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Nota do autor 

     A sociedade nunca sofreu mudanças de forma tão signifi-
cativas e dramáticas como as que ocorreram nessa primeira década 
do século XXI. Podemos afirmar que nesses últimos dez anos ocor-
reram mais mudanças que nos últimos cem anos.

      O mundo assiste com um grande grau de perplexidade às 
transformações político-econômicas que são noticiadas diariamente. 
Os americanos elegem, pela primeira vez, um presidente afro ame-
ricano. A China persegue, a passos largos, o objetivo de ser a maior 
economia na face da terra, mesmo sob o regime comunista. Bancos 
registram lucros exorbitantes e logo depois, na crise, pedem ajuda 
aos governos como se fossem crianças carentes e indefesas (e são 
prontamente atendidas por medo da repetição da grande depressão 
de 1930). A revolução da internet traz conhecimento e informação 
online a todos, independente da origem, idade ou credo. Uma das 
empresas mais valiosas do planeta chama-se Microsoft e tem foco 
na informação. 

     Tamanha perplexidade gera dois efeitos, a meu ver. 
Primeiro: mudanças quebram antigos paradigmas, criando instabi-
lidade nos padrões até então vigentes. Segundo: os reflexos destas 
mudanças não são percebidos pela grande maioria da sociedade. 
Assim, ao que tudo indica, estamos caminhando para uma espécie 
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de Revolução Francesa, porém em amplitude e impacto mil vezes 
maiores e mais complexos. A cultura, a política, o comércio, o setor 
produtivo e até a religião, são amplamente afetados e modificados 
por estas mudanças. Fica difícil estabelecer um paralelo? Vejamos. 

     Robespierre liderou a França para transformá-la de Mo-
narquia opressora em República, ou seja, um grande avanço social. 
No início da revolução ele (Robespierre) era contra a pena de morte, 
mas com o tempo mandou milhares para a guilhotina acabou sendo 
executado. Mais um paralelo? Hoje muitos executivos transformam 
modelos de gestão centralizada em modelos de gestão participativa. 
São contra as demissões, mas demitem para alcançar lucros e manter 
a empresa “saudável” e não são raros os casos em que são demi-
tidos porque se transformam em líderes cruéis e excessivamente 
pragmáticos. 

     Nesse cenário turbulento, a grande pergunta que se faz es-
pecificamente no mundo empresarial é: “como sobreviver e crescer 
em um mercado globalizado em franca transformação – capitaneado 
pela indústria da comunicação - onde as informações assustadoras 
(e por vezes inverídicas) nos levam a fazer planos excessivamente 
pessimistas e equivocados, e as boas (e por vezes inverídicas) nos 
levam a fazer planos excessivamente otimistas e também equivo-
cados.” E tudo isso num ambiente em que cada vez mais os lobos 
se apresentam travestidos como carneiros e carneiros mancomunam 
com lobos, subvertendo os valores éticos e morais. A melhor res-
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posta a essa pergunta foi obtida ao longo de vinte anos de estudos e 
prática de consultoria empresarial, e vem de livros de psiquiatria e 
psicologia. 

     Acabei nesse processo desenvolvendo uma regra básica e 
uma crença que dá sentido a tudo isso. A regra é: “conhecer o com-
portamento humano para compreender os líderes, pois no mundo dos 
negócios os ânimos se alteram de maneira aparentemente ilógica, 
porém funcional. Observe: durante uma palestra motivacional um 
pouco de hipomania é útil, bem como durante uma análise de balan-
ço patrimonial pode-se valer de um pouco de depressão. Durante a 
construção de um sistema complexo, nada melhor que um pouco de 
autismo, em uma venda de alto impacto, utiliza-se da megalomania, 
e durante uma venda de baixo impacto, um pouco de apatia pode 
ajudar”, o repertório é muito extenso e não pretendo me alongar no 
assunto. Recomendo dois livros: “Síndromes Silenciosas” de John 
Ratey e Catherine Johnson e “O Código do Ser” de James Hillman.   

     Essa é a regra, a crença que me motiva é a seguinte: “em-
preendedores são o tipo humano mais interessante, surpreendente, 
imprevisível e corajoso da face da terra. É extremamente gratificante 
estudá-los, reverenciá-los, e se for possível, SER UM DELES”. A 
crença tem origem na regra básica, pois não há tipo humano melhor 
preparado para entender e aproveitar o turbilhão de mudanças globais 
do que o tipo, batizado de Empreendedor. Portanto não há um Ser (o 
empreendedor) que seja mais importante nesse contexto de desafios 
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econômicos. Por que? Porque os “loucos” ou levemente “loucos” 
compreendem-se. Ou seja, mercados instáveis e empreendedores se 
entendem e foram feitos um para o outro, ou melhor, um pelo outro.  
Em suma, eles se amam como seres que se completam mesmo nas 
divergências. São como filhos e pais, ou criador e criatura e não 
posso afirmar quem é um e quem representa o outro. 

     Este livro é uma homenagem a esses seres humanos es-
peciais (os empreendedores), que nos encantam e nos atraem com 
suas histórias ricas e emocionantes, pois invariavelmente suas vidas 
foram marcadas por episódios inesquecíveis, que nortearam sua 
forma de agir e de viver.

 

Ricardo Hubner
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Introdução 

Na sala de espera, enquanto aguardava por nossa primeira 
conversa, percebi um confortável sofá para cinco pessoas e uma 
mesinha de centro com tampo de vidro apoiada somente por dois 
carrinhos de supermercado em miniatura. Parece que foram espe-
cialmente elaborados, pois dois cantos estavam suspensos e mesmo 
assim o tampo parecia muito firme. Verifiquei que não havia secre-
tária alguma.

Curioso, fui conduzido a uma sala por um dos Diretores da 
empresa. A porta já estava escancarada.  

Ao entrar na sala ampla, deparei com uma escrivaninha oval 
em couro marrom, antiga, mas muito bem cuidada. Sobre ela havia 
um iphone de ultima geração, um notebook da marca “HP”, um te-
lefone sem fio e algumas pequenas pastas com anotações. Na parede 
em frente à mesa, percebi três quadros enormes representando os an-
jos Gabriel e Miguel e uma Santa Ceia antiga. Atrás da escrivaninha 
também havia uma grande estante, onde se acumulavam dezenas de 
placas e troféus de premiações. Outra coisa que foi bastante marcan-
te, foi a existência de uma série de fotos sobre esta estante. 

Vi uma ampla mesa com tampo de vidro, junto à qual se 
encontravam dispostas 12 cadeiras. Na parede próxima a esta mesa, 
havia uma coleção de miniaturas de carros de corrida, réplicas de 
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carros Fórmula 1 e Fórmula Turismo, um volante de um FI e diversos 
capacetes. Em outra parede havia diversos quadros de certificados e 
prêmios, pessoais e da empresa.  

Atrás da escrivaninha percebi um homem de meia idade, tipo 
cinquentão, muito gentil e sorridente.  Sentava numa cadeira bastante 
confortável e me ofereceu café de uma máquina de expresso que se 
encontrava no canto da sala. O açúcar e o adoçante se encontravam 
numa cestinha de supermercado (em miniatura).

Ao ver esses detalhes, imediatamente tirei algumas conclu-
sões: O Sr. Joanir é um homem bastante humilde, a ponto de não ter 
secretária e me servir pessoalmente o café. É um homem que preza 
muito a família, pois as fotos que vi pareciam ser de seus filhos, pais 
e esposa, é um homem com muita espiritualidade, pela existência 
dos quadros dos anjos Gabriel, anjo que trás as respostas de nossas 
orações, e Miguel, o anjo guerreiro, além de uma gravura de Cristo 
Crucificado.

Mas duas outras características foram notórias, a grande 
quantidade de prêmios e troféus, e as miniaturas de carros de F1 e 
demais objetos relacionados ao automobilismo. A primeira denota 
uma pessoa de muito sucesso e orgulhosa pelos seus feitos e a se-
gunda mostra sua paixão pelo esporte e o orgulho de ser pai de um 
grande campeão.

A existência de aparelhos eletrônicos de última geração, me 
levaram a pensar que este homem tem paixão por eletrônicos e os 
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utiliza no dia a dia para administrar seu negócio, mantendo uma 
visão do futuro sempre à sua frente.

Pude vislumbrar todo o passado, o presente e o futuro apenas 
sendo observador na sala deste homem e senti que seria um prazer e 
uma alegria muito grande poder documentar e transcrever os emba-
tes e os “causos” que ele havia passado em sua vida.

A história pessoal se confunde com a da empresa, indubita-
velmente. Isto estava explícito no ar e na pele por tudo que havia 
visto em apenas alguns minutos na sala deste empresário.

Começo nosso bate papo tentando conhecê-lo um pouco mais 
e perguntando sobre seu dia a dia, como é que decide diariamente os 
rumos e a velocidade em que seu grande barco deve rumar.

É um barco de tamanho considerável. 28 lojas, seis mil cola-
boradores, 12o no ranking brasileiro (revista Abras abril/2009), 385o 
empresa em faturamento geral no Brasil (revista Exame julho/2009), 
mais de dois milhões de clientes atendidos mensalmente.

Percebo que todas as decisões estratégicas têm seu dedo, pois 
sua equipe executiva - bem restrita por sinal - o contata e o comunica 
diariamente.  Com uma política de portas abertas, o acesso de seus 
diretores e gerentes flui muito rapidamente, com decisões objetivas 
e sem burocracia.

Também constato a presença de seus filhos, Ricardo, Andréia 
e Sandra, estão em treinamento para futuro processo de sucessão. 
Eles têm mesas em salas muito próximas ao pai, demonstrando a 
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união da família e o cuidado que Joanir tem para que eles estejam 
em contato com as decisões que ele e seus diretores tomam no dia-
riamente. Quanto à sucessão eu o indago e ele brinca: “creio que até 
os 70 anos eu toco, depois vou pescar”.

Também observei ao entrar no prédio da administração que 
no primeiro andar, havia um auditório de nome “João Zonta” e pró-
ximo à sala de espera da presidência vi uma sala de reuniões, em 
cuja porta lia-se “Faustina Zonta”. A homenagem foi feita aos pais 
de Joanir, já falecidos, demonstrando o carinho e a reverência que 
este filho tinha para com eles.

Após este raio-X, em que tive as primeiras impressões, inicia-
mos nossa conversa. Ele pede que sentemo-nos à mesa de reuniões, 
em que ele fica mais solto e a vontade, ele senta na cadeira oposta à 
minha e Joanir começa a abrir seu coração e contar a saga da Família 
Zonta.
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A Vida de
Pedro Joanir Zonta
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Gênesis

                                                                      Norte da Itália – 1887 

- Biazio, não estou aguentando mais. Não tem nada de bom 
acontecendo em nossas vidas, tô ficando muito desanimada com a 
nossa situação.

- Eu sei, eu sei. Eu tô pensando em alguma maneira de me-
lhorar nossa renda – retrucou firme.

- Enquanto você pensa, nosso tempo vai passando. 
- Eu sei mulher, mas então me dê alguma idéia em vez de 

ficar reclamando.
- Tá todo mundo indo embora Biazio, a vida aqui não tá 

dando mais – argumentou...
- O quê? Se você tá pensando que eu vou sair daqui da minha 

terra! Tá muito enganada.
- Tua terra Biazio, a terra nunca foi tua. Tu trabalhas feito 

um escravo e está sempre devendo. Você quer que nossos filhos cres-
çam como escravos também Biazio? Os senhores não querem mais 
nosso povo aqui, isso só você não viu ainda.
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Biazio Zonta já tinha conhecimento daquelas histórias. Seu 
amigo Giussepe havia presenciado a conversa entre alguns senhores. 
Eles debatiam que a melhor forma de se livrarem dos pobres da re-
gião era aumentando os impostos, assim eles poderiam colocar em 
prática as técnicas de Cercamento1 sem que houvesse derramamento 
de sangue. Tornando a vida dos camponeses insuportável eles não 
aguentariam ficar naquela região. Mas Biazio preferia não acreditar 
naquela história, muito menos contá-la para sua mulher. Porém as 
evidências se acumulavam e gradativamente os senhores das terras 
iam apertando o cerco. Alegavam dificuldades em manter a seguran-
ça da região contra ataques estrangeiros. E quando Biazio explicava 
a miséria aos donos das terras eles retrucavam.

- Prefere então ter a tua vila incendiada, tua mulher estupra-
da e tuas crianças escravizadas pelo estrangeiro?

- Não senhor.
- Então volte a trabalhar Biazio Zonta, nesses momentos 

difíceis é que devemos mostrar do que somos feitos.

Aquela conversa com o senhor das terras atravessou a mente 
de Biazzo enquanto sua mulher lhe falava. Na verdade nunca estivera 
tão estampada. Ele sabia que dali para frente, aquele pensamento iria 

1 Cercamento – Técnica inventada pelos Ingleses que consistia na 
união de várias propriedades em uma só com o objetivo de melhorar 
a produtividade.
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lhe perseguir como um fantasma e que suas noites de sono seriam 
atormentadas pela raiva que começara a crescer em seu coração.

Era apenas um convite, uma proposta talvez, mas em 1887 a 
mensagem dos cartazes distribuídos pelas ruas italianas trazia espe-
rança e tristeza aos que se colocavam a lê-la. Afinal, cruzar o oceano 
em direção ao Brasil poderia ser uma oportunidade de trabalhar 
em terras férteis, ter um espaço para cultivar e encontrar um clima 
semelhante ao que estavam acostumados. Ou pelo menos essa era 
a promessa. Ao mesmo tempo em que a idéia de encontrar espaço 
para trabalhar e talvez, acumular um bom dinheiro parecia tentadora. 
Deixar a Itália e tudo a que estavam familiarizados era como aban-
donar não só a pátria, mas a própria identidade.

Com as consequências dos conflitos que precederam a unifi-
cação italiana e da Revolução Industrial, a vida dos italianos, espe-
cialmente aqueles que trabalhavam nos campos e os que possuíam 
pequenas fazendas, foi afetada de tal maneira que para muitos não 
houve alternativa senão embarcar em novos sonhos. 

A publicidade de vida nova em um lugar como o Brasil era 
o que faltava para a decisão de deixar para trás um país de econo-
mia debilitada, a fome e o desemprego. O próprio governo italiano 
considerava a emigração necessária para aliviar a pressão política e 
econômica. Vários navios carregados de italianos já haviam partido 
para os Estados Unidos, mas neste país já começavam a ser criados 
mecanismos para barrar a imigração. 
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Diante daquele dilema Biazio Zonta decidiu definitivamente. 
“Vamos embora”, e então, a promessa de terra em abundância, ferti-
líssima, capaz de produzir o que eles estavam habituados a cultivar, 
em condições de clima semelhante, despertava neles a coragem. A 
coragem de romper com tudo e buscar esta terra onde ela estivesse: 
no Brasil desconhecido, na longínqua América de além mar... Mesmo 
com a quase certeza de jamais regressar para rever seus familiares. 

Mas, era preciso partir! Então acomodavam as coisas como 
podiam, vendiam o que possuíam por pouco que fosse, recolhiam o 
dinheiro que era possível amealhar. E quem iria saber a quantia de 
dinheiro necessário para enfrentar a longa viagem? Em todo caso, 
era tudo o que tinham. O resto era confiar no futuro e na Providencia 
Divina. 

Depois, era providenciar o passaporte, coisa que nunca ti-
nham feito e que nunca haviam precisado. Enfim, a despedida cheia 
de lágrimas e de promessas de que um dia iriam voltar. Talvez ricos. 
Ou pelo menos iriam escrever mandando ótimas notícias. Que nin-
guém ficasse preocupado. Iria dar certo, sim. Se para outros havia 
dado certo... Eram palavras de conforto e de esperança trocadas no 
trajeto até a estação de trem. Até o porto havia novidades para se 
distrair, disfarçar a saudade, abafar a preocupação.  

Afinal o embarque, a saída lenta do porto vendo com o 
coração apertado, no horizonte, a pátria se desfazendo aos poucos 
à distância, até a paisagem se transformar na monotonia de céu e 
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água. Na frente, o sonho de dias melhores e a esperança de uma boa 
viagem, apesar do desconforto do navio abarrotado de gente. 

Foi assim que em 22 de julho de 1887 Biazio Zonta (bisavô) 
deixou a cidade de Cassola, próximo a Bassano di Grapa, na região 
de Veneto e saiu com sua mulher e seus filhos – Francisco (dois 
anos) Felicita (onze anos) e Anna (treze anos) em direção ao Porto 
de Genova, uma viagem de aproximadamente quatrocentos quilô-
metros. Lá embarcou em um navio a vapor chamado La Savoie em 
direção ao Brasil. 

Desembarcaram 33 dias após, no Porto de Santos onde foram 
recebidos pelas autoridades brasileiras de imigração. Dias depois 
completaram a última etapa da viagem, Santos – Curitiba de trem. 
Dentre os filhos de Biazio, um chamava-se Francisco Zonta (avô).
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Em mar aberto
 

E eis este navio. Como tantos outros antes e, sobretudo, como 
outros bem mais numerosos depois. Pois estamos em fins de 1887 
e a saga da emigração em massa da Europa para a América haveria 
de continuar, em larga escala, até as vésperas da I Guerra Mundial.

A população continuava aumentando e já não havia terras 
disponíveis para abrigar e alimentar o aumento populacional da 
gente do campo. A Revolução Industrial ainda não havia chegado 
à agricultura com a intensidade suficiente para permitir uma maior 
produção de alimentos. E onde estava chegando, o emprego de 
modernas máquinas agrícolas dispensava mão-de-obra humana. Nas 
fábricas, o processo era idêntico: a máquina substituía o homem.

A válvula de escape foi a emigração. Em massa. Emigração 
“livre”, como foi definida na tipologia dos movimentos migratórios. 
Entendamo-nos bem: havia liberdade para ir, não para ficar. Pois o 
dilema que se impunha a cada indivíduo ou família que não encon-
trava razoável ocupação no sistema econômico em vigor, era: “ou 
emigrar ou roubar”. Não havia lugar para sentimentalismos. Nem o 
apego à família à tradição ou à pátria poderia sobrepujar a esta dura 
realidade. 
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O Brasil queria os Imigrantes 

Por sorte, a Europa encontrou uma fronteira aberta onde co-
locar o excedente populacional: a América. Primeiro os Estados Uni-
dos, depois a Argentina e por fim o Brasil, citando apenas os maiores 
receptores de imigrantes, mostraram-se interessados em receber esta 
preciosa mão-de-obra agrícola. É verdade que não imigraram apenas 
agricultores, mas estes foram os mais numerosos e os mais procu-
rados pelos interesses em jogo. No Brasil, dois eram os interesses 
principais. Ambos ligados à agricultura, mas diferentes e opostos 
entre si sob vários aspectos. O primeiro era o da oligarquia do café, 
num primeiro momento para suplementar a mão-de-obra escrava, 
pois a partir de 1850 se interrompe o tráfico de escravos, e depois 
para substituí-la, já em 1888 quando da abolição da escravatura.

O objetivo era constituir uma mão-de-obra agrícola assa-
lariada para a cafeicultura em expansão, em moldes nitidamente 
capitalistas. O centro desta efervescência migratória em torno do 
café, como não poderia deixar de ser, era a então Província de São 
Paulo e os fazendeiros cafeicultores eram os promotores de uma bem 
orquestrada campanha de propaganda na Europa, a fim de atrair o 
maior número de braços possível para a lavoura do café. A propa-
ganda maximizava os benefícios que os imigrantes obteriam, mas no 
fundo, o que os esperava mesmo era um trabalho árduo e dependen-
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te, que em alguns casos pouco se diferenciava do trabalho escravo. 
O imigrante poderia, no máximo, pleitear alguma forma de parceria, 
mas dificilmente poderia aspirar à tão sonhada terra própria. Pelo 
menos em curto prazo. 

O segundo interesse manifesto na imigração era a colo-
nização. Havia imensos vazios territoriais a preencher. E como a 
população nativa era rarefeita, esta tarefa foi confiada também aos 
imigrantes, por iniciativa dos governos centrais e provinciais e em 
clara oposição aos interesses dos empresários agrícolas ligados ao 
café. Esta segunda tarefa era mais coerente com a tradição e o sonho 
do agricultor europeu: possuir e trabalhar uma terra própria por pe-
quena que fosse, desde que fértil e em clima semelhante ao seu. E a 
propaganda na Europa explorava ao máximo esta faceta sumamente 
atraente, tão ao gosto do agricultor sem terra.

Quem vinha para esta segunda tarefa, tinha endereço certo: 
as Províncias do Sul do País, onde havia terras a desbastar e onde o 
clima era mais adequado aos europeus. 
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Tarefa dos Imigrantes
 

A tarefa imediata e primordial confiada aos primeiros imi-
grantes foi “colonizar” a região já ocupada tradicionalmente pelo 
elemento nativo de origem lusa. Enquanto este continuaria se ocu-
pando com as atividades propriamente de exportação, o imigrante 
se dedicaria à produção de alimentos, basicamente para o abasteci-
mento dos centros urbanos já em expansão, e, eventualmente, para a 
exportação, pois esta era uma lacuna que se fazia sentir na economia 
provincial. As fazendas, das quais se poderia esperar o suprimento 
de alimentos, só produziam o suficiente para o pessoal empregado na 
atividade de exportação. Eram unidades de produção praticamente 
autônomas e auto-suficientes, fechadas sobre si mesmas e inelásticas 
para se dedicar a atividades consideradas subsidiárias de sua função 
principal. 

Ao imigrante estava, portanto, garantida uma posição no 
mercado: a produção de alimentos, a partir de sua experiência secu-
lar no trabalho da terra. 
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O Brasil em Expansão

 Para o Brasil, ter estrangeiros trabalhando para a expansão 
das terras ocupadas e na lavoura cafeeira era uma necessidade, pois 
com a Lei Eusébio de Queirós, que proibia o tráfico negreiro a partir 
de 1850 e mais tarde com as leis do Ventre Livre, de 1871, e dos Se-
xagenários, de 1885, a demanda por mão-de-obra aumentava a cada 
dia. Quando a escravidão foi abolida, em 1888, a vinda de imigrantes 
já acontecia de forma intensa, o que persistiu até o ano de 1930. A 
partir daí ganhou força o controle de emigração feito pelo governo 
italiano.
 Dos que se aventuraram na longa viagem às terras brasileiras, 
boa parte partiu do nordeste da Itália, mais precisamente da região 
do Vêneto, formada por sete províncias: Belluno, Padova, Rovigo, 
Treviso, Vicenza, Verona e Veneza. As acomodações nos navios 
superlotados, não traziam conforto algum e era comum não ter outro 
lugar para dormir que não fosse sobre os próprios pertences. 

O maior destino no Brasil era a província de São Paulo, de 
onde partia toda aquela propaganda de trabalho e novas terras para 
serem ocupadas. Os fazendeiros cafeicultores tinham como objetivo 
reunir mão-de-obra agrícola assalariada, mas esperavam pelos imi-
grantes com condições de trabalho semelhantes às da escravidão. 
Muitos trabalhadores já chegavam ao Brasil endividados de maneira 
que talvez nem o trabalho de uma vida toda pudesse ser suficiente 
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para deixá-lo livre dos patrões. Os grandes territórios não-povoados 
também foram o destino de muitos imigrantes, nas províncias do 
sul do país, incentivados a adotar terras de ninguém e ocupar vazios 
populacionais. 

Assim como os italianos chegavam e sofriam adaptações cul-
turais em terras brasileiras, no Brasil também houve certa aderência 
de costumes italianos, que persistiram ao longo do último século e 
continuam presentes nos dias de hoje. Como povo católico, os italia-
nos trouxeram elementos religiosos como festas e santos cultuados 
na terra natal. A culinária brasileira também apresenta elementos 
tipicamente italianos, como o frango com polenta, massas e o pa-
netone. Diferentemente do que aconteceu com imigrantes alemães 
e japoneses, os italianos tiveram certa facilidade em se adaptar ao 
idioma e costumes da nova terra. Ao invés de serem criadas escolas 
italianas – que existiram, mas foram pouco numerosas – os imi-
grantes da Itália se integraram em escolas brasileiras, aprendendo a 
língua portuguesa.
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Problemas no novo Lar

Nem todos os que aqui chegaram se adaptaram à “terra pro-
metida”. Havia quem se desiludisse com o que encontrava ou era 
incapaz de permanecer naquelas sacrificantes condições de trabalho. 
As condições climáticas também atrapalhavam, já que havia dias em 
que o forte calor fazia com que os estrangeiros passassem mal ou 
não conseguissem trabalhar. Além disso, problemas de saúde como 
fraquezas, tonturas, indisposição e problemas com insetos, bichos-
de-pé e bernes, tornavam o dia a dia insuportável.

As constantes notícias de trabalho praticamente escravo e as 
más condições a que eram sujeitos os italianos em fazendas cafeeiras 
paulistas, fizeram com que o governo italiano ativasse em 1902, até 
que tardiamente, pois nessa época a situação precária já havia mu-
dado o “decreto prinetti”, que proibia a imigração subsidiada para 
o Brasil. Com isso, também se tornou proibida a prática de recruta-
mento feito por agentes na Itália.
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Os Italianos em terras Paranaenses

Entre os papéis desempenhados pelos imigrantes italianos no 
Paraná, está o desenvolvimento do varejo, a criação de colônias e, 
principalmente, o apoio no campo, como mão-de-obra agrícola. Eles 
produziam alimentos para abastecer a região, mas também podiam 
exportar, dependendo do desempenho da produção. O Paraná daque-
les dias, uma província recém-emancipada, ainda tinha a maior parte 
de seu território coberta de mata virgem e sua economia era baseada 
na agropecuária. A exportação do mate, a criação de gado e de equi-
nos, a exploração da madeira e o cultivo da cana de açúcar para 
a produção de aguardente, também contribuíam para o panorama 
econômico provincial. Os italianos foram inseridos nesse cenário, e 
também se empenhavam no plantio de milho, legumes e café.
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Do litoral à Curitiba

Entre as famílias que foram mandadas ao litoral, algumas 
não aceitaram permanecer naquele clima quente ou isoladas, longe 
da igreja. Estas partiram rumo à Curitiba e se posicionaram nos seus 
arredores, formando novas ou ocupando já estabelecidas colônias. 
Mas, até que esse processo estivesse concluído e as famílias alo-
jadas, muitas passaram meses sem ter onde trabalhar ou casa para 
morar, tendo que recorrer inclusive a pedir esmolas. Mas, à medida 
que as colônias localizadas ao redor de Curitiba iam se fortalecendo, 
outros italianos abandonavam o litoral e seguiam para a capital, em 
busca de melhores condições de vida e de trabalho. A construção da 
ferrovia, Paranaguá-Curitiba, em 1884, facilitou essa movimentação.

No final do século XIX, eram cerca de 30 mil italianos vi-
vendo no Estado, espalhados por dezenas de colônias italianas ou 
mistas. As colônias maiores prosperaram na região metropolitana de 
Curitiba, como é o exemplo do atual bairro Santa Felicidade, Umba-
rá e a Colônia Murici em São José dos Pinhais, fundadas em meados 
de 1878 por famílias italianas. 

Chegando em Curitiba, Biazio sua mulher e seus filhos 
– Francisco, Felicita e Anna com o pouco dinheiro que tinham, 
adquiriram uma pequena chácara na Colônia Dantas, região onde 
é o Cemitério da Água Verde e arrendaram mais um sítio próximo, 
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pagando a título de locação, a terça parte da produção. Porém o solo 
da região não era muito produtivo e a família Zonta, alguns anos 
depois trocou sua pequena chácara por um terreno em São José dos 
Pinhais e finalmente para um terreno um pouco maior na “Colônia 
do Umbará”. Do mesmo modo, também arrendaram terras vizinhas 
pagando a terça parte da produção aos proprietários. Produziam mi-
lho, feijão, batata além de hortaliças para consumo próprio. Criavam 
também suínos, galinhas e algumas vacas. 

Os filhos de Biazio deram continuidade ao trabalho na peque-
na propriedade, enquanto foi trabalhar na construção da linha férrea 
Curitiba – Paranaguá. Francisco Zonta (avô) casou com Vitória Gai 
e teve dezesseis filhos, sendo um deles de nome João Zonta (pai). 
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     Foto de Francisco Zonta – acervo da família
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Os pais – 1938 
 

João Zonta casou-se em 1938 com Faustina Josefina Ni-
chelle e tiveram quatro filhos, sendo eles: Francisco (1939-1998), 
Leonildo (1940), Maria (1946) e Pedro Joanir, o caçula (1951). 
Continuava ele o legado de seus pais como agricultor ajudado por 
sua esposa e seus três filhos mais velhos. 
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        Foto de João Zonta (pai) – acervo da família
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        Foto de Faustina Josefina Nichelle – acervo da família



Na Intimidade do Sucesso Ricardo Hubner

39

    Foto de Francisco e Leonildo Zonta (irmãos) – acervo da família
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    Foto de Mariazinha – acervo da família
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1951  

 Residência de João e Faustina Zonta

 Naquele dia Mariazinha já tinha cinco anos, filha mais nova 
até então, estava dormindo no quarto que ficava entre o andar térreo 
e o sótão da casa, chamado quarto da escada. Já era noite avançada 
quando João Zonta interrompe o sono da filha e indo até a porta do 
quarto sussurra:

 - Fique bem quieta, se você fica bem quieta a “velhinha” 
deixa um neném pra nós.

 Então Mariazinha entendeu o que estava para acontecer. 
Naquele tempo não se dizia “Cegonha”, nem “o menino Jesus”. 
Quem entregava os bebês nas casas era a “Velhinha”. Então se 
levantou bem devagar, quase sem respirar para não fazer nenhum 
tipo de barulho que pudesse atrapalhar a vinda do neném. 

João pegou a menina pela mão e levou até o quarto onde 
o pequeno Pedro Joanir Zonta havia nascido. Lá estava ele, todo 
enrolado em panos e uma cobertinha.

Já nos primeiros segundos de vida, Joanir mostra que sua 
vida seria repleta de surpresas, pois ao nascer não respirava. A 
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parteira imediatamente o batizou com nome de “Pedro”, em home-
nagem ao Apostolo Pedro e imediatamente começa a respirar.

Faustina queria batizar o recém nascido com nome Joanir 
e assim, acabou por batizá-lo de Pedro Joanir. Apesar do primeiro 
nome ser Pedro, Faustina nunca o chamou por este nome e sim por 
“Joanir”. 

Logo após o nascimento, Mariazinha foi chegando próximo 
ao rebento e sua mãe fazia sinal de silêncio com o dedo indicador 
em riste e encostado na boca. Lá estava o Joanir, olhinhos  fecha-
dos, dormindo e vivendo os primeiros momentos de uma vida e que 
transformaria toda a história daquela família.   

Foto de Pedro Joanir Zonta – acervo da família
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Natal de 1953

A família Zonta, como a grande maioria das famílias Italia-
nas que imigraram para o Brasil, tinha recursos bastante escassos. 
O sonho de prosperar no Brasil estava bem distante lá pelos anos 
40 e 50 do séc. XX. A II guerra mundial trouxe com ela alguns 
constrangimentos extras para os imigrantes. Durante um bom perí-
odo, os imigrantes eram proibidos de conversar em locais públicos 
em alemão ou italiano. E não eram poucas as histórias contadas a 
respeito de como os imigrantes tinham que esconder seus cavalos 
para que os militares não os tomassem. Foram anos muito atribu-
lados e Biazio Zonta não havia encontrado a terra prometida pelas 
autoridades brasileiras. Francisco Zonta também não havia prospe-
rado e ao que tudo indicava João Zonta também parecia amargar 
o mesmo destino. As mulheres dos imigrantes sonhavam em usar 
brincos de ouro, os homens sonhavam em fumar charutos, mas as 
condições de vida estavam muito distantes dessa realidade.

- João, o natal tá chegando – disse Faustina Zonta.
- Sim e dai? – respondeu João Zonta
- Será que daria pra nos comprarmos uns brinquedos para 

as crianças. Tem um peão de madeira bem barato e uma boneca de 
pano que a Mariazinha viu no armazém.
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- Nem pense nisso, não temos dinheiro. As dividas estão 
crescendo - reafirmou João.

- O que vamos dar? – perguntou Faustina.
- Bananas e umas balinhas como todos os anos.
- Meu Deus. Até quando, vamos viver nessa miséria – falou 

Faustina sacudindo a cabeça demonstrando seu descontentamento.  

Mas aquele ano foi diferente de todos os anos anteriores. Os 
filhos de João e Faustina Zonta não ganharam as bananas e balinhas 
como de costume. Quando se aproximaram da árvore de natal vi-
ram algo completamente novo. No lugar onde ficavam as balinhas 
havia uma cartinha escrita pelo casal que foi lida por Faustina com 
a voz trêmula e um nó na garganta.

- Queridas crianças, o velhinho do natal atrasou a entrega 
dos presentes nesse ano, mas fiquem tranquilas porque no dia de 
reis, (seis de janeiro), os presentinhos vão chegar. – concluiu Faus-
tina dobrando a carta e controlando suas emoções para não desabar 
na frente das crianças. Naquele natal as crianças foram dormir um 
pouco mais cedo.  Faustina e João dormiram sem trocar palavras e 
quiseram em silêncio que aquele dia nunca tivesse acontecido em 
suas vidas.   

  



Na Intimidade do Sucesso Ricardo Hubner

45

“Um natal que ficou na cabeça foi aquele que o papai e a 
mamãe estavam sem dinheiro e não puderam dar nada. Papai e a 
mamãe escreveram uma cartinha. Na sala não tinha nem cadeira 
daí nós colocamos um tapetinho que era para receber o que o Ve-
lhinho do Natal trouxesse. Escreveram uma cartinha em nome do 
Velhinho do Natal. Então ninguém ganhou presente naquele ano, 
nós ganhamos apenas umas bananas, que pra nós até hoje, tem 
gosto de natal, banana tem gosto de natal. Uma cartinha em que o 
Velhinho dizia que não podia trazer o presente no dia de natal, mas 
que no dia da Velhinha ia trazer. A cartinha estava lá, junto com 
umas bananinhas.” relato de Mariazinha
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O Valor das Coisas 
 

Em 1954 algumas coisas eram bem comuns entre os imi-
grantes e os hábitos não poderiam ser muito diferentes tendo em 
vista que as adversidades eram muito parecidas. Naquele tempo as 
famílias tinham preocupações básicas tais como manter a saúde, 
economizar e aumentar da produção. As tarefas diárias não tinham 
também grandes diversidades, uma vez que restringiam ao ambiente 
que eles procuram desenvolver com muito esforço e dedicação. O 
ensino, por exemplo, era uma atividade secundária, somente os mais 
abastados conseguiam manter e formar seus filhos. A prioridade era 
trabalhar, ganhar e não desperdiçar.

E foi assim que Joanir vivendo seus primeiros anos nesse 
ambiente austero teve uma experiência bastante peculiar quanto ao 
valor das coisas. 

Estava ele com seu chapeuzinho passando com sua mãe perto 
das obras de construção da torre da Igreja de Umbará. O vento bateu 
forte e lá se foi o chapeuzinho pra dentro do buraco de fundação. 
Quando chegou em casa sem o chapéu, João (pai) percebeu a falta 
da indumentária e sem demora arguiu o filho.

- Cadê teu chapéu Nenê?- perguntou seu pai, usando o ape-
lido de Joanir.

- O vento carregou pra dentro do buraco.
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No dia seguinte João Zonta estava ao lado do buraco, bem 
antes do sol nascer, esperando os pedreiros para recuperar o chapéu. 
A regra naquele tempo era bastante clara, tudo por mais simples que 
fosse, tinha grande valor e uma vez perdido era difícil repor. 

Joanir aprendeu muito com isto e teve um exemplo claro de 
que as mínimas coisas têm seu valor. Este episódio o marcou muito e 
ele carregou o ensinamento todos os dias da sua vida. Para Joanir, o 
varejo é feito de detalhes, e as perdas por mínimas que sejam, podem 
fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso.

“Nunca tropeçamos em grandes pedras, pois são fáceis de 
enxergar o perigo está nas pequenas pedras, pois são estas que nos 
fazem tropeçar” Joanir
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Os negócios 1954

Depois da lavoura, o primeiro negócio que João Zonta em-
preendeu foi uma barricaria. Nessa época Mariazinha cuidava do 
pequeno Joanir, pois sua mãe ajudava o pai no trabalho, Faustina 
lavrava a goela (ripinha de madeira) e os arcos e depois ajudava a 
pregar. Tudo dava muito trabalho, que era feito basicamente em duas 
etapas: preparação das aduelas (madeira de pinho lascada em partes 
por uma machadinha) e montagem da barrica. As barricas eram 
usadas para o transporte da erva mate e a região do Umbará possuía 
diversas barricarias. Era uma atividade de confecção artesanal, a 
principal do bairro. 

Fora isso, os moradores se ajudavam mutuamente. Todos ti-
nham uma rocinha, e se por um motivo qualquer um chefe de família 
ficasse doente na época de carpir, todos se reuniam e iam carpir a 
roça para ele. Se fosse tempo de colheita, a mesma coisa, as famílias 
se ajudavam. Quando chegava a época certa, todos se reuniam na 
casa do seu Francisco, avô de Joanir, para quebrar erva e jogá-la 
em um túnel aquecido a lenha para secá-la. Essas reuniões eram aos 
domingos, nesses dias as famílias trabalhavam juntas, faziam gruste 
(cueca virada) e dançavam até tarde da noite.   
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“No tempo que meu pai fazia barrica nós éramos piazinhos. 
Primeiro meu irmão, em seguida veio minha irmã, e o Joanir que 
veio depois.

Aquelas barricas eram vendidas para armazenar ervas que 
tinham época certa de venda. A erva era exportada em barrica, e 
tinha época que os outros países não compravam, então ela ficava 
estocada.” Relato de Nildo 

A renda não era grande, mas era o suficiente para sustentar a 
familia em condições mínimas de sobrevivência.
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Nono Pedro Nichelle

Faustina era uma mãe bastante preocupada com a educação 
de seus filhos. A educação era uma ferramenta muito útil naquele 
ambiente em que uma palavra bem colocada fazia toda a diferença 
entre o certo e o errado, e onde um gesto correto fazia toda a diferen-
ça entre um católico temente a Deus e um herege. 

Faustina teve um início de vida que já lhe deu uma noção de 
como seriam os anos vindouros. Aos treze anos de idade perdera o 
pai, vítima de um raio que o atingiu enquanto transportava a produ-
ção em uma carrocinha. Após a morte do pai, Faustina foi educada 
pelos irmãos mais velhos, que lhe exigiam uma conduta exemplar. 
Essa herança era transmitida aos filhos. 

“Na verdade o pai da minha mãe (Pedro Nichelle), eu não 
conheci, porque ele faleceu com 41 anos. Eles (os colonos) car-
regavam as carroças e iam juntos pra cidade. Vendiam a lenha, a 
verdura colhida no Paraguai (região localizada no Umbará). Ovo, 
galinha, tudo que criavam em casa eles vendiam. Estavam em qua-
tro carroças e quando estavam voltando pararam num olho d’água 
pra dar de beber para os cavalos. Meu avô - ele fumava cachimbo 
-  tinha ido com a carroça sem a torda. Tinha dado uns pingos de 
chuva e o nono deu água pros cavalos junto com os outros, daí ele 
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acendeu o cachimbo e foi sentar no banco carroça, que tava molha-
do, colocou um capote e ficou em pé. Segurou as rédeas dos cavalos, 
foi quando veio o raio. Ele caiu na carroça e os cavalos dispararam 
e um homem de uma ferraria escutou os gritos e quando os cavalos 
chegaram perto, ele conseguiu parar. E aí bem ligeiro pegaram ele 
e recolheram dentro da casa mais próxima, mas não adiantou, já 
estava morto.” relato de mariazinha
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O Legado da Honestidade

Durante muitos anos, enquanto cozinhava, Faustina Zonta 
ensinava ao Joanir todas as rezas católicas da época. Na cozinha, 
Joanir aprendeu o “pai nosso”, “ave Maria”, “ato de esperança”, “ato 
de caridade”, “ato de confissão” e outras. Sua mãe ensinava e orien-
tava para que Joanir estivesse sempre agradando o “anjinho” que 
ele lhe desse proteção e cuidado. Rezando, dizia Faustina, o anjinho 
ficava feliz. Mas não era apenas rezando que as coisas ficariam bem, 
junto à reza deveria haver atitudes honestas. 

- Que latinha é essa Joanir – perguntou Faustina olhando 
para uma lata de óleo da máquina Singer.

- É uma latinha que encontrei no quintal da casa da tia.
- Você pediu pra tua tia?
- Não, não pedi mãe.
- Então vá devolver.
- Mas a lata ta vazia mãe.
- Não me interessa Joanir, você não pode ir pegando as coi-

sas sem pedir.

Então Joanir que havia pegado a latinha porque tinha uma 
aparência bonita, não teve outra opção senão voltar à casa da tia.
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- Oi Joanir – disse a tia.
- Eu vim devolver essa latinha que peguei no quintal.
- Se você quer a latinha pode ficar Joanir.
- Minha mãe disse pra eu devolver tia.
- Tudo bem querido, mas diga a ela que eu estou lhe dando a 

latinha agora. Vai com Deus querido.

Chegando em casa explicou o acontecido à sua mãe que 
concordou após ter esclarecido. Joanir naquele dia aprendeu o ver-
dadeiro valor da honestidade em um simples ato. Havia ficado com 
a latinha e reforçado o laço familiar com sua tia, assim conquistou 
algo muito além que o desejado.       
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O Pequeno Sonhador
 

Mas não era só de reza e ensinamentos que o pequeno Joanir 
se ocupava. Sua mente sonhadora e visionária já se manifestava 
nos mínimos desejos infantis e as características do empreendedor 
afloravam.

O menino Joanir dizia:

- Um dia eu vou comprar um carro. – falava para Mariazinha.
- Imagine coitadinho, de que jeito? – pensava Mariazinha.
- Um dia eu vou comprar um carro e vou levar vocês pra pas-

sear, passear bastante – continuava o menino, enquanto Mariazinha 
ouvia atentamente sem desencorajá-lo. 

Mariazinha só ficava pensando:
 
- Meu Deus, quando é que ele vai conseguir comprar um carro?

Naquela época havia um vizinho, chamado Luiz Boza que tinha 
um caminhão Ford F6 1951. Luiz era irmão de Artur Boza, que mais 
tarde viria a ser marido de Mariazinha. O apelido de Luiz era Gigio. 
Todas as vezes que Luiz passava de caminhão perto da propriedade 
dos Zonta, Joanir e Mariazinha corriam até a cerca de ripa e subiam 
nela, para melhor enxergar o espetáculo. Afinal, o Sr. João (pai) só 
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possuía uma carrocinha e somente um bom tempo depois conseguiu 
uma carroça com roda de borracha que chamavam de carrinho com 
cavalo.

Com sua mente criativa, Joanir logo agiu e simulou um carro. 
Nesta época Joanir tinha 6 anos.

 “O Joanir fez então o carrinho dele. Ele fez o volante com um 
pau enfiado na terra, fez o assento com um caixote de madeira. Fez 
o freio, acelerador e a marcha com pedaços de madeira. Ele fez do 
jeito dele. Então, eu tinha que sentar do lado dele e ele dizia que nós 
estávamos passeando.” relato de Mariazinha

“Ele queria porque queria um volante. Eu disse: - O que você 
vai fazer com o volante? - Traga o volante pra mim. - disse Joanir. 
Daí eu fui ao ferro velho. Naquele tempo ferro velho, só tinha o 
Barranco, lá na Iguaçu com a Avenida Getúlio Vargas. Aí eu fui e 
comprei um volante, velho, um volantinho bem barato. Daí trouxe 
o volante. O volante tinha um cano de ferro, que acho que era en-
caixado - aquele tempo não é como é agora. Ele arrumou um pau, 
enfiou na terra. Acertou, acertou aquele pau. O volante girava em 
volta daquele pau. Aí ele enfiava outro pauzinho lá, fazia o acele-
rador, fazia o freio, e fez a embreagem, e uma coisa no chão pra 
ele cambiar. Então ele dirigia. Na cabeça dele ele tava dirigindo”. 
Relato de Nildo
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“Não tinha barulho nenhum lá onde nós morávamos, e quan-
do eu escutava o caminhão, eu saia correndo e pulava em cima da 
cerca de ripa e ficava lá pra ver o caminhão do Gigio passar. Era 
simplesmente um show. Ele sempre andava como braço pra fora da 
porta mostrando um relógio. E eu dizia que quando eu crescesse eu 
queria ter um caminhão e um relógio igual ao do Gigio” relato de 
Joanir
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O Inesperado

João Zonta em 1955 deixou o negócio da barricaria para se 
dedicar a leiteria, um negócio mais lucrativo segundo ele. Todos os 
dias pela manhã e a tarde, seu João, Faustina, Tonico e Nildo, iam 
tirar leite das vacas. Mas naquele ano algo terrível aconteceu.

- João, as vacas não estão querendo comer – disse Faustina
- Tem certeza? – levantou João rapidamente da cadeira. 
- Tem a ração toda lá.
- Meu Deus será que é a doença? – foi andando em direção da 

criação. 

Chegando próximo das vacas, João Zonta observou-as com 
cuidado, elas não estavam babando, mas aquela noite seria a mais 
longa de sua vida. Caso as vacas começassem a babar no dia se-
guinte, a terrível presunção estaria confirmada, as vacas teriam sido 
infectadas pela aftosa. João não dormiu, ficou lá mesmo, ao lado da 
criação. Pela manhã a triste realidade se confirmara. Fios de baba 
começaram a escorrer da boca das vacas, o próximo sintoma era 
característico, as pernas se enfraqueciam e vesículas apareciam na 
boca. Quando Faustina acordou, encontrou o marido desolado. Dias 
depois metade do rebanho estava morto. As que sobraram, seu João 
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vendeu e pagou as contas. 

“O negocio com as vacas estava indo bem, tinha umas vacas 
boas comprada dos alemães. Eu não sei se aquele tempo não existia 
vacina, mas dava uma mão de obra. Só sei que pegaram febre aftosa. 
A vaca babava muito, muita febre, e o leite não prestava mais, daí 
a gente tinha que tirar o leite e jogar fora. Algumas vacas a perder 
a unha, aí veja o serviço: tinha que pegar, colocava as patas em 
cima da tábua e lavava com água e sabão - naquele tempo usavam 
sabão de soda. Lavava bem com uma escovinha, e depois passava 
querosene em todos os cascos. Daí aquele querosene ia matando um 
pouquinho aquela frieira. Era um tipo de uma frieira que assava, 
formava uma ferida. O bicho sofria menos, mas tava condenado. Eu 
sei que deu uma febre forte de aftosa e as vacas morreram e umas 
tiveram que ser vendidas para o frigorífico.” Relato do Nildo

         “Quando o papai vendeu as vacas que tinha na leiteria, 
a mamãe disse pra distrair o Joanir. - Leve o Joanir pra lá – disse a 
mamãe - e nós subimos no sótão, mas o Joanir queria ir até janela 
pra ver os homens levando as vacas embora. Dizíamos pra ele: - 
eles tão levando, mas eles vão trazer de volta, não vão ficar com as 
vacas.” relato de Mariazinha  

João sem dinheiro, então passou a procurar um abatedouro de 
suínos para alugar, mas durante um ano e pouco não teve sucesso.
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 “Demorou um ano procurando, sem dinheiro. Ele (o pai) 
gastava tudo porque saia cedo e voltava tarde procurando o matador 
de porco. Naquela época não havia os anúncios no jornal, então ele 
saia procurando onde tinha matador de porco. Se diziam que tinha 
lá em Campo Largo, ele ia lá em Campo Largo. Foi nesse tempo que 
nós passamos fome”. relato de Joanir  

Certa ocasião, Faustina Zonta levou Joanir e Mariazinha a casa 
de uma tia e lá chegando, comeram tomates verdes para saciar a 
fome que os afligia. 

Em função da perda da principal fonte de renda, a situação 
econômica foi ficando cada vez mais complicada. A família Zonta 
comprava alimentos em um armazém, mas por atrasos constantes 
de pagamento, o dono cortou o fornecimento. Dona Faustina tinha 
algumas galinhas, então juntava os ovos e guardava para trocar por 
fubá. Com isso, uma vez por semana, um senhor de nome Cimá 
passava com uma carroça e trocava ovos por fubá. 

- Olá Faustina – falou o fubazeiro – como vai?
- Não muito bem, as galinhas botaram poucos ovos – respon-

deu Faustina com a voz trêmula.
- Ah Faustina com esses ovos só dá pra eu deixar a metade do 

fubá, me desculpe – explicou o fubazeiro.
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- Por favor, seu Cimá, na próxima vez eu reponho os ovos que 
faltaram – pediu a mulher quase aos prantos.

- Está bem, vou deixar então – concluiu o fubazeiro.  

“Tinha uma plantação de milho e feijão, era longe de casa uns 
cinco quilômetros. Fomos colher. Mamãe pegou o cavalo, colocou 
no carrinho e fomos, eu a mamãe e a Mariazinha. Saímos cedo de 
casa, e passamos o dia colhendo feijão, só que não tinha nada pra 
levar pra comer, e passamos o dia sem comer nada”. relato de Joanir

“É, foi uma época difícil. Naquele tempo não tinha facilidade 
como hoje. Vamos dizer: hoje o cara tá mau, tá sem dinheiro, tá sem 
ter o que comer, sai cedo vai até o Ceasa, arruma um servicinho e 
ganha 20, 30 reais. Lá pelas nove  horas da manhã ele tá com di-
nheirinho no bolso. Lógico que com 30 reais ele não pode esbanjar, 
mas se ele chega no mercado, ele compra arroz, ele compra feijão, 
compra farinha. Com 30 reais ele já faz alguma coisa. Naquele 
tempo a gente ia ganhar onde? Não existia serviço. Então era muito 
precária a situação. Feia, muito feia mesmo, mas não era só pra um, 
era pra bastante gente. Naquele tempo quem tinha, tinha, e quem 
não tinha não tinha. Nós somos uma família que veio do nada e se 
fosse pra voltar e fazer tudo de novo eu preferia morrer.” relato de 
Nildo
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Este foi um enfático depoimento do Sr. Leonildo, onde as suas 
palavras finais refletiam seus sentimentos. A fome e a necessidade fo-
ram tantas que preferia deixar de viver a passar por tudo novamente.
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João Zonta afoga suas Mágoas

Seu João andava muito nervoso e bebendo demais. Então, 
Tonico e Nildo, irmãos mais velhos, saiam de casa. Quando João 
chegava em casa, a família tinha que sair e deixá-lo sozinho até que 
dormisse. Dona Faustina pegava Mariazinha e Joanir e ia para os 
fundos da casa até que a situação acalmasse. João jogava as cadeiras 
contra os móveis, quebrava tudo, mas não blasfemava.

“O pai às vezes deixava faltar comida. A mãe falava, e ele 
ficava nervoso, bebia e brigava. Eu cansei de ter que pegar - eu era 
novo, mas eu era fortinho, toda vida fui meio entroncadinho - eu 
pegava o pai, chacoalhava e erguia pra cima. Se deixasse, ele que-
brava as coisas, ficava bravo. Pegava a mesa e virava, ia quebrando 
tudo. Aí, tinha que pegar ele e segurar. Coitado, fazia aquilo por 
desespero, eu acho, sei lá a bebida, depois se arrependia. No dia 
seguinte, falava pra ele parar com aquilo.” Relato de Nildo

 “O choro da minha mãe, minha mãe chorava muito. Em todo 
momento, todo momento que ela estava sozinha ela tava chorando 
em função da situação, e meu pai nervoso brigava muito, e bebia 
muito também, então eu percebia. Ela nos contava sobre a situação. 
Ela explicava pra mim e pra Mariazinha que nós não tínhamos 
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comida. Dizia que a situação estava feia e que nós tínhamos que 
economizar. É, essa época foi a época mais difícil.” relatou Joanir chorando 
ao recordar

 “Lembro-me que tinhamos muito pouco para comer, minha mãe 
fritava dois ovos. Meio ela dava pra mim, meio para a Mariazi-
nha e um inteiro pro meu pai.” relatou Joanir emocionado.

Esses fatos marcaram muito a vida do pequeno Joanir, e em seu 
íntimo, falava para si mesmo: a vida não seria daquele jeito para ele. 
Prometia que seus filhos não iriam passar por tantas dificuldades, 
que seria uma questão de tempo, pois ele iria crescer e sair daquela 
situação.

“Dos 12 aos 14 anos saí de casa e trabalhei para o homem 
sem ordenado, trabalhei pela bóia só. Daí ele me deu um carrinho 
de cavalo, carrinho de roda de ferro, um bateco com cavalo, já 
freado e tudo. Não tinha nada de especial, não era de pneu, um car-
rinho duro. Foi aí que comecei a trabalhar no Umbará e comprava 
galinha e vendia no centro. Mas, meu pai era muito pobre e o Joanir 
era pequenininho, assim foi o meu começo.” Relato de Nildo 
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Uma Benção dos Céus

Mas, em um dia do ano de 1957 tudo mudou. A avó de Joanir, 
mãe da Dona Faustina, emprestou dinheiro para seu pai construir um 
abatedouro de suínos. O dinheiro era fruto da venda de um terreno 
de herança de Faustina e mais as economias da Nonna Nicle. Logo 
em seguida, João iniciou a obra e Leonildo desde o início, participou 
da construção.

 Quando estava pronto e se iniciou o abate dos animais, o ir-
mão mais velho Tonico, também começou a trabalhar com a família. 
Tonico tinha 18 anos e Nildo 17. 

Nesta época Joanir tinha sete anos e começou a estudar. Ia para 
a aula até o meio dia. Quando chegava em casa, almoçava, lavava 
a louça e limpava a casa. Depois fazia a lição e preparava o jantar. 
Sabia fazer polenta, salada e também fritava costela de porco. Toda 
a família trabalhava no açougue e cooperavam dividindo as tarefas 
caseiras.

O natal de 1957 foi muito especial, Joanir ganhou um peão 
e Mariazinha ganhou uma boneca de pano. A família Zonta estava 
finalmente prosperando e afastando o fantasma da fome e das neces-
sidades que seus genitores haviam passado nos últimos 70 anos, ou 
seja, desde a saída da Itália em 1887 até 1957. 
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“Tinham dois poços aqui (Nildo aponta para o quintal de sua 
casa) - tinha um poço aqui e ali onde está aquela torneira, o outro e 
o açouguinho era ali (apontou Nildo para o canto do terreno). Aqui 
tinha uma estrebaria de vaca de leite, pra cá era tudo limpo, não 
tinha nada só campo. E daí foi montado esse matadorzinho. Era um 
quadradinho e assim foi começado.” Relato de Nildo
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O Empreendedor começa cedo  

A família conversava todos os dias, buscando novas idéias 
para faturar mais. O pequeno Joanir, quando possível, ouvia atenta-
mente esses debates, até que certo dia...

- Mãe.
- Oi Joanir.
- Eu tive uma idéia pra ganhar um dinheiro!
- Teve uma idéia, e qual foi a idéia?
- Nos domingos a estrada fica cheia de gente indo pro Lago 

Azul!!
- É verdade.  E daí?
- Vou colocar ameixas na cestinha e vender.
- Pode ir, mas cuidado, não fique no meio da rua. – disse 

Faustina. 
Naquele momento dona Faustina ficou surpresa. O pequeno 

Joanir, já havia entendido o que era uma boa idéia, cujo princípio 
básico era evitar o desperdício e aumentar a renda. As ameixas apo-
dreciam no chão e eram desperdiçadas, mas, se fossem vendidas, 
gerariam aumento de renda. Prontamente dona Faustina arrumou 
uma cestinha.
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- Ameixa a um cruzeiro! – anunciou Joanir.
- Menino, você mostra a plantação de ameixas pra nós? - 

perguntou um casal de namorados. 
- Se eu levar vocês, eu vou deixar de vender as ameixas.
- Eu compro dez canecos se você levar a gente até lá.
- Então tá. 

E assim, o pequeno menino iniciava sua aventura pelo mundo 
dos negócios. Quando chegou em casa, estampava  um sorriso dis-
creto e entregava todo o dinheiro para sua mãe. Dona Faustina não 
conseguiu disfarçar a alegria dando-lhe um beijo e um abraço. Como 
recompensa, Faustina lhe dava, de vez em quando, dois cruzeiros e 
Joanir comprava um sorvete no bar do seu Gênio. Só tinha um sabor, 
mas o gosto valia por todos os sabores. 

Joanir tentou também vender pêssegos e peras, mas não 
teve sucesso com essas frutas. Percebendo rapidamente a queda nas 
vendas, optou por vender somente as ameixas, resolvendo assim seu 
primeiro desafio em vendas. Dessa experiência carregou uma lição: 
não importa o pensamento do vendedor, o que importa é o pensa-
mento do comprador.         

  “No final de semana o pessoal ia para o Lago Azul, 
e eu colhia ameixa e colocava numa cesta, e ia vender lá na beira 
da estrada, vendia ameixa na Nicola Pelanda, perto lá da Igreja. 
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A medida era um caneco com ameixas, um cruzeiro. Ficava lá da 
uma às seis da tarde, que era quando tinha maior movimento, na 
beira do barranco. Quando vinham os carros eu mostrava a cesta 
de ameixa e os carros paravam. Vendia uns cinco ou seis canecos 
por final de semana.” relato de Joanir
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Outras habilidades

“Com oito anos Joanir ia pra escola de manhã até meio 
dia. Depois do meio dia pra tarde ele ajudava a ensacar linguiça. 
E quando já era noitinha, a mamãe pegava uma pazada de brasa e 
jogava dentro do fogão, colocava umas lenhas em cima e colocava 
uma panela de ferro com água, que era pra fazer a polenta. E daí 
quem que fazia a polenta? Era o Joanir, ele mexia porque na época 
não era como hoje que tem batedor pra não fazer bolinha, o fubá 
tinha que ser mexido devagarzinho pra não ficar bolinha, nada em-
bolado. Daí quando estava quase ficando boa, a mamãe sabia, então 
entrava lá e jogava a polenta no panaro.”2 relato de Mariazinha

 A vida dura ensinou ao pequeno Joanir ser uma pessoa respon-
sável desde muito cedo. Sua a mãe ao lhe atribuir responsabilidades, 
não tinha idéia do quanto estes pequenos atos seriam determinantes 
na construção do caráter e da personalidade do menino.  

2  - Panaro – tábua onde a polenta era colocada para ser cortada
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O Destino prega peças 

Em 1959, a situação para família de João Zonta era confortá-
vel, porém dura. Mas um dia, um ladrão entrou no açougue e roubou 
tudo o que havia em estoque, nada escapou: ele levou desde banha 
até ferramentas. Com essa situação, seu João (pai) desanimou.

Seu João decidiu mudar de serviço e comprou um caminhão 
usado junto com o filho Tonico, para trabalhar na obra da BR 116 em 
Jacupiranga. O caminhão era financiado e quando chegaram à obra, 
começou a chover, e diante dessa situação eles ficaram um longo 
período sem condições de trabalhar, atrasando assim as prestações 
do caminhão. 

Quando o tempo melhorou, Tonico começou a trabalhar, mas 
no segundo dia bateu o caminhão e ficando impossibilitado de andar, 
não teve como pagá-lo e foi necessário devolver o veículo ao antigo 
proprietário. 

“Eu lembro bem; meu pai dizendo que tava indo lá pra ver o que 
tinha acontecido com o Tonico e dando tchau, pra mim, pra minha 
mamãe e pra Mariazinha e saindo a pé em direção da igreja que ele 
ia, não sei com quem até Jacupiranga” relato de Joanir Zonta
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Retirada de areia 

  João Zonta se sentindo-se bastante frustrado com o roubo do 
açougue, resolveu em 1959 partir para um novo negócio: a retirada 
de areia em uma cava próxima ao rio Iguaçu. Os terrenos em volta 
do rio Iguaçu não tinham donos, as pessoas chegavam, compravam 
uma “escritura” de alguém que dizia que tinha um alqueire de terreno 
nas margens do rio e começavam a trabalhar. A “compra” do terreno 
era algo tão informal que nem demarcação de divisa havia, mas por 
ser algo barato, João achou que era um bom lugar para abrir o areal, 
contratou seu irmão Toni Zonta e pagava por viagem. 
 Joanir estudava até as 12 horas e a tarde ia ao areal para 
ajudar seu pai. A função de Joanir era retirar uma camada de terra 
que fica acima da areia e sua jornada de trabalho acabava no final da 
tarde, retornando com seu pai para casa. 
 Em 1962 o Sr. Antonio Zonta, decidiu sair do serviço e voltar 
a produzir hortaliças e vender de casa em casa na cidade. João Zonta, 
sem condições de contratar um empregado, pediu que Joanir traba-
lhasse o dia todo no areal. Joanir passou a tocar os cavalos, porém 
estes não lhe obedeciam. Então seu João falou:
 

- Vamos trocar, não está funcionando Joanir. Os cavalos não 
te obedecem. Você movimenta a concha, eu comando os cavalos. A 
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concha servia para retirar a areia do rio. 

 “Eu não concordava que tirar areia era melhor que o aba-
tedouro, mas meu pai não queria nem ouvir falar de voltar para o 
abatedouro. Eu era criança, tinha 11 anos, não tinha o que discor-
dar, então só pensava, não falava nada.” relato de Joanir

Leonildo havia comprado um caminhão para trabalhar tam-
bém na construção da BR 116. Também em função das chuvas, não 
pode trabalhar e resolveu vender o caminhão. Com o dinheiro da 
venda comprou um pequeno abatedouro de suíno na Vila Clarice. 
Logo acabou alugando o pequeno abatedouro e volta a tocar o antigo 
na casa da família no Umbará, convidando o irmão Tonico para tam-
bém trabalhar na sociedade.

“Daí eu tava solteiro, trabalhando muito mal. Naquela época, 
não tinha mão de obra pra lidar com porco. Aí eu aluguei o matador 
da Vila Clarice para o Frigorífico Alvorada-  aluguei pra eles e vim 
embora ajudar meu pai aqui, vim pra cá,  junto com meu irmão mais 
velho Tonico. O Joanir e meu pai já tinham abandonado porque não 
estavam vencendo, tava muito ruim, estavam mexendo com areia, 
tiravam areia das cavas” relato de Nildo
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Joanir para de estudar 

 Em 1962, com 11 anos de idade, Joanir para de estudar, mas 
não foi só por esse motivo,  Joanir realmente não gostava de estudar. 
Não conseguia enxergar como aquele conhecimento, poderia lhe ser 
útil na vida. Alem disto, estava decepcionado com a escola, pois era 
a terceira vez que cursava a terceira série. Já no primeiro ano que 
frequentou a terceira série, um acontecimento minou a motivação do 
rapaz.
 O sinal havia batido e quando Joanir caminhava para casa 
ouviu um menino espanhol falar alto.

 - Zonta, ponta, Zonta ponta – dizia o rapaz

 Joanir já havia escutado várias vezes aquela brincadeira, mas 
fazia de conta que não era com ele, mas aquele dia foi diferente. 
Joanir desprendeu um soco cruzado de direita no nariz do desafeto, 
que imediatamente viu o sangue escorrer e prontamente foi reclamar 
à professora, irmã Emília. No dia seguinte, quando Joanir chegou à 
escola, sua professora lhe disse que ele estava expulso. Mas, naquela 
época seu João fornecia banha, linguiça e carne para o Colégio de 
Umbará e, portanto havia um débito do colégio a saldar junto a seu 
João Zonta. Lembrando disso, Joanir disse à irmã Emília:
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 - Tudo bem, mas eu quero falar com a irmã Ângela (a 
diretora).
 - Mas é pra já seu Joanir – falou caçoando a irmã Emília.

 Chegando à sala da diretora o menino foi direto ao assunto.

 - Irmã Ângela, a irmã Emilia me expulsou. Já que eu não 
posso voltar mais então eu quero receber o dinheiro que o colégio 
deve pro meu pai.
 -Imagine Joanir... A irmã Emília deve ter cometido um enga-
no, filho. Vou te acompanhar até tua sala. Não precisa se preocupar 
menino.
 E foi assim que “misteriosamente” Joanir foi reintegrado às 
aulas, porém bastante desmotivado, além de não conseguir olhar 
para o rosto da professora. A dificuldade de aprendizado naquele ano 
foi imensa. 

A reprovação automaticamente veio, junto com um sentimen-
to de injustiça. O pequeno Joanir jamais perdoou a professora, que 
sequer perguntou ao menino o motivo pelo qual ele havia agredido o 
espanhol. A partir daquilo, deixar a escola era uma questão de tempo.      

    
“Fiquei três anos na 3ª série. No 1º ano da 3ª série eu repeti 

porque me deixaram com essa irmã Emília até o final do ano, daí 
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eu não aprendi mais nada. No 2º ano da 3ª série, foi o ano que teve 
uma festa famosa, a festa da Cachoeira. Daí um primo meu foi de 
caminhão de Umbará pra Cachoeira. Meu pai acertou lá pra nós 
irmos em cima do caminhão. Então colocou tábua de um lado a ou-
tro e as pessoas iam sentadas, mas lá numa altura quebrou o banco 
e a tábua pegou  no pé e destroncou. Era bem na época de prova e 
naquele tempo não se ia para o hospital, ia ao massagista, e eu perdi 
as aulas justamente na época das provas e acabei perdendo o ano. 

Quando eu estava fazendo a 3ª série pela terceira vez, meu tio 
falou que não ia mais continuar trabalhando com meu pai no areal, 
que ia fazer outras coisas, e o meu pai não tinha como contratar 
ninguém, então parei de ir pra escola pra ajudar meu pai. 

No fundo eu não gostava de estudar, porque eu achava que 
estava perdendo tempo estudando. Eu coloquei na minha cabeça 
que tinha que sair daquela situação com trabalho, não com outra 
coisa. Era sede de ganhar dinheiro. Era sede de sair da miséria, que 
fazia com que eu não me interessasse em estudar. Eu achava que não 
era pelos estudos que eu ia resolver aquele problema, que era sério 
e urgente.” relato de Joanir 
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Construindo o Futuro 

Em 1966, João Zonta abandona o serviço no areal. Resolveu 
montar uma olaria tocada a cavalos. Nesta olaria trabalharam João, 
Mariazinha e Joanir. Durante este tempo, os dois irmãos de Joanir, 
Nildo e Tonico, tentavam a sorte no antigo abatedouro de seu João.

O trabalho na olaria mais uma vez era difícil e pouco rentável. 
A história repetia-se a cada novo negócio e parecia que a sina da 
família Zonta seria a mesma. Faustina continuava a chorar e pensava 
até quando aquela dificuldade iria perdurar. 

Em certos períodos não vendiam um tijolo sequer, então o 
caderno no armazém e a conta no posto atrasavam e quando conse-
guiam vender, a família Zonta mal conseguia pagar as dívidas. 
  Ao que tudo indicava João Zonta não tinha como destino o 
“sucesso” como empreendedor e por várias vezes era surpreendido 
por Joanir quando reclamava de sua sina. João dizia: - “Se eu abrir 
uma chapelaria vai nascer gente sem cabeça.” Joanir, com quinze 
anos nessa época, já começava a questionar mentalmente a maneira 
como o pai conduzia as coisas, mas continuava fiel e leal, mantendo-
se obediente.
 

“Ele fez barrica, tinha a leiteria, plantou batata lá no terreno, 
aí fez o matador, trabalhou três anos no matador e desanimou, era 
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só superar o trauma do roubo. O areal durou três anos, a olaria três 
anos. Acho que mudar muito foi a falha do meu pai. Veja, o que eu 
tenho eu devo a ele. O início quem me deu foi ele, mas ele não tinha 
tranquilidade. Ele desanimava fácil” relato de Joanir

“Meu pai tentou de tudo. Inclusive ele comprou um terreno - não 
era muito grande - eram dois alqueires, foi lá e fez negócio. Foi pegar 
dinheiro emprestado pagando juros para o Joaquim Inácio. Aí ele foi 
e comprou o terreno. Batalhou, batalhou e conseguiu montar uma 
olaria, uma fábrica de tijolo, mas não sofisticada, pequenininha, 
tocada a cavalo. O pai experimentou um monte de coisa.” relato de Nildo

Infelizmente as dívidas não eram a única forma de humilhação. 
Calçados, roupas e outros materiais de primeira necessidade falta-
vam costumeiramente. A necessidade os acompanhava e a frustração 
da família era notória e constante.

Mas duas coisas nunca lhes faltavam. A esperança de dias me-
lhores e a vontade de trabalhar. Assim como o sol que nasce todos 
os dias, a esperança da família brilhava toda manhã e antes do sol 
nascer estavam todos a postos para iniciar aquele novo dia.
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A Festa da Cachoeira

Poucas eram às vezes em que a familia Zonta saía de casa para 
participar de uma festa e uma dessas raras oportunidades, era A Festa 
na Igreja Cachoeira. Toda a colônia participava ativamente e era o 
acontecimento do ano. Os homens colocavam suas melhores roupas 
e seus mais bonitos chapéus. Já as mulheres, se arrumavam com seus 
mais lindos vestidos coloridos.

- Meu Deus, o Joanir está sem sapato, esse que ele está usando 
tá arrebentado – disse Faustina.

- Vamos mãe, eu quero ir – disse Joanir.
Apesar do situação foram à festa, pois Mariazinha e seu na-

morado Arthur, aguardavam dentro da cabine do caminhão. Joanir 
sempre acompanhou Mariazinha quando ela saía com o namorado, 
ele era o famoso “vela”.

Chegando na festa, o constrangimento de Faustina foi tamanho 
que sua vontade era de voltar correndo para casa,  e ela  não teve 
coragem de descer do caminhão. 

- Se vocês querem descer, desçam; que eu e o Joanir ficamos 
aqui. – disse Faustina para Mariazinha e Arthur.



Na Intimidade do Sucesso Ricardo Hubner

79

 - Não, nós também ficamos. Nós não vamos descer também. – 
respondeu Mariazinha.

Então Arthur, encostou seu caminhão próximo ao local da festa 
e dali ficaram admirando a alegria das pessoas e o movimento da 
festa. Ele comprou uma garrafa de refrigerante, uma gasosa de fram-
boesa e ali ficaram.

O silêncio reinou por alguns minutos, pois o pensamento de 
todos era quase que unânime: “O que estamos fazendo aqui?”

Minutos depois, na tentativa de aliviar a frustração de Faustina 
e Joanir, Arthur convidou a todos para ir visitar um tanque de pesca 
para que pudessem dar uma espiada e então voltaram para a casa.

A imagem deste dia é inesquecível a todos, pois a carestia e a 
necessidade ainda assolavam a família. 
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Abate de suínos – 1969

A olaria continuava indo nada bem, então João Zonta fecha o 
negócio e vai ao encontro dos filhos Tonico e Nildo e se propõe 
a trabalhar para eles, em troca de um salário. Eles imediatamente 
aceitaram, pois viam a situação em que se encontravam e seria mais 
rentável, que João e Joanir trabalhassem ali no abatedouro. Logo 
depois, Tonico e Nildo decidiram dividir a sociedade. Leonildo 
começou a viajar com um caminhão e Tonico ficou à frente dos 
negócios no abatedouro. 

“Aceitamos a proposta do pai e trabalhamos no antigo matadorzi-
nho e até arrumamos um bom dinheiro, mas infelizmente meu irmão 
começou a jogar baralho. Quando estávamos quase quebrando saí 
fora e fui pra estrada sozinho. Nessas alturas eu já estava casado.” 
Relato de Nildo

Além de todos os problemas, agora eles enfrentavam outro, o 
vício do carteado. Somente quem já teve algo semelhante na familia, 
sabe as consequências que isso pode trazer. Assim, a sina da família 
Zonta continuava e o pequeno abatedouro ia de mal a pior.
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A Reviravolta

Tempos depois num sábado, Joanir estava lavando o antigo 
abatedouro quando Leonildo chega de viagem com o caminhão car-
regado de milho, vindo do Norte para descarregar em Paranaguá. Em 
seguida, Joanir vai até a casa de Nildo que estava em frente ao fogão 
de lenha, comendo pinhão e tomando café. 

Nildo ofereceu lugar a Joanir e pediu para que ele se sentasse. 
Então Joanir falou:

- Oh Nildo. Vou começar a viajar com você porque tô sem 
serviço, aqui tá ruim de trabalho.

 
No mesmo momento, Nildo falou que estava pensando em pa-

rar de viajar com o caminhão. A gasolina e as despesas eram muito 
altas e não lhe sobrava nada. Então Nildo disse para tocarem o antigo 
abatedouro e Joanir completou:

- Toque você mesmo que trabalho pra você. 

Já em consenso, Leonildo disse para Joanir encontrar seu João 
para falar o combinado. Propuseram a sociedade decidindo iniciar 
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logo os trabalhos, para não perder os fregueses que o Tonico havia 
conquistado. Mas os Zonta tinham um problema, não tinham suínos 
para o abate na segunda-feira e para a respectiva venda. 

-“Nós não tínhamos porco pra matar na segunda-feira e meu 
irmão falou, se nós ficar uns dias sem matar porco, perdemos todos 
os fregueses. Aí resolvemos ir comprar porcos”.  Relato de Joanir

Decidiram então ir até a região de Mandirituba para comprar 
de pessoas que eles conheciam. Tinham um caminhão pequeno do 
tempo da olaria, que desde então, estava parado. Era um Ford Ale-
mão com motor de F-6 que funcionava à base da manivela, caixa de 
F-600, diferencial de Studbac e nunca teve um bom freio. Mesmo 
assim lá se foram fazer o caminhão funcionar para ir comprar os por-
cos. Demoraram muito e por mais de uma hora, viraram a manivela 
até que o motor finalmente funcionou. 

“Fazia uns três anos que tava parado o caminhão no mesmo 
lugar, a grama, o capim tinha subido assim, tava na altura da car-
roceria e o Nildo falou: - Vamos pegar o Ford Alemão e vamos lá no 
Pedrinho de Básto, ele sempre tem porco ou ele conhece quem tem. 
E lá fomos nós fazer funcionar o Ford Alemão. O Nildo lixou o pla-
tinado, colocou gasolina no carburador e dá-lhe  virar a manivela, 
dá-lhe  virar. Lá pelas tantas o caminhão pegou.”  relato de Joanir
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Saíram em seguida e a primeira parada foi no posto de Umbará 
para abastecer, e o frentista perguntou quanto iria de gasolina. Nildo 
olhou para Joanir, querendo saber quanto de dinheiro ele tinha. Jo-
anir rapidamente respondeu 4.500 cruzeiros, então Nildo abriu sua 
carteira, juntou mais 4.500 cruzeiros e disse ao frentista para colocar 
9.000 cruzeiros.

Joanir não entendeu aquilo no momento, mas anos depois é 
que a ficha caiu. Aquela tinha sido a primeira atitude de Nildo como 
sócio, pois cada um pagou 50% do custo da gasolina para aquele que 
seria o primeiro frete para compra de suínos.

Após colocar o combustível, seguiram até a casa do Pedrinho 
de Basto, pois ele tinha vinte porcos à venda. Leonildo fez a proposta 
e em pouco tempo acertaram o negócio. Joanir queria carregar todos 
os vinte porcos, mas Leonildo disse para levarem apenas cinco. 
Na terça-feira, pegariam mais cinco, com isto, dentro de vinte dias 
pagariam os primeiros e não ficariam em dificuldades para acertar o 
restante. 

“Hoje eu tenho sentimento que a sociedade começou aí. Pedri-
nho de Básto era conhecido antigo do meu irmão.” Relato de Joanir.

E assim Nildo falou ao proprietário dos suínos:
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 - Só que nós vamos levar só cinco Pedrinho, daí na terça-feira 
nós pegamos mais cinco, e na quinta eu pego os outros cinco, e 
no sábado os outros cinco, eu vou levar cinco de cada vez. Tem 
problema pra você?- perguntou Nildo

- Não, não tem problema. - respondeu Pedrinho

 - Nós estamos com o caminhão aqui, tá aí os porcos. Levamos 
todos de uma vez só e ganhamos tempo. - sugeriu Joanir para Nildo

 - Veja Joanir. Nós levamos cinco hoje, nós compramos com trinta 
dias de prazo. Nós pegamos cinco hoje, daqui trinta dias vai vencer 
cinco, daqui trinta e três  dias vai vencer mais cinco, daqui trinta e 
seis  dias vai vencer mais cinco.  Se nós levarmos tudo hoje daqui 
trinta dias vence tudo e nós não vamos ter todo dinheiro pra pagar 
tudo.-  concluiu Nildo

E Joanir concordou percebendo neste momento a importância 
de planejar o fluxo de caixa. Um fluxo de caixa, seja de um pai de 
família ou de uma grande empresa, precisa ser sempre positivo. Caso 
contrário, terá que pegar o capital de giro emprestado e vai ter que 
pagar juros pelo uso do dinheiro. Foi uma grande lição para o jovem 
empreendedor.
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A primeira Entrega

Na segunda-feira, às duas horas da manhã, a água já estava 
fervendo e lá estavam Leonildo, Joanir e o Sr. João iniciando o abate 
para que às sete horas da manhã eles pudessem carregar a carne, 
toucinho e fossem vender nos açougues. 

“Aí no sábado mesmo, fomos atrás de um freteiro que trabalha-
va para meu irmão mais velho e sabia onde que eram os fregueses, 
e acertamos com ele pra segunda-feira ir fazer as entregas pra nós. 
Adão Ivanquio era o nome dele. Aí quando eram, 6 horas da manhã 
já tava toda pronta a carne que se vendia. O matador não tinha 
geladeira não tinha câmera, tinha que fazer tudo no dia aí quando 
era 6, 6 e meia da manhã já tava tudo pronto as carnes pra entregar, 
o Adão chegou, carregamos todas as carnes que tinha pra levar.” 
Relato de Nildo

- Joanir você vai junto com o Adão e marque os lugares. – 
disse Nildo

- Não Nildo, vai você e eu fico aqui no açougue a entrega você  
faz. – disse Joanir 

Joanir acabou obedecendo Leonildo e foi fazer as entregas jun-
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to com o Adão, que era dono de uma Kombi e conhecia a freguesia 
do Tônico. 

Saíram então e o primeiro freguês era na Vila Fanny, lá pararam 
e o freguês pediu uma prancha de porco e cinco quilos de toucinho. 
Então Joanir deparou-se com um grande problema: 

“Corri pra dentro rapidinho troquei de roupa, montei na 
Kombi do Adão e saímos lá do Umbará. Pegamos a BR 116 e um 
pouco antes de Marechal Floriano era o 1º açougue, paramos eram 
7:00h e pouquinho. Nós já estávamos lá na frente e o açougueiro já 
tava abrindo então entrei eu com o Adão. O Adão já me apresentou 
como irmão do Tonico que ia fazer entrega dali pra frente. Que era 
comigo e tal e quanto que ele queria. Ele pediu uma prancha de 
carne e 5 quilos de toicinho. E eu fui na Kombi, peguei a prancha e 
coloquei na balança, o Adão anotou no papel o peso, aí eu peguei 
a carne, pendurei na gancheira do açougue, voltei peguei o pedaço 
de toicinho, que eu já tinha ido umas vezes junto com meu irmão 
Tonico,  foi lá peguei o toicinho coloquei na balança, tal, tal, o Adão 
anotou, coloquei na gancheira, tinha um pano lá e já enxuguei a 
mão e o açougueiro pediu nota fiscal. 

Aí eu fui na Kombi peguei o bloco de nota fiscal entrei no açou-
gue e entreguei para o Adão, o Adão falou: tira você  a nota Joanir. 
Peguei o bloquinho do açougueiro. - Adão empurrou o meu bloco e 
me deu o bloquinho do açougueiro pra eu copiar a razão social do 
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cara - E eu não sabia escrever. Comecei a querer escrever o nome da 
empresa e não consegui e não achava nada, pedi para o Adão tirar 
a nota pra mim, e na hora que entrei na Kombi, então falei para o 
Adão: - Eu esqueci, eu não lembro mais nada de escrever, se for pra 
tirar nota daqui pra frente você tira pra mim porque eu não consigo, 
agora eu me preocupei. Daí ele falou: - Você tá com teu material 
escolar em casa? – estou - respondi. Então, faça cópia, pegue teus 
livros e comece a fazer cópia, o que tá escrito no livro passa no 
caderno, você pega já de novo. E foi o que eu fiz, toda horinha de 
tempo que  tinha eu tava fazendo cópia do livro para o caderno até 
pegar de volta. Assim eu relembrava a escrita, porque desde que 
eu saí da escola até aquele momento, eu nunca tinha escrito nada, 
não usei pra nada. Foi um período de quatro anos sem ter contato 
nenhum com leitura e escrita.” Relato de Joanir

Por volta do meio-dia, voltaram e a tarde fizeram linguiça. O 
toucinho era derretido em banha, e faziam chouriço até as seis da 
tarde. Carregaram novamente o restante e faziam novas entregas até 
as 21 horas, tudo isso naquela segunda-feira.

Na terça-feira fizeram a limpeza do abatedouro até o meio-dia 
e a tarde saíram comprar suínos para o abate de quarta-feira. Quando 
eram duas da manhã de quarta-feira, inicio-se o abate e repetiu-se a 
rotina de segunda-feira.

Na quinta-feira, fizeram limpeza até o meio-dia! À tarde foram 
de novo para o mato comprar suínos para o abate de sexta-feira e 
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assim se repetiu a mesma rotina de segunda e de quarta-feira. No 
sábado, novamente fizeram a limpeza e busca de suínos, retornando 
por volta das 19 horas.

“Então nós matávamos os porcos e eu fazia a entrega. Nós 
trabalhávamos no açougue até de tarde, de tarde carregava de novo 
a outra parte, linguiça, banha, torresmo, pé de porco, orelha tal, 
essas coisas que tinha que fazer e ia fazer a 2ª entrega, quando eram 
9 horas da noite, tinha terminado. Então normalmente começava 1 
hora da manhã e parava 8, 9 horas da noite, isso num dia, no outro 
dia ia cedo arrumar porco, ia comprar porco, chegava de tarde 1 
hora 1 e meia, começava de novo, e assim era o ritmo de segunda a 
sábado.” Relato de Joanir
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O Bigode

Esta rotina durou seis meses, foi quando compraram uma Kom-
bi, ano 1961, da firma Café Tarumã. Daí em diante não necessitavam 
mais do freteiro, mas Joanir ainda não tinha idade para tirar carteira. 
Então Joanir dirigia com a carteira do Leonildo.

Um dia, na Avenida Pres. Kennedy, um caminhão foi desviar 
de um ônibus e bateu na lateral da Kombi, arrancando-lhe a porta. 
Sem condições de colocar outra porta, os Zonta andaram durante 
trinta dias sem ela, até que um latoeiro se prontificou a endireitar a 
porta.

“Eu não tinha carteira, aí eu deixei crescer o bigode, mas era 
bem ralinho, eu pintava o bigode  e andava com a carteira do Nildo. 
Tinha um posto fiscal ali na BR 116 noUmbará e tinha que passar na 
frente do posto fiscal pra vir pra Curitiba, pois  era o único caminho 
que tinha. E os guardas sabiam, mas nunca me pararam. Sabiam que 
eu era de menor, que eu não tinha carteira, mas nunca me pararam, 
os meus irmão conheciam os guardas e também eu tinha freguês do 
lado do posto. Quantas vezes eu cheguei  no restaurante, churras-
caria Pinheirinho por exemplo, e estavam lá os guardas. Eles nunca 
me mandavam parar. Eu pintava o bigode. No Novo Mundo, tinha 
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um barbeiro que todo mundo ia e eu ia lá uma vez por semana, não 
sei o que ele passava, mas ficava mais pretinho” relato de Joanir

 Finalmente uma luz ao final do túnel, pois parecia que a 
familia Zonta havia transpassado a barreira da pobreza. Com muito 
trabalho e esforço, se dedicavam as atividades do açougue por quase 
20 horas diariamente, de segunda a sábado. Um ditado popular que 
diz que “a preguiça é prima irmã da miséria” tem seu revés em “o 
trabalho é o remo da prosperidade”.
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O Vampiro do Umbará

“Durante a semana matávamos porco. Na sexta-feira de tar-
de, meu irmão matava boi, matava boi pra vender no Umbará. Tinha 
uma área atrás do abatedouro onde passava uma viga em cima, meu 
irmão trazia o gado e amarrava nessa coluna pra matar. 

Eu pegava uma caneca - a caneca que nós chamávamos era 
uma lata de azeite - ficava lá do lado quando ele dava o tiro na 
cabeça do boi, e daí sangrava, e na hora que ele sangrava já ia com 
o canequinho na mão, enchia o canequinho de sangue e dava pra 
mim, e eu tomava o caneco de sangue. 

 
Aí tinha meu primo, magrinho que era, minha mãe contou 

pra minha tia que eu tomava o sangue e a minha tia mandou o Nico 
lá tomar o sangue. Eu ia com a canequinha e ele também com a 
canequinha, mas meu irmão primeiro encheu a minha, e eu já peguei 
e tomei a caneca inteira - que tinha que tomar enquanto tava quente 
né, senão coalha o sangue. Na hora que eu terminei, ele pegou a 
caneca e ficou olhando eu tomar. Olhei pra ele - imagine como esta-
vam os meus dentes e minha boca.- Quando terminei dei um sorriso 
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pra ele com a boca cheia de sangue.  Ele deu um passo pra trás, 
sentou no chão e desmaiou.” relato de Joanir em gargalhadas

 Nesta época Joanir tinha ainda 8 anos.
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El Carneçaro 

“Quando eram três horas da manhã, meu irmão começava 
a cortar a carne. Quando era quatro e pouco, começavam a chegar 
os clientes pra levar a carne. Quando era nove horas, tinha só as 
encomendas pra entregar. Nós tínhamos um carrinho com cavalo e 
meu irmão carregava todas as encomendas em cima desse carrinho 
e íamos fazer as entrega.” Relato de Nildo.

Em uma dessas entregas, havia uma casa com um campo 
grande na frente e no quintal havia uns vinte cachorros, era um 
verdadeiro canil. Quando lá chegaram, Nildo pegou o pacotinho de 
carne, entregou na mão do Joanir e disse:

 - Entrega nessa casa.
- E aquele monte de cachorro? Eu não vou, olha o monte de 

cachorro – disse Joanir com os olhos arregalados. 
-Ah! Olhe para o tamanho dos cachorros e para o teu tama-

nho! Vê se vão fazer alguma coisa! – encorajando o caçula.
Nildo não descia do carrinho de medo dos cachorros, manda-

va o irmão mais novo. Mas isso nem se comparava com a maneira 
com que alguns clientes se referiam aos irmãos Zonta. 

Certa feita, ao se fazer uma das entregas, uma menina veio 
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correndo e gritou: 

- Mama zequa el carneçaro. (Mãe, tá aqui o carniceiro).

Em alto e bom italiano exclamou para que todos ouvissem. 
Os irmãos eram conhecidos no Umbará por “os Carniceiros”. 
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Novos Mercados

Em 1971, começou a ser comercializado o óleo de soja que 
substituiu a banha de porco em quase todos os seus usos. Foi uma 
revolução, pois se podia comprá-la em latas e armazenar por mui-
to tempo, além de serem mais baratas do que um quilo de banha. 
Tinham também o apelo de serem mais saudáveis e a população 
aderiu em peso ao novo costume, deixando os abatedouros sem esta 
preciosa fonte de renda.

Mas isto era apenas mais um desafio para a Família Zonta 
e logo acharam uma solução para recuperar o faturamento perdido.

“A gente ía indo bem, mas entrou o óleo de soja. Então já era 
a fase do óleo de soja. Quando entrou, parou a venda da banha e ele 
substituiu a banha. Nós matávamos os porcos, vendíamos as carnes 
e ficávamos com a banha, estávamos com um problema. Então, pa-
rei e descobri que o Parizoto - era um atacado em Maringá - fazia 
Mato Grosso, e lá ainda consumia banha. Falei pro Nildo e fomos 
pra Maringá, e vendemos uma carga de banha, fechamos nesse dia 
a venda uma carga de banha. Só que a banha era em lata de 18 
litros e não podia pegar sol senão derretia. Então carregávamos às 
seis horas da tarde num caminhãozinho, um 1113 do nosso freteiro. 
Chegávamos lá às seis horas da manhã. Eram dez, onze horas de 
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viagem pra chegar até Maringá.
Nós não tínhamos telefone, mas tinha uma loja da Hermes 

Macedo aqui no Pinheirinho e um amigo meu que trabalhava lá. 
Deixei o telefone da Hermes Macedo lá com o Parizoto, então ele 
ligava pra loja. Esse meu amigo atendia, e me avisava que era para 
eu ligar pra lá. Daí eu ia até um telefone e ligava e já marcava que 
dia, e a que horas que eu ia pra lá com a banha. Depois passei a 
dica para o Frigorífico Alvorada, que também vendeu toda a banha 
dele. Realmente abrimos um novo mercado.

O negócio beneficiou todo mundo, quando eu terminei a mi-
nha banha, o consumo do Parizoto era grande, passei pedidos para 
os outros pequenos abatedouros. 

Não intermediei porque o Parizoto estava em concordata, 
então não se poderia garantir nada. Não existia garantia, era ven-
der com trinta dias de prazo e esperar para receber.” Relato de Joanir

Assim a familia Zonta, conseguiu restabelecer o faturamento 
do abatedouro e oxigenar seu pequeno empreendimento. 

Empreendedores de sucesso são como aves. Seus olhos de 
águia e ouvidos de falcão detectam oportunidades à distância, so-
brevoam a área e no momento adequado, dão seu voo rasante sobre 
o alvo.
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Viagem de Avião

“Entregamos a primeira viagem de banha e quando tava 
vencendo o prazo de pagamento, o Parizoto pediu mais uma carga. 
Daí eu falei para o Nildo - Nessa você vai junto porque nós vamos 
receber 12 mil quilos de banha. É um monte de dinheiro.

Na primeira eu fui, descarregamos a banha e o dono do 
atacado rasgou um pedaço do risque-rabisque de cima da mesa e 
escreveu: Vale tanto, pagamento tal dia e passou um visto. Esse era 
o compromisso, o comprovante de entrega.
  Então eu peguei o papelzinho, coloquei no bolso, peguei 
um ônibus e voltei pra Curitiba. Então essa nova  viagem, era pra 
receber a primeira carga, e falei para o Nildo: -  vamos junto, vamos 
junto - até que convenci o Nildo ir. 

Na época, não tinha freteiro disponível, pois era feriado 
de finados (02 de novembro) e não se achava caminhão. Achamos 
um Alfa velho e acertamos com o cara pra ir pra Maringá. Tremia 
até o certificado desse Alfa. Chegamos 7:30h da manhã. O sol já 
alto, até descarregar e falar com o Alcides Parizoto... que era quem 
pagava... Demorou, e demorou... Lá pelas quatro ou cinco horas 
da tarde ele pagou nós. Saímos com aquele monte de dinheiro num 
cartucho e fomos pra rodoviária. Mas antes de ir pra rodoviária o 
Nildo falou: - nós viajamos a noite inteira pra chegar aqui, ficamos 
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o dia inteiro pra descarregar e acertar a conta, agora viajamos a 
noite inteira, e amanhã tem que buscar porco. Vamos chegar acaba-
dos em Curitiba. Falaram pra mim, quando você tava lá dentro com 
o Alcides, que sai um avião daqui às sete horas da manhã. As oito e 
pouco esse avião está em São José, e nós vamos estar descansados, 
é melhor nós dormirmos aqui.  Tá bom? Vamos fazer isso concordei 
com o Nildo” relato de Joanir

Então compraram as passagens de avião, sem nunca terem colo-
cados os pés numa aeronave antes. Após a compra, foram para um 
hotelzinho ao lado da rodoviária e lá dormiram. Pegaram um quarto 
com duas camas e lá por 6:00h da manhã, já estavam no aeroporto 
esperando as instruções para o embarque. Ficaram atentos a tudo, 
porque não sabiam nada sobre o procedimento de embarque no 
aeroporto. 

De repente ouvem a chamada para embarque, correm para o por-
tão e vão andando pelo pátio do aeroporto até a porta do avião. Nildo 
e Joanir entraram por último. Entraram no aviãozinho e deram de 
cara com um banquinho atravessado para quatro pessoas. Lá já havia 
duas pessoas sentadas e como as poltronas não eram marcadas, os 
dois que chegaram antes sentaram nas pontas, sobrando os lugares 
do meio para Nildo e Joanir. 

“...eu e meu irmão, sempre fomos pesadinhos e os outros dois 
também não eram fraquinhos. Resultado, nos apertamos todos pra 
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por o cinto, mas o espaço era pequeno, então não dava pra eu en-
costar as costas no encosto da poltrona. Nisso o aviãzinho levantou, 
na hora que o aviãzinho levantou, eu num aperto que tava, soltei o 
cinto, daí dei aquela relaxada e o aviãozinho tava tranqüilo. Então 
eu tava falando com o Nildo de ir buscar porco e tal, quando de re-
pente o avião pegou um vácuo, o aviãozinho desceu alguns metros e 
eu saí do banco e encostei a nuca no teto e o cinto ficou lá embaixo”. 
Relato de Joanir

Quando Joanir voltou ao assento perguntou para Nildo com cara 
de assustado. 

- Você viu isso? 
- Vi. 
- Que coisa hein?!

As pessoas que têm no sangue o empreendedorismo, não têm 
medo de novidades, pelo contrário, elas as atraem. Foi assim que 
os irmãos Zonta viajaram pela primeira vez de avião e tiverem 
uma experiência inusitada. Joanir conta essa passagem de sua 
vida com um largo sorriso e muitas gargalhadas de si próprio. 
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O Empreendedor

Em 1972, os Zonta já tinham uma caminhão F-350, uma pick-
up F-100, estoque, um pouco de dinheiro e 30 funcionários. Já era 
uma pequena empresa e trazia tranquilidade a todos, pois os lucros 
eram suficientes para mantê-los supridos. Era a época do milagre 
brasileiro, onde a economia cresceu muito graças aos investimentos 
que a ditadura militar fez. O PIB do Brasil chegou a crescer 8% em 
um ano, algo jamais visto. Eram outros tempos, em que a repressão 
política e partidária reinava e a censura continham a opinião de mui-
tos desafetos do governo militar. 3

Em meio a este clima, Joanir teve a maior surpresa de sua vida, 
quando seu pai chamou a ele e seu irmão Leonildo, dizendo que 
estava satisfeito com a situação econômica financeira tranquila em 
que se encontravam e que pretendia sair da sociedade, continuando 
apenas trabalhando por um salário mensal.

Foi feito um balanço e encontrado o valor do capital que ha-
viam auferido. Então Joanir ficou sabendo através de seu pai que: 
50% era do Leonildo, 25% do Joanir e 25% do pai e que deixaria o 
capital dele, emprestado para Joanir com juros de 2% ao mês. Tudo 

3 Governador era Pedro Viriato Parigot de Sousa e Presidente era Emílio G. 
Médici 
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isso para que Joanir e Nildo ficassem com 50% cada um. 
A surpresa para Joanir foi tamanha, que custava a acreditar, 

pois em sua mente, ele sempre trabalhou com seu pai. Esta foi a re-
compensa que o jovem Joanir recebeu por sempre estimar e obedecer 
ao seu pai. Apesar de seus pensamentos às vezes contrários às ordens 
e decisões tomadas pelo chefe da família, ele nunca as discutiu ou 
questionou com veemência. Foi fiel e dedicado ao seu pai. 

Muitas vezes, deixamos de receber nossas recompensas por 
sermos imaturos e questionarmos os mais experientes. Devemos 
lembrar, que ser fiel é mais importante que ser um irreverente. Nossa 
atual sociedade, não estimula mais essa prática e acabamos pagando 
um preço muito caro por nossa falta de obediência. As drogas não 
seriam tão populares e tão desejadas se educássemos nossos filhos 
com real relevância ao item obediência. 
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A Encruzilhada 

Em setembro de 1973, os Zonta receberam a visita de uma 
equipe de fiscalização de Inspeção Federal. Fizeram uma vistoria 
no abatedouro do Pinheirinho. Como o abatedouro não atendia as 
condições exigidas, deixaram um projeto do menor abatedouro pos-
sível para a época, comunicando que iriam iniciar a inspeção federal 
dentro das novas normas dentro de alguns dias. 

Os Zonta fizeram um levantamento do custo para implantação 
do projeto mínimo, cuja soma ficava em 4.500.000 cruzeiros, que 
era a moeda da época, porém o capital de que dispunham era de 
240.000 cruzeiros. Concluíram que seria impossível adequar seu 
pequeno abatedouro ao projeto mínimo exigido pela S.I.F - Serviço 
de Inspeção Federal- e no dia 31 de dezembro de 1973 encerraram 
definitivamente as atividades.

Foi muito triste para a Família Zonta, pois bem ou mal, essa 
foi sempre a atividade base da família desde 1957. Às vezes foi 
deixado de lado, principalmente quando eram priorizados outros 
negócios e que foi motivo de esperança e desesperança em muitas 
oportunidades. 

João Zonta continuou a trabalhar com Leonildo, agora no 
açougue, pois o filho havia transformado o abatedouro da Nicola 
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Pelanda num açougue.
Ainda meio atordoado pela abrupta decisão, em janeiro de 

1974 decidiu comprar um caminhão Ford F 600, ano 1966, e de car-
roceria para puxar areia. Comprava areia e vendia nas obras quase 
pelo mesmo preço. Parecia que a prosperidade havia pulado pela 
janela e abandonado Joanir e sua familia, pois ele havia se casado e 
tinha uma filha para criar. 

Joanir como sempre, não esmorecia e ficava pensando e matu-
tando sobre o que poderia fazer para reverter aquela situação. Para 
Joanir a perseverança e a esperança sempre foram  suas companheiras.
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Nasce uma estrela

Em março de 1974, um dia logo após o almoço, o irmão 
primogênito Tonico, chega à casa dos pais, onde Joanir morava, e 
comentou que estava à venda um pequeno mercadinho no bairro do 
Pinheirinho, ficava na Churchill. 4

No dia 10 de março, foi ver o tal mercado “Biazi”. Joanir olhou 
aquele mercadinho e já anteviu que seria um bom negócio. Voltando 
foi conversar com Leonildo. Explicou em detalhes a proposta do 
proprietário e perguntou:

- Nildo o que você acha?
- Acho que é um bom caminho, faça uma proposta!! – disse 

Nildo.
Encorajado pelo irmão, volta ao mercadinho no dia 11 de mar-

ço e decidido relata:

“Era uma terça-feira, dia 10/03/1974, fui até o mercado para 
conversar com o Izidio, proprietário, o qual confirmou que estava 
vendendo para abrir um atacado. Então lhe perguntei por quanto 
estava vendendo e o preço era 85.000 cruzeiros pelas instalações e 
uma Kombi e o estoque ele previa ter 120.000 cruzeiros, o imóvel 
era alugado e o contrato era para dois anos. Conversei com o Nildo, 

4  Avenida Whinton Churchil – bairro do Pinheirinho – Curitiba Pr 
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pensei e falei pra minha esposa, e no dia seguinte, eu e ela fomos até 
o mercado. Olhamos de novo, trocamos ideias e resolvemos fazer 
uma proposta para pagar as instalações em 10 x 8.500 cruzeiros e 
o estoque pagar à vista, pois nosso capital era de 90.000 cruzeiros 
e o dinheiro que tinha emprestado do meu pai era 30.000 cruzeiros 
com isto somava um total de 120.000,00 cruzeiros e ele topou. Ficou 
acertado para fazermos o balanço na segunda-feira, e a partir de 
terça-feira já abriria as portas por minha conta. Mas, o açougue es-
tava parado e eu propus a ele iniciar na sexta-feira, dia 13/03/1974, 
com o açougue, ele também aceitou. E assim, combinamos.”

Joanir volta a falar novamente com o Nildo:
- Fechei o negócio, agora temos que tocar. Falou como se o 

Nildo fosse seu sócio.
- Joanir, lá mau dá pra um! Você toca lá e eu continuo tocan-

do o açougue aqui e o que você precisar, conte comigo.  Responde 
Nildo. 

Joanir estava um pouco triste, pois queria que seu irmão fosse 
seu sócio, mas mesmo assim foi adiante sozinho. Vendeu seu cami-
nhão, emprestou parte do dinheiro de seu pai, comprando o estoque 
à vista com custo estimado de 120.000 cruzeiros. A loja tinha 110 
metros quadrados, 2 checkouts, 5 funcionários e uma pequena área 
de açougue.
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 Para Joanir, foi um grande desafio e de repente, assumiu a 
direção e a responsabilidade de fazer uma loja funcionar.

 “Nos primeiros dias, estava completamente perdido, pois 
nunca tinha feito uma compra sequer em um supermercado, e, de 
repente, tinha que atender vendedores, receber mercadorias, efetuar 
pagamentos, tudo era pedido para mim e tinha que resolver tudo 
rapidamente. Só que para minha surpresa, tinha previsto um valor 
de 120.000 cruzeiros para pagar o estoque, e na verdade o estoque 
valia 180.000 cruzeiros, faltando assim 60.000 pra eu pagar o ho-
mem. Lá fui eu até meu irmão Leonildo para emprestar o dinheiro 
que faltava e ele foi pronto em me ajudar.” relato de Joanir

Com a ajuda do pai e do irmão Nildo, Joanir inicia as atividades 
do CONDOR, numa sexta feira treze e posso dizer, numa condição 
nada convencional, pois muitos, de forma alguma abririam nesta 
data, por receio ou superstição. 

Naquele momento iniciavam-se as operações da rede que mais 
tarde seria uma das maiores do Brasil. Vale lembrar que grandes em-
presas tiveram seus começos de forma semelhante, a Apple iniciou 
numa garagem, por exemplo.
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Os Primeiros Voos

  Seu primeiro passo foi ir a um escritório de contabilida-
de para abrir a firma. O contador lhe perguntou, qual seria o nome 
da empresa. O jovem empresário não tinha nem pensado nisto. O 
contador lhe passou uma lista com centenas de nomes e pediu que 
escolhesse pelo menos dez e assim não correria o risco de selecionar 
algum nome já utilizado por outra empresa. Os seis nomes inicial-
mente selecionados não puderam ser utilizados e somente o sétimo 
nome é que passou. O nome era CONDOR, e assim a empresa foi 
fundada com esta denominação.

 Geralmente se faz uma mística sobre a origem do nome das 
empresas, fazendo referências e homenagens a pessoas ou fatos de 
suas vidas, numerologia, signo ou outra forma extraordinária na qual 
foi concebido o nome da empresa.  Quando falo do CONDOR, a 
origem do nome é tão simples quanto a vida do seu fundador. Ne-
nhum fato mirabolante ou passe de mágica, deu origem ao nome e a 
história desta grande empresa.
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Metas e Objetivos Claros

A primeira meta de Joanir era no prazo de noventa dias apren-
der tudo sobre o funcionamento do mercado. Passou a ler tudo o 
que falasse sobre o assunto e conversar muito com os vendedores, 
aprendendo o que eles conheciam e também o que eles sabiam sobre 
a concorrência. Fez visitas a diversas lojas analisando formas de 
layout, exposição de mercadorias, promoções, variedade de produ-
tos, margens aplicadas, serviços prestados e atendimento. Com isso, 
conseguiu entender o que era necessário fazer para ser competitivo. 
Tudo que via, absorvia e colocava em prática em sua pequena loja. 
Seu primeiro slogan foi: NÃO SOMOS O MAIOR, POR ISSO TE-
MOS QUE SER O MELHOR. 

“O mercadinho era bem pequeno. Cinco metros e meio de 
largura, por vinte de comprimento, ao lado tinha uma casa grande 
onde eu morava. Na lavanderia eu fiz o escritório, da sala eu fiz 
o quarto e a cozinha e o resto virou depósito. Então eu atendia os 
fornecedores na lavanderia. Então imagine quando eram 11 horas, 
eu atendendo os fornecedores aqui e a mulher fazendo almoço ali. 
Muitos chegavam meio dia e já iam almoçar, era só entrar na cozinha 
e comer, eles almoçavam comigo. Tinha o falecido Armando que 
dava sempre certo. Quando ele chegava já era a hora do almoço. 
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Acho que ele já ia de propósito. Era assim uma convivência muito 
próxima que a gente tinha tanto com os funcionários, como com 
os fornecedores e também com os clientes. Os clientes na maioria 
eu conhecia pelo nome, não eram muitos, caderninho, chequinho 
pré-datado. Eu dedicava um bom tempo para escutar os conselhos 
dos fornecedores, o que estava vendendo, o que não estava. Às vezes 
a gente perguntava: como tá o Demeterco? como é que tá o Parati? 
que na época era do Rodolfo Senff.” – relato de Joanir

Joanir sempre se preocupou muito com as finanças e mantinha 
controle rígido e austero sobre cada centavo. Esta particularidade dos 
empreendedores se acentuou no início das atividades do CONDOR. 
Tudo era muito controlado. Comer fora era lá de vez em quando 
e a economia começava por não desperdiçar nada em casa. Essa 
característica ele herdou dos pais e manteve em todos os momentos 
de sua vida. 

“Sempre fui restrito em tudo, sempre fui controlado em tudo. 
Levei a minha vida assim. Não sou de desperdiçar até hoje.” Relato 

de Joanir 
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Disposição para o trabalho 

Joanir levantava às 6:30h, abria a loja às 7h e ficava cuidando 
de seu negócio até o meio dia. Almoçava e  quando eram 12:30h,  
já voltava para a labuta. Fechava às 20 horas, jantava e ia dormir, 
pois estava esgotado. Tudo isto de segunda a sábado. Já domingo, 
abria às 7 horas e cerrava as portas ao meio dia. Às vezes continu-
ava aberto até 15 ou 16 horas. Era uma rotina pesada, porque fazia 
todo trabalho diário de uma pequena loja, descarregava caminhão, 
fazia entrega, ia ao banco, verificava estoque, fazia preço de venda, 
atendia no balcão do açougue. 

“Domingo às 4 horas da tarde eu tava aberto ainda pra juntar o 
dinheiro pra pagar as duplicatas na segunda-feira. Incrível, sempre 
tinha cliente que vinha entre às 3 ou 4 horas da tarde. Isso foi anos 
e anos”. – relato de Joanir

  
Joanir traduz muito bem aquele ditado que diz: “É sobre os olhos 

do dono que o gado engorda”. 
Joanir convidou em julho de 1974 seu pai, que trabalha no 

açougue do Nildo, para que passasse a trabalhar com ele em seu 
novo empreendimento.
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Creio que posso comparar um empreendimento a uma videira. 
Quando é nova, precisamos plantar em um terreno fértil e diariamente 
regá-la, caso as chuvas não sejam suficientes. Se houver muito frio 
ou geada, a noite precisamos cobri-la. Tendo todo este cuidado no 
devido tempo, colhemos seus frutos. Mas também precisamos podá-
la, para que na próxima safra, possamos colher novamente muito 
frutos.

O terreno fértil reflete as oportunidades e o mercado, a água são 
os cuidados diários que temos que ter com nosso negócio, a poda são 
as decisões, que aparentemente são drásticas e dramáticas, já os fru-
tos são os resultados advindos de nosso empreendimento. Resultado 
não é somente lucro, mas também prazer pelo que se faz. Diria que 
o lucro é o oxigênio e o prazer é a água, elementos tão necessários 
para a sobrevivência de qualquer ser vivo. 
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Como é bom ter Amigos

 “Eu abria e fechava a loja todo dia de segunda a domingo. Só 
sobrava a caipirinha quando fechava a loja. Quem fazia era o com-
padre Silvio, o motorista. Compadre Silvio que trabalha comigo até 
hoje (2009). Ele fazia a caipirinha quando eu fechava a loja. Ia lá, 
colocava limão e tal e preparava a caipira. Quando eu chegava ele 
já tava com a caipirinha feita. Nós tomávamos, fumava um cigarro 
e conversava um pouquinho. Porque durante o dia eu ficava na loja 
e ia ao banco. O serviço externo eu também tinha que fazer, então 
era assim bem puxado o dia inteiro. Era sem parar. Certos horários 
atendendo  fornecedor, certos horários ia ao banco. Tudo crono-
metrado. Todo dia na mesma hora, tava no banco.” Relato do Joanir

Havia um cliente que comprava toda a semana na loja do Joanir, 
porém era caminhoneiro e iria iniciar viagens longas. Conversando 
com Joanir, pediu para que sua esposa comprasse fiado e a cada volta 
dele, deixaria o dinheiro com a esposa para acertar as compras da 
semana anterior. Joanir, sem pestanejar topou, pois ele era freguês 
já havia algum tempo e nunca teve qualquer problema. E assim ela 
procedeu comprando na primeira segunda, terceira, quarta semana, 
porém em seguida ela desapareceu. Joanir ficou preocupado e foi 
até a casa deles com seu motorista, pois ele sempre fazia as entregas 
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e sabia o endereço. Chegando lá, bateu palmas e viu movimentos 
dentro da mesma. Insistiu mais e como não havia cerca, entrou ter-
reno adentro. Bateu na porta e de repente a senhora da um grito e 
diz “você esta invadindo minha casa”, e gritando sem parar. Joanir 
abismado com que ouviu, saiu da casa, entrou na Kombi com seu 
motorista e voltou para sua loja.

Na noite seguinte, havia fechado as portas da loja e estava sen-
tado no sofá, aguardando a tão esperada “caipirinha” do seu Silvio, 
quando ouve alguém bater na porta. Sua esposa atende e vê um 
homem que pede para conversar com o Joanir. A esposa reconhece 
que é o caminhoneiro, marido da maluca gritona, e chama Joanir. 
Joanir vem calmamente atende-lo e ouve o seguinte: “uma de nossas 
mulheres vai ficar viúva hoje”, e sacou uma faca enorme. 

A primeira reação de Joanir foi segurar a mão do camarada, e 
assim cariam no chão, porem o “visitante”, estava sob ele. O camin-
honeiro estava a ponto de cravar a faca no peito de Joanir, quando o 
Sr Silvio, entrou na sala segurando-o.

“Aquela noite pensei que seria o fim. Não sei o que a mulher 
dele contou para ele até hoje, só sei que nunca mais os vi. Se não 
fosse o compadre Silvio, talvez não estivesse aqui. Ele me pegou de 
surpresa. Acho que ela gastou o dinheiro e disse a ele que tinha me 
pago”. – relato de Joanir 
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 Esta foi uma experiência que Joanir lembra em detalhes, pois 
graças a seu amigo não aconteceu uma tragédia. 
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A visão da Águia

Todo grande empreendedor procura oportunidades onde pessoas 
comuns não enxergam. Como Joanir tinha um ótimo relacionamento 
com seus fornecedores, aliás, outra qualidade de um empreendedor 
visionário, estes lhe passavam dicas de boas oportunidades. 

Certa vez, um representante de uma marca de arroz famoso na 
época, o Olivieri, disse a Joanir, “compre arroz que em três meses o 
preço vai triplicar.” 

E Joanir seguiu a dica e comprou um estoque para seis meses. 
Passando um ou dois meses da compra, o preço do arroz estourou e 
foi de 3 cruzeiros para 8. Foi uma excelente oportunidade.

Outra grande oportunidade foi quando Joanir entrou em contato 
com uma das cozinhas que servia refeições para o pessoal que estava 
trabalhando na construção da refinaria de Araucária da Petrobras. As 
cozinhas saiam comprando diariamente em vários supermercados os 
produtos que necessitavam para atender seus usuários. Aí entra a 
visão que diferencia um empreendedor visionário. 

Joanir pensou: “se eu puder levar todos os produtos que eles ne-
cessitam e entregar diariamente, eles vão comprar exclusivamente 
de mim”. Então fez esta proposta a uma das cozinha e esta ime-
diatamente aceitou. Dali em diante, Joanir começou a vender com 
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exclusividade para a primeira, para a segunda e por fim para todas 
as cozinhas industriais da refinaria em construção. Lá trabalhavam 
mais de seis mil pessoas e as cozinhas que o CONDOR atendia, ser-
viam mais de quatro mil refeições diárias. Era fornecido pão, leite, 
hortaliças, feijão, arroz, óleo, carnes e tudo mais que era utilizado na 
cozinha.  

Havia um risco, o de não receber os valores devidos, pois o 
pagamento não era efetuado pela Petrobras, mas sim diretamente 
pelas cozinhas terceirizadas que recebiam também diretamente dos 
funcionários atendidos. Para minimizar esse risco, Joanir combinou 
entregar a mercadoria diariamente e sempre aos domingos, recebia 
o que havia sido vendido durante a semana anterior. E assim, todo 
domingo Joanir estava nas cozinhas esperando receber o dinheiro 
e estas lhe pagavam imediatamente após receber de seus usuários, 
já que o acerto com eles era exatamente o mesmo, ou seja, comem 
durante a semana e pagam no domingo.

Essa oportunidade apareceu durante o mês de maio de 1974 e em 
junho o processo estava em operação. Este incremento de venda fez 
com que elas saltassem de 135.000 cruzeiros em maio para 290.000 
cruzeiros em junho, ou seja, um aumento de mais de 115%, apenas 
de um mês para outro. Um fato relevante vale a pena lembrar é que 
neste período a inflação era em torno de 1 ou 2% ao mês, signifi-
cando um aumento real magnífico.

Esta foi o grande vôo inicial do CONDOR e que injetou ânimo, 
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disposição e principalmente capital no empreendimento de Joanir, 
mesmo que isto tenha significado um risco para seu negócio, pois se 
não recebesse as vendas efetuadas, isto poderia significar a falência. 
Certamente foi um risco calculado, pois o fornecimento seria de 
apenas uma semana, já que na próxima não haveria entregas se não 
houvesse o pagamento.
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                           Princípios nunca devem 
ser abandonados

Para uma jovem empresa, uma das maiores dificuldades é con-
seguir e manter crédito na praça. Mesmo hoje em dia, não é possível 
efetuar grandes compras sem que o credor tenha certeza da idoneida-
de do pretenso devedor ou que este apresente garantias para eventual 
liquidação do débito. Para a jovem empresa CONDOR, não houve 
exceção e conseguir crédito foi um sacrifício grande.   

Joanir conta com muita segurança, que um dos fornecedores que 
mais lhe marcou e que não lhe sai da memória, é o Sr Julio, que era 
representante da empresa Sanrig. Ele foi o primeiro fornecedor a lhe 
conceder crédito para seu pequeno negócio logo no início.

E para garantir esta condição, Joanir sempre teve por princípio, 
pagar seus funcionários e seus fornecedores rigorosamente em dia e 
nestes 35 anos de história, o CONDOR, ou melhor o Joanir, nunca 
deixou de cumprir este princípio.

Com o aumento expressivo das vendas, de junho de 1974 em 
diante, e com o fornecimento às cozinhas industriais, aliás, forneci-
mento este que durou quase três anos, e já com crédito garantido na 
praça, houve folga no caixa e estava sobrando dinheiro. 

Joanir pensou: “vou saldar minha dívida com meu irmão, Nildo” 
e se dirigiu à casa dele.
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- Olha, vou te devolver o dinheiro, não adianta ficar com o di-

nheiro aqui – disse Joanir para o irmão.
- Mas compre alguma coisa pra você. - retrucou Nildo  
- Não tenho onde pôr.  Não tenho mais onde colocar mercadoria, 

e outra, não se compra nada à vista, se compra só a prazo – concluiu 
Joanir.

Naquela época Joanir já comprava com 28 ou 30 dias e só vendia 
à vista, a venda com cheque pré ou na cadernetinha era mínima e 
cartão de crédito, isto não existia. As empresas faziam pagamento no 
dia 10 e no mesmo dia, os clientes faziam filas para esperar carrinho 
vazio e entrar na loja. Na sexta à tarde e no sábado o movimento era 
intenso, os clientes deixavam uma pessoa cuidando do carrinho na 
fila e iam buscar as mercadorias nas gôndolas, enchiam o carrinho 
parado na fila de caixa para ganhar tempo.

Joanir estava pagando aluguel, então ele pediu ao Nildo ir com 
ele convencer os donos a vender o imóvel onde o CONDOR  estava 
instalado. Os proprietários eram amigos de Leonildo e lá foram os 
Zonta tentar a compra.

-Vem do meu lado, pra ver se os homens vendem – disse 
Joanir para Nildo.

Mas não houve negócio, pois os proprietários, que eram dois 
irmão também, não estavam interessados naquele momento em ven-
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der e responderam.

- Mais tarde se você quiser, mais tarde talvez voltemos pra fazer 
negócio - disse um dos donos - por enquanto não vou vender mesmo, 
por enquanto não. Mas como é que você queria comprar?

- Comprar com dinheiro, comprar com o quê? – disse Joanir em 
tom de brincadeira e emendou – Acho que vale uns 30 contos.

Então um dos proprietários arregalou os olhos, mas seu irmão 
não deixou vender. Assim, Nildo e Joanir voltaram, um pouco de-
cepcionados por não realizar o negócio, mas isto não significaria que 
Joanir iria desistir.

Num certo domingo, Joanir apareceu novamente na casa de 
Nildo e saldou sua dívida após muita insistência, pois o irmão não 
queria receber naquele momento, mas palavra empenhada é mais 
importante do que contrato assinado, no código de conduta de Joanir.
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Realizando um Sonho

Nos primeiros dias do mês de janeiro de 1975, Joanir tirou um 
Ford Maverick azul, pelo consórcio e foi buscar na Slavieiro da 
Comendador Araújo.

A sensação de tirar o carro da concessionária foi indescritível. 
Joanir lembra de seu sonho de infância, quando com uma tábua, al-
gumas madeirinhas e um volante, brincava de passear com sua irmã.  
Lembrava também de quando o Gigio, passava na frente de seu 
portão com o braço para fora da janela. A sensação era indescritível 
e única em sua vida até aquele momento. 

No dia da retirada do carro, num domingo, não abriu o mercado. 
Desceu até o litoral para experimentar o carro na estrada. Pegou a 
mulher e as filhas e se mandou para Guaratuba. Saíram bem cedinho 
e na bagagem um franguinho assado pra comer no almoço. Às vezes 
batia um vento forte e a família comia frango assado com um pouco 
de areia, mas era só alegria. 

Naquele domingo voltaram todos queimados de sol, uma situa-
ção inusitada, pois isso raramente ocorria.

Em nossas vidas, os momentos de alegria, de metas e objetivos 
atingidos devem ser muito comemorados. Nosso passado apenas 
conta como experiência, nosso futuro é consequência do que fazemos 
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hoje e o “hoje” é um presente. Deve ser por isto que o “hoje” chama-
se presente. Nossa vida deve ser vivida intensamente e cada segundo 
não volta mais, já passou. 

O empreendedor tem muita consciência do passado, do presente 
e do futuro.  Sabe que o futuro é fruto do que fazemos hoje, por isto 
ele não desperdiça tempo. O capital mais precioso para um grande 
empreendedor é o tempo. Com o bom emprego de seu tempo, as 
duas outras condições lhe são fornecidas gradativamente. Para eles, 
o impossível é apenas uma questão de tempo.    
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Conto do Vigário

Num belo dia, ainda em 1974, chegou um cliente na pequena loja 
do supermercado CONDOR e perguntou:

- Você não tem pente da marca “Tal”? Eu procurei em suas 
gôndolas e não localizei!!

- Infelizmente esta marca de pentes eu não tenho.  Mas, de quan-
tos você precisa? - indaga Joanir.

- Preciso de muitos, pois irei levar para Santa Catarina e vou 
vender lá.

Rapidamente, Joanir lembrou que há alguns dias atrás, o vende-
dor de pentes dessa marca, passou em sua loja e deixou o número 
de telefone . Joanir logo pensou em solicitar uma grande quantidade 
para atender ao pedido e responde ao cliente.

-Posso conseguir esta quantidade na semana que vem. Você 
pode passar aqui, me confirma o pedido e te entrego a quantia que 
você quiser.

-Combinado! – E assim se despediu o cliente.
Joanir imediatamente vai a empresa de um amigo, no Pinhei-

rinho mesmo, pois ele era um dos únicos que tinham telefone na 
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região. Liga para o vendedor da marca solicitada e pergunta se pode 
entregar uma grande quantidade. O homem do outro lado da linha 
confirma que sim.

Conforme combinado, o cliente volta a loja do CONDOR e 
confirma o pedido. Joanir volta ao telefone de seu amigo e confirma 
também o pedido de 200 caixas de pentes ao vendedor.

Uma semana depois a mercadoria é entregue e Joanir, na crença 
que havia feito um excelente negócio, fica à espera do dito cliente: 
uma semana, duas semanas, um mês, dois meses...  

“O bendito pente tá no estoque até hoje! He!He!” – brinca Joanir.
Também nesta época, a pessoa responsável por estoque, pediu 

para que Joanir comprasse sabão em pó e ele conversa com o repre-
sentante da Phebo e compra 20 caixas de sabão em pó Phebo.

“Pediram para comprar e eu comprei, para mim naquela época, 
sabão em pó é sabão em pó, independente da marca. Descobri que 
o que vendia era somente o Omo e o Viva. Fiquei com aquelas 20 
caixas até 1978, quando usamos o tal sabão em pó pra lavar o pátio 
da loja, quatro anos depois”. 
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Mesmo um grande empreendedor e visionário, não está livre de 
ser ludibriado, ou de se enganar. Porém, sempre usará estas expe-
riências para não cair em algo parecido (ou pelo menos dar belas 
gargalhadas das tolices eventualmente cometidas).
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Um sonho pode custar outro Sonho

Ao lado do mercadinho alugado, havia uma casa feita de madeira. 
Era uma casa alta, com oito quartos, copa, sala e dois banheiros. A 
proprietária da casa teve alguns problemas e então Joanir conseguiu 
a oportunidade que esperava. Negociou e comprou. 

“Os dias foram passando e o meu sonho era ter um imóvel 
próprio, com uma loja de 300m², com depósito e um apartamento em 
cima da loja. E foi com este objetivo que em 30 de janeiro de 1975, 
consegui comprar o lote ao lado da loja. Propus a um amigo iniciar 
a construção e negociei meu Maverick novinho em troca da mão-de-
obra e eu continuava a pagar o consórcio. Ele topou! Começamos 
a obra de um prédio com 220m² de subsolo, 220m² de loja e 220 m² 
de apartamento. Tudo isto sem dinheiro, tanto que quando o prédio 
ficou pronto a firma vendia 320.000 cruzeiros por mês e tinha em-
prestado do banco 350.000 cruzeiros. É o mesmo que hoje estar com 
papagaios em banco de 120% do faturamento. Depois de contruído, 
usei 100m2 do apartamento para depósito de mercadorias leves” 
Relato de Joanir

Para o empreendedor, apesar de ter metas e objetivos distintos, 
uns tem prioridade sobre outros. Para Joanir, o sonho de possuir 
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uma loja própria era maior do que o prazer de ter um carro zero 
quilômetro e realizar um sonho de infância. Para o empreendedor 
está muito claro, temos que abrir mão de coisas importantes para 
obtermos coisas mais importantes.
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O Negociador

	 Nildo. Sobrou dinheiro eu comprei essa casa aqui. – disse Joanir
	 Mas escuta, comprou barato? 
	 Paguei trinta e dois. Essa casa vou tirar do lugar. E tava pensan-

do em você, você está construindo.
	 Quanto é que você vai querer? – perguntou Nildo
	 Oito conto.
	 Tá louco!! Oito conto!!
	 Mas eu calculei,  se você quer ficar te faço por seis. Você apro-

veita, porque você tira a telha de um jeito que não quebre. A 
madeira é nova, a madeira é boa. Mande alguém vir aqui e 
desmancha. 

	 Não perca tempo comigo. Se você pegar oito venda, não tem 
problema. Vender a seis pra mim, melhor vender por oito para 
outro. Madeira eu pego da serraria barato, pego mais fácil. – 
concluiu Nildo

Joanir queria desmanchar a casa e vender a madeira. Passou-
se uns vinte dias, até que um dia conversou novamente com seu 
irmão.  
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	 Oh Nildo. Não te interessa a casa mesmo? 
	 Nesse preço não. – disse o irmão
	 Eu tava pensando em cinco. – deu uma risadinha – Na verdade 

eu te chamei só pra te contar que um alemão me ofereceu doze. 
Um cara chegou lá no mercado e disse: - te dou doze pra vender 
a casa aqui do lado. Eu disse: - acho que meu irmão vai ficar. 
Meu irmão faz casas pra alugar. – aí ele me disse: - eu também, 
eu tenho uns terrenos aqui na planta Capão Raso e essa casa 
me serve. Quanto você tá pedindo?  Aí eu perguntei: e quanto 
é que o senhor acha que vale? – ele disse: - te dou doze. Aí eu 
disse: - volte amanhã. 

	 Meu Deus. Vende por doze mesmo! – exclamou Nildo 
	 Não, eu vou tentar mais. Só que ele disse que te conhece, se ele 

for te perguntar, você mandou doze e eu vou pedir quatorze. 
Não deu outra, o alemão procurou o Nildo e falou. 

	 Ola,  como é que está?
	 Tudo bem. – cumprimentou Nildo.
	 Você tá empurrando até eu ceder o negócio né?
	 Não. Eu já falei com o Joanir ontem, ele quer quatorze. Doze 

eu quis dar, mas ele quer quatorze. Mas vendo bem, valeria os 
quatorze,  mas eu não...

	 Eu vou e dou os quatorze pra ele, não tem problema pra você? 
	 Não. - concluiu Nildo.
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Joanir queria vender por oito para o irmão. Deixou por seis, mas 
não fez negócio. Aparece um interessado e oferece doze e Joanir 
acaba vendendo por quatorze. Joanir, hábil negociador,  já naquela 
época, sabia potencializar uma oportunidade. Além de vender bem, 
o comprador tirou a casa do lugar limpando e aterrando uma parte 
do lote.

Então Joanir arrumou o terreno e construiu o prédio. Montou o 
mercado e saiu do aluguel. 

Já o escritório de Joanir era um show a parte. Cheio de pilhas de 
arroz.  Tinha arroz até o teto, tudo pra aproveitar espaço e no meio 
uma mesinha da Antártica, de lata, quadradinha. Joanir chegava, 
puxava a mesa pra fora, entrava de ré, pegava a mesinha, puxava 
e sentava. Não havia lugar para outro sentar. Na esquerda cheio de 
arroz, na direita cheio de açúcar e Joanir ficava no meio e o vendedor 
em pé de frente para a mesa. No momento que passava um carrinho, 
o vendedor precisava encostar nas pilhas e Joanir tinha que empurrar 
a mesa. E assim ficou um bom tempo. 

O empreendedor de sucesso têm em comum uma extraordinária 
capacidade de unir-se, de ligar-se e desenvolver uma relação harmô-
nica com pessoas de diferentes procedências e crenças.
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Primeira unidade da rede CONDOR de supermercados  



Na Intimidade do Sucesso

132

Ricardo Hubner

Constrói a casa dos pais - 1977 

 “... Joanir pagava aluguel quando começou com o mercadinho. 
Mas a primeira coisa que fez quando começou a ganhar um di-
nheirinho, foi fazer a casa do papai e da mamãe, que nem banheiro 
tinha. Tinha a casinha lá fora (banheiro afastado da casa). Não tinha 
chuveiro. Fez tudo bonitinho. Tudo com carpete, com lajota, com 
dois banheiros. Fez a casa para o papai e a mamãe, que era o sonho 
deles, e que está lá até hoje (atualmente funciona o escritório da 
transportadora dos produtos Mