVARA já está se
estabelecendo em escritórios e empresas renomados no Brasil, até artistas
consagrados no País já se renderam aos encantos dessa linha.
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Novara By Tecnitubo

94

Pessoas e Ambientes
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OS EQUIPAMENTOS

H

Hoje a Tecnitubo possui equipamentos com as mais novas tecnologias,
administradores e líderes de setor visitam feiras, consultam sites, analisam
catálogos e recebem constantes visitas de fornecedores de máquinas
importadas. A antiga bancada de marceneiro agora é um monitor digital, a
antiga serra-fita agora é um centro de usinagem, a máquina de solda foi
substituída por um robô. A mão de obra, antes artesanal, agora é
qualificada, e a empresa investe em seus colaboradores oferecendo auxílio
para cursos de graduação, pós-graduação e MBA.
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O TRANSPORTE

A

A antiga kombi é apenas
uma lembrança. Hoje uma frota
de caminhões atende à logística
dos produtos. Um utilitário é
usado nos serviços menores, e
transportadoras e motoristas
terceirizados completam o staf.
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OS CATÁLOGOS

H

Hoje os catálogos da empresa são estudados, analisados e,
depois de muita discussão e preparação, são lançados no mercado
na forma impressa e disponibilizados em modo digital no site da
empresa: www.tecnitubo.com.br.
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A PUBLICIDADE E A PROPAGANDA

A

A empresa não possui um Departamento de Marketing, no entanto,
conta com agências que se encarregam de produzir os materiais
publicitários. Atualmente a empresa tem investido em anúncios específicos,
anunciando em revistas especializadas e dirigidas ao seu público-alvo.

Capa Guia de Compras 02-2003
O escritório de amanhã 2010
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Jornal dos Bairros, 27 de outubro de 2005, p. 5

Pioneiro, Coluna Caixa Forte, 18 e 19 de dezembro de 2010, p. 12

Pioneiro, Coluna
Caixa Forte, 31 de
janeiro de 2011, p. 9

Pioneiro, Caderno Sete Dias, 25 de fevereiro de 2011, p. 5
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O RECONHECIMENTO

N

No ano da comemoração dos 45 anos, a Tecnitubo recebeu o prêmio
“Mérito Empresarial do Rio Grande do Sul 2014 – 19º Ano”, concedido
pela revista Destaque Gaúcho, publicação da revista Destaque Brasil
Comunicação Ltda. A cerimônia de premiação aconteceu no dia 26 de
maio de 2014, no Restaurante Panorâmico da Fenac, em Novo
Hamburgo, RS.
“Marcas carregam histórias, transpiram valores, deixam
rastros, tecem futuro, vertem lembranças, constroem
sonhos. De tudo um pouco, assim se faz este ser vivo
que é a marca de uma empresa, de um produto, de um
serviço, de uma cultura. Nestas 400 páginas desfilam
100 marcas que nasceram e se afirmaram a partir da
vontade de empreender de uma pessoa, de uma família
ou de um grupo que se deixou envolver e mobilizar por
uma centelha de ideia...” (Eugenio Esber – Diretor de
Redação Revista Amanhã)

Texto parcial da orelha do livro 100 Marcas do Rio Grande – A
história e os valores das marcas consagradas como ícones da identidade
e da cultura empresarial gaúcha, lançado pelo Instituto Amanhã, no dia
14 de maio de 2014.
A Tecnitubo é uma das 100 marcas que nasceram e fazem do Rio
Grande um grande Estado. Da página 368 à 371, a Tecnitubo conta um
pouco da sua trajetória de 45 anos de existência. Nessas páginas estão
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os passos dados para a construção de uma história de lutas e conquistas,
a consolidação da marca como uma das 100 grandes marcas do Rio
Grande. Esse é o resultado de muito trabalho com a participação de
colaboradores, parceiros, fornecedores e principalmente pela credibilidade
e confiança de seus clientes. No ano de 2010, recebeu do Banco Itaú
certificado de reconhecimento pela qualidade dos serviços prestados no
projeto “Migração Itaú Unibanco”.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

D

Desde sua fundação, a Tecnitubo procurou estar atenta a atitudes que
pudessem trazer algum benefício à sociedade. No início eram pequenos gestos
dos proprietários e funcionários, como a participação em “Campanhas do
agasalho” e doação de alimentos. Com o tempo, essas atividades tomaram outros
rumos, e a empresa passou a apoiar projetos como: “Mão Amiga”, e o projeto
“Pescar”.
O projeto “Mão Amiga” encaminha para escolas particulares crianças
carentes, de 0 a 6 anos que não conseguem vaga no ensino gratuito. Metade da
mensalidade é paga pelo projeto, e a outra metade, pelos pais, que são
encaminhados ao mercado de trabalho e são incentivados a manterem-se em
atividade. Para que esse projeto tenha sucesso, conta com a participação de
padrinhos, e a Tecnitubo é um desses padrinhos.
O projeto “Pescar” é um programa social que desenvolve as competências
pessoais e profissionais de jovens em situação de vulnerabilidade social, com
vistas à sua inserção, manutenção e ascensão no mundo do trabalho.
A responsabilidade social da empresa contagia todos. Em 2013 os
colaboradores do setor metalúrgico se uniram para atender a duas cartinhas
enviadas por crianças, ao Papai Noel, através dos Correios. No Natal ainda foram
doadas cestas natalinas para os moradores do Lar São Francisco de Assis que
atende a idosos. Em 2014 todos os setores organizaram uma gincana para
arrecadar roupas e alimentos. O resultado foram 11 caixas recheadas de doações.
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Formandos do Projeto Pescar apoiado pela Tecnitubo em 2014.
Colaboradores da metalúrgica com presentes a serem doados aos Correios
para atender as cartinhas enviadas ao Papai Noel.

118

Ione da Silva Grillo

Tecnitubo 45 anos

119

APOIO CULTURAL

A

A Tecnitubo sempre procurou estar envolvida com os aspectos sociais
e culturais da cidade e da comunidade onde está inserida. Apoiou peças
de teatro, recitais, publicação de livros e feiras. Dentro da empresa criou o
“Concurso cultural” que premiava desenhos criados pelos filhos dos
funcionários para a elaboração do cartão de Natal da empresa. Nas festas
de confraternização, foram oferecidos workshops de maquiagem, limpeza
de pele, artesanato e diversos shows regionais, uma forma de apoiar a
cultura local.

Conjunto de Projeções Folclóricas Tio Xico

Invernada Mirim - CTG Negrinho do Pastoreio
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Livro Armazém de Versos

Desenhos de Jonathan Zamboni, vencedor do concurso cultural interno em
2010 e 2011, filho do colaborador Odair Zamboni.
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No salão de festas da Tecnitubo, encontra-se um pequeno museu
com peças antigas usadas pela empresa e peças que foram doadas.
As paredes da empresa são decoradas com telas pintadas pela artista
plástica e escritora Ione da Silva Grillo. O informativo interno Tecno Hora
divulga informações interessantes para os colaboradores.
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NOVA GERAÇÃO

A

A Tecnitubo conta com a participação da terceira
geração no seu quadro funcional.
Cesar Grillo, o filho mais velho de Edegar, já está na
empresa há 26 anos. Samir Grillo, seu filho mais novo, é
representante comercial e está atuando desde 1997.
Posteriormente chegou o genro Samir Boff em 2005.
Francele Grillo Cardoso, filha de Rudimar, ingressou na
empresa em 2011. Assim, eles se preparam para assumir
um presente, conhecer um passado e inventar o futuro.

Da esquerda para a direita: Cesar Grillo, Samir Grillo, Samir Boff e Francele Grillo Cardoso.
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DEPOIMENTOS

“O tempo passa muito rápido”.

Essa frase é dita e ouvida corriqueiramente
e quando, neste momento, paramos para celebrar
e pensar sobre a trajetória da Tecnitubo, também
afirmamos que o tempo passa muito depressa.
Afinal, já se vão 45 anos de história e de conquistas.
Minha chegada na empresa se deu em
novembro de 1990. Já havia algum tempo que meu
pai, Sr. Inédio, me convidava para trabalhar com ele e com meus irmãos, pois
era seu desejo que todos trabalhassem ali, mas eu estava estabilizado em outro
emprego e, na verdade, não sabia se um dia trabalharia na Tecnitubo. Porém,
naquele momento, movido muito mais pela emoção do que pela razão, aceitei o
convite, que já não era mais apenas seu e sim de meus irmãos também.
Fui muito bem recebido por todos, me senti extremamente acolhido e muito
feliz por fazer parte da empresa de minha família. A convivência profissional
com meu pai foi muito curta. Foram apenas quarenta e cinco dias. Mesmo neste
curto espaço de tempo pude aprender muito com meu pai, de um jeito diferente
do convívio familiar. O exemplo de pai ficou mais forte, ficaram gravadas as
memórias do pai empreendedor, empresário que agregava a família
profissionalmente também. Destaco que eu convivi por pouco tempo com meu
pai na empresa, entretanto meu filho mais velho, Cesar, trabalhava com o avô
desde agosto de 1988 e permanece na empresa até hoje.
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Acredito que uma das grandes alegrias que trabalhar na Tecnitubo me
proporciona seja justamente a oportunidade de trabalhar com a família, com
meu pai, meus irmãos Rudimar e Itamar, meus filhos Cesar e Samir, com minha
sobrinha Francele, com meu genro também de nome Samir. Esse convívio
profissional amplia laços, faz com que possamos conhecer os familiares sob outro
prisma, nos permite conhecer outras qualidades, atitudes que não percebemos
no ambiente familiar, mas que ficam evidentes no ambiente corporativo.
Além disso, não sou o único privilegiado a trabalhar com os familiares.
Fico feliz em ver que também temos entre nossos colaboradores pais e filhos
trabalhando juntos, fortalecendo este espírito de empresa familiar, aumentando
o sentimento de pertença e orgulho do ambiente de trabalho.
Voltando ao princípio, trabalhei por muitos anos no setor financeiro.
Na década de 90, atuávamos apenas no segmento de móveis e instalações
comerciais. Com o passar dos anos, percebemos que a empresa precisava
crescer, que era necessário ampliar os horizontes e investir em novas áreas de
atuação. Assim, ampliamos nossa linha de produção e passamos a atender
também o setor corporativo.
Ampliar um negócio exige maquinário, exige ampliar estoques, trabalhar
com outros materiais; traz progresso, crescimento, mas também nos faz passar
por algumas dificuldades. E passamos por algumas... Nem sempre a capacidade
financeira da empresa nos permitiu executar o que gostaríamos, da forma e no
tempo que gostaríamos. Tivemos de fazer muitas escolhas, algumas vezes
difíceis. Avançar, em certas situações, é dar um passo atrás. Muitas vezes tivemos
que recuar. Estar a frente do setor financeiro, nestes momentos, foi muito
delicado. Lidar com a falta de recursos e com as demandas exige equilíbrio e
responsabilidade. A pequena empresa nem sempre tem onde buscar recursos.
Todavia, a Tecnitubo sempre teve uma credibilidade ímpar no mercado financeiro.
E, alem disso, as amizades construídas no decorrer do caminho não nos
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abandonaram. Em um momento difícil, João Saba, um grande amigo, investiu
na empresa tornando-se um novo sócio e aumentando nosso capital. Assim,
com trabalho, responsabilidade e com o apoio de fornecedores, colaboradores
e outros parceiros superamos as crises.
Neste tempo, também tivemos muitas conquistas. A construção do prédio
próprio, a ampliação do número de funcionários, aquisição de máquinas e veículos
próprios a fim de agilizar a produção e a logística, enfim, acompanhar o
crescimento da empresa nos mostra que fizemos as escolhas certas, que
acertamos muito mais do que erramos e que estamos no caminho certo.
Hoje, acredito que a Tecnitubo está consolidada no mercado. Temos a
confiança de nossos parceiros e clientes. Somos uma marca reconhecida pela
qualidade, inovação e responsabilidade. Chegamos aos 45 anos com fôlego para
realizar muito mais.
É uma grande satisfação participar desta história e estar preparando a
transição para a terceira geração. É com orgulho que vejo o desejo de meu pai
se realizando, vejo meus filhos e sobrinhos fazendo a empresa crescer cada vez
mais. Muitas vezes, as empresas familiares se perdem na transição de uma
geração para a outra, porém não é o que temos visto aqui. Desejo que a Tecnitubo
permaneça ainda por muitas gerações e, se me for permitido, ainda acompanho
meus netos, meus sobrinhos netos, ocupando as cadeiras hoje ocupadas por
meus filhos e minha sobrinha.
Olhando para trás tenho uma única certeza: faria tudo de novo, talvez
começasse antes. É uma grande satisfação fazer parte dessa história e levar
adiante o que aprendi com meu pai, acreditar e fazer as coisas de forma viável
e, acima de tudo, trabalhar e trabalhar muito. E é assim que quero permanecer
ainda por um bom tempo.
Edegar Luiz Grillo
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O céu é meu limite

Comecei a trabalhar na Tecnitubo em 1o de
setembro de 1973. Foram tempos difíceis aqueles,
pois a experiência que tinha com 19 anos eram
apenas: dois anos de formação no Senai, estágio
de seis meses na Pigozzi Cipolla S.A., na
Metalúrgica Favescar Ltda., na Metalúrgica Abramo
Eberle S.A. e seis meses na Indústria de Matrizes
Rio Branco Ltda. Ingressei na empresa Tecnitubo com o apoio do meu tio João
Luiz Cipolla e do meu pai Inédio José Grillo. As dificuldades apareceram
rapidamente: os funcionários que eram quatro, um a um foram se desligando da
empresa, e cheguei a trabalhar sozinho, mas por pouco tempo.
Em seguida, comecei a estruturar novamente o quadro com o apoio de Ivo
Hoffmann (in memoriam), homem muito experiente e com uma humildade sem
tamanho. Ele usava uma área de 10m2 dentro da empresa, espaço em que fazia
soldas especiais, mesmo sem vínculo societário com a Tecnitubo. Felizmente,
foi meu conselheiro e professor.
Havia pouco trabalho, fabricávamos somente cadeiras anatômicas e
mesas escolares, e a situação econômica da empresa foi suportada, por muito
tempo, pelo meu pai. Em razão disso, fomos em busca de novas oportunidades
e, usando meus conhecimentos, adquirimos um torno mecânico para fornecer
mão de obra a empresas, entre elas, a Randon. Depois disso, passamos a
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receber mais pedidos para a fabricação de peças e, com isso, os resultados
começaram a aparecer.
O meu pai, sempre com visão de empreendedor, sugeriu a compra de
mais um torno, que foi adquirido em São Paulo, num local em que vendiam, na
época, máquinas usadas, o qual está até hoje na empresa, este equipamento
possuia maior capacidade de torneamento no diâmetro e comprimento, essa
evolução exigiu a compra de uma furadeira engrenada, cuja função era fabricar
roscas, atendendo ao aumento da demanda. Na sequência, constatamos que,
se utilizássemos tornos automáticos, poderíamos buscar novos clientes.
Nessa época, um amigo do tio Cipolla fez uma oferta, que era uma barbada,
ou seja, uma máquina recolhida por falta de pagamento pela Iochpe, um
equipamento de última geração para a época. Essa foi uma grande conquista,
porém, mal sabia eu que o meu maior desafio seria colocar a máquina Xervitt
em funcionamento.
Como a máquina era relativamente nova, a Iochpe nos garantiu que o
fabricante daria todo o suporte em termos de treinamento, bem como que
instalaria a máquina deixando-a em operação, o que não acorreu efetivamente.
Contatei com o antigo proprietário e com o operador da máquina para receber
instruções, já que o equipamento possuía circuito elétrico-eletrônico, hidráulico,
pneumático e mecânico, e eu não tinha conhecimento e nem domínio sobre ele.
Então, decidi ir a São Paulo, na Xervitt, em busca de treinamento, por três vezes,
cujos cursos me renderam carta de certificação.
Quando a produção iniciou, todos ficaram maravilhados, porque era só
colocar uma barra de aço e retirar as peças prontas. Foi um avanço sem
comparação, mas as dívidas se acumulavam, bem como o serviço, embora
trabalhássemos dois turnos. Isso aconteceu por um longo período comigo e com
meu pai; felizmente, a empresa começou a gerar lucros, e as contas ficaram
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em dia. Surgiu, na Xervitt, um torno semelhante àquele que tínhamos comprado,
por isso o diretor nos ligou e fez uma oferta irrecusável. Imediatamente,
embarquei para São Paulo e fui à fábrica. Lá chegando, verifiquei que a máquina
estava fora de uso, mas o diretor garantiu que todas as peças, que precisassem
ser trocadas, seriam sem custo para nós.
Com o espírito de não se dobrar quando se é jovem, liguei para o meu pai
que me deu “sinal verde” para finalizar o negócio. Após o fechamento do mesmo,
o diretor revelou que havia feito aquele preço porque nós, os “gringos”, nunca
causávamos nenhum problema. Nesse tempo, já trabalhava conosco o Marco
Trentin, que tinha facilidade de aprender e me deu segurança. A máquina chegou
e, em quatro meses, estava produzindo como a outra. O volume de serviços
continuou aumentando, por isso compramos mais um torno Xervitt, agora manual,
para fazer rosqueamento e pequenas operações.
Depois de um ano, uma nova ligação do diretor da Xervitt oferecia mais
um torno com programador de sequência igual aos outros. Compramos mais
aquela máquina, e junto, recebemos um estoque de componentes
sobressalentes, e esse foi mais um ganho que obtivemos. Em menos de 30
dias, a máquina estava produzindo, o negócio prosperava, porém 80% do capital
gerava 30% do faturamento, os outros 20% do capital gerava 70% do faturamento.
Nesse período, tínhamos incluído em nossa linha expositores para lojas, iniciativa
que cresceu rapidamente, fazendo com que a fábrica de cadeiras fosse
gradativamente desativada.
Tínhamos diversos clientes, dentre eles Acessórios Bepo, de São Marcos,
que adquiria porcas para calotas. Eles possuíam sete tornos que produziam,
juntos, menos do que uma das nossas máquinas. Essa empresa considerou
nosso preço um roubo, e demonstrou o interesse em comprar nossas máquinas.
Então, fizemos uma proposta e negociamos com ela os equipamentos.
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Era junho de 1985, nos mudamos do porão localizado à Rua Pinheiro
Machado, 2.400 e fomos para a Rua Evaristo de Antoni, 3.022 e nos dedicamos
ao ramo de expositores para lojas, criamos novos produtos, estruturamos áreas,
padronizamos veículos, investimos em equipamentos e expandimos nossos
horizontes para além das fronteiras do estado. Alguns anos depois, em 1995,
ocupamos um prédio próprio também na Rua Evaristo de Antoni, 3.013, nosso
endereço atual.
Por volta de 1998, iniciamos uma caminhada, em vista do projeto 500 da
Caixa Econômica Federal, isto é, fornecíamos balcões para caixas e, com este
projeto a empresa conseguiu projeção nacional, e, novamente, foram necessários
investimentos em tecnologia e na estruturação da área produtiva. Inquietos,
fomos buscar desafios nas instituições financeiras, e foram cinco longos anos
até sermos homologados como fornecedores; para tanto, foram necessários
muito trabalho, muita dedicação e persistência e até teimosia. Ainda hoje somos
fornecedores dessa instituição financeira e aprendemos a lidar com grandes
corporações.
Passamos por muitas dificuldades, e uma delas foi a construção do pavilhão
em uso da empresa hoje. A pouca experiência fez com que utilizássemos capital
próprio. Além disso, após o telhado pronto, um vendaval pôs por terra um sonho.
Restava-nos, de imediato, colocar mãos à obra.
Em vista disso, demoramos mais um ano para reconstruir o pavilhão, mas,
como se diz, “bola pra frente”, não desanimamos. Posteriormente, tivemos mais
um revés, novamente com relação ao telhado da parte administrativa. Finalizamos
a obra da área administrativa e nos estabelecemos definitivamente no local.
Novos tempos, novos conhecimentos... Na sequência, passamos a planejar
e, com isso, conseguimos programar o futuro. Nosso planejamento era para cinco
anos. Descobrimos que o que se pensa pode ser aplicado, e que os resultados,
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assim, são atingidos com mais facilidade. A empresa investiu no seu maior capital,
o ser humano, e seguiu sua trajetória.
A Tecnitubo foi minha base profissional, mas chegou um momento em
que ela não mais preenchia alguns vazios que teimavam em habitar meu interior,
senti a necessidade de ir buscar novos desafios e, em 2009, decidi que já era
hora de explorar novos horizontes.
Hoje estou atuando em outra área, utilizando os conhecimentos adquiridos
na Tecnitubo. Sou uma pessoa inquieta que precisa constantemente de
renovação, por isso estou sempre em busca de novos conhecimentos,
aprendendo novos idiomas, conhecendo novas pessoas, novas tecnologias.
Sou um pássaro, e o céu é meu limite.
Itamar José Grillo
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C

Comecei na Tecnitubo aos 20 anos de idade
e ainda estou aqui. Eu aqui na Tecnitubo. Eu aqui
sentado em frente do notebook. Aos 20 anos, nem
imaginava que existiria um computador tão
pequeno! Se ouso falar em máquina de escrever,
telex, fax..., os mais novos, com certeza, me
chamarão de velho, os mais velhos me chamarão
de saudosista. Eu aqui sentado, pensando, relembrando, tentando escrever este
depoimento. Terei capacidade? Por onde andarão minhas lembranças? Às vezes,
me pego perambulando pelo passado e até me vejo andando pelo antigo porão.
Luz, câmera, ação! Cenas de cinema! Projeto-me em pensamentos. Por onde
andarão nossos tornos? Nossas cadeiras? As peças que fabricamos?
Dei baixa no quartel e fui trabalhar na empresa da família. Um dia li que
“família é prato difícil de preparar”, empresa familiar também! Se o “prato” família
tem muitos ingredientes, o “prato” empresa familiar tem ingredientes a mais e
um pouco mais complicados; ingredientes que precisam ser separados, e outros
que precisam ser acrescentados. Uma pitada a mais de um ou de outro, e o
prato estará estragado e, às vezes, para sempre. Mas, quando se tem vontade,
se aprende a preparar os pratos com dedicação e paciência.
Aos 25 anos, já tinha outra família. Casei, tive filhos. Mais um “prato” para
aprender a preparar. Os primeiros anos não foram fáceis, mas a vida tem pressa
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e nos obriga a aprender rápido. A Tecnitubo entrou para a nova família. Trabalhava
durante o dia, na empresa. Trabalhava à noite, em casa, para a empresa. Deixava
a família e viajava para a empresa. Feriados, fins de semana, férias. Em todo
lugar aonde eu ia, levava a empresa. Ainda levo, com menos intensidade, mas
ainda levo. Se me arrependo? Não me arrependo, mas tenho uma gratidão imensa
pela minha família, pela compreensão e pelo apoio incondicional da Ione, minha
esposa, companheira de todos os momentos, e meus filhos, Fran e Gi que não vi
crescerem; quando percebi, já eram adolescentes... Tenho saudades, saudades
do que não vivi ou pouco vi. Um aperto no coração..., mas, ao mesmo tempo,
tenho um sorriso nos olhos com algumas lágrimas de alegria.
Em nossa caminhada, encontramos muitas pessoas: algumas se juntam
a nós, outras partem e nos deixam um legado e muitas saudades. Foi assim
com meu pai, carinhosamente chamado por todos de Tio Inédio, pessoa de bomtrato. Nunca ouvi ninguém dizendo não a ele. Um grande coração, um grande
homem. Ele foi o grande incentivador da empresa, fazia contas de cabeça,
planejava crescer, progredir e servir.
Lembro-me das nossas primeiras viagens ao Exterior. O medo e a
insegurança faziam as mãos suarem, as pernas tremerem. Olhos curiosos,
temerosos... Hoje tudo é tão simples! Passo firme, mãos segurando máquina
fotográfica, celular, guarda-chuva, mochila. Peço informação, pergunto, olho,
observo, dirijo carros diferentes por estradas diferentes. Tudo tão simples! Se na
juventude temos a impetuosidade, a experiência da maturidade nos dá
tranquilidade, mais paciência e mais segurança. Nas primeiras feiras
profissionais, o encantamento, o deslumbramento; hoje o senso crítico fala mais
alto, o conhecimento adquirido nos permite observar tudo mais atentamente.
Conversar com os clientes e fornecedores e, até mesmo, com os colaboradores
se tornou uma tarefa, não digo fácil, mas menos torturante e mais prazerosa.
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São 45 anos de história, e, desde 1969, a Tecnitubo mudou, assim como
mudamos todos nós, acompanhando a evolução do mercado, da ciência, da
tecnologia, da comunicação e, até, da expectativa de vida. Nesse tempo,
tentamos manter nosso espírito de luta, nosso respeito aos clientes e
fornecedores, à comunidade, ao Poder Público e, principalmente, aos nossos
colaboradores e nosso espírito de responsabilidade para com todos aqueles
que nos cabe a responsabilidade de conduzir. Alguém já disse (desculpem,
mas não lembro o autor): “Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos.”
Quero aqui deixar meu agradecimento a todos que acreditaram e que acreditam
que é possível, com pequenos gestos, realizar grandes obras.
Quando se tem 20 anos, tudo é possível, somos super-heróis, podemos
tudo. Com o tempo, aprendemos a nos contentar com o que nos é possível.
Continuo a lutar para preparar bem o “prato” que me foi solicitado; continuo a
pensar em novos ingredientes que possam melhor agradar ao paladar, mas já
sem a impetuosidade dos meus 20 anos. Tenho mais cuidado com as pitadas
de tempero, com o tempo de cozimento, com os ingredientes utilizados. Acredito
que um bom prato pode sempre ser melhorado. Isso dependerá, apenas, da
coragem para mudar, e o futuro pertence aos corajosos.
Rudimar Alzir Grillo
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MISSÃO/VALORES

N

Negócio
Personalização inteligente e adequada de ambientes comerciais
e corporativos.

V
M

Visão
Perpetuar a empresa, sendo reconhecida como de vanguarda
em soluções para ambientes comerciais e corporativos.

Missão
Planejar, projetar e executar ambientes comerciais e corporativos
de forma lucrativa, visando ao sucesso do cliente.

V
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Valores
- Respeito ao ser humano na sua plenitude.
- Honestidade, transparência e integridade.
- Ética.
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CONCLUSÃO

Q

Quando fui convidada a escrever esta história, senti certo receio.
Receio por ter que contar, do meu jeito, uma história que não pertence
unicamente a mim. Escrever ficção é fácil, determina-se o que acontece
com os personagens, o que eles dizem e como se comportam. Escrever
uma história real é diferente, principalmente quando se é uma das
personagens da história, quando se pretende falar de família, pois uma
empresa familiar tem grande identificação com a família.
E, nessa identificação, residem os grandes conflitos e os problemas
de sucessão. Para se falar de empresa familiar, é mister compreender o
quanto os aspectos emocionais estão presentes nas relações, para muito
além dos aspectos societários. É importante ter-se a certeza de que os
relacionamentos estão “limpos” e bem-definidos, de que os membros da
família estão livres de mágoas e rancores.
A divisão clara entre interesses pessoais e interesses da organização,
entre disciplina, respeito mútuo e um canal de comunicação aberto são
fatores preponderantes para que a iniciativa de um empreendimento
familiar tenha sucesso e seja duradouro. O processo sucessório é uma
das grandes fontes de conflito nesse tipo de organização, pois os pais
tendem a ver seus filhos como seus sucessores, sem, contudo, ter a certeza
de que é aquilo que o filho quer. Khalil Gibram fala de forma muito clara
sobre a maneira como os pais têm de ver seus filhos:
Os seus filhos não são seus filhos. São filhos e filhas do anseio
da vida por si mesma. Eles vêm através de você, mas não
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de você, e ficam com você embora não lhe pertençam. Você pode
dar-lhes amor, mas não pensamentos, pois eles têm os seus
próprios pensamentos. Pode abrigar seus corpos, mas não suas
almas, pois suas almas habitam a casa do amanhã, que você não
pode visitar, nem mesmo em seus sonhos. Pode esforçar-se para
ser igual a eles, mas não tente fazê-los iguais a você.

Por todos esses detalhes para escrever essa história eu precisaria me
conscientizar de diversos fatores, precisaria usar de imparcialidade, me libertar
de sentimentos, ressentimentos. Confesso que não foi fácil e por diversas vezes
enfrentei conflitos com os envolvidos, com não envolvidos, comigo mesma...
Enfim, fiz o que me foi solicitado: escrevi uma história e desejo que esta
história sirva de exemplo aos que se relacionam com esse tipo de empresa, que
mostre uma panorâmica das dificuldades encontradas para perpetuar o negócio
de forma harmônica e lucrativa, que sirva para mostrar que a empresa familiar é
uma boa oportunidade de trabalho, e que o sucesso desse tipo de empreendimento,
em grande parte, está na sua capacidade de buscar possíveis soluções para
problemas de relacionamento e de comunicação existentes na empresa.
Não basta ser filho do dono, é preciso estar engajado no negócio, ter
profissionalismo, paixão. Somente com paixão podemos contagiar e contaminar,
com a energia necessária, as pessoas que nos cercam. Alan Kaye diz: “A melhor
maneira de prever o futuro é inventá-lo.” Não podemos escrever o futuro, mas
podemos, sim, tentar inventá-lo. Escrever a nossa história e do nosso jeito.
Ione da Silva Grillo
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CRONOLOGIA

1969

1992

Criada por três empreendedores, a Tecnitubo Indústria e Comércio de
Tubos Ltda. inicia suas atividades no porão da Rua Pinheiro Machado,
2.400 em Caxias do Sul.

Aproveitando seu parque fabril, a Tecnitubo passa a participar de licitações
para fornecer mobiliário corporativo. Passa a atender a Caixa Econômica
Federal e a EBCT.

1972

1995

Edmundo Barberis vende suas ações para Inédio José Grillo. Em pouco
tempo, ele e os filhos Itamar e Rudimar assumiriam o controle total da
empresa.

A Tecnitubo passa a ocupar sua sede própria. Um pavilhão construído
em frente ao endereço em que estava atuando. No entanto a expansão
dos negócios pedia mais espaço e a empresa passa a utilizar os dois
pavilhões.

1978
A Tecnitubo entra no mercado de instalações comerciais. Buscando
atender um mercado carente desses produtos e serviços.

1998
Passa a fornecer mobiliário corporativo para grandes bancos particulares
e outras empresas e amplia sua área de atuação.

1985
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A Tecnitubo muda suas instalações para uma área de mais de 500 m2
no Bairro São José, em Caxias do Sul.

2009

1990

2014

Falece Inédio José Grillo.

A Tecnitubo completa 45 anos. Edegar e Rudimar Grillo comemoram a
consolidação da empresa no mercado.

Ione da Silva Grillo

Nasce a linha Novara. Um conceito inovador em mobiliário corporativo.
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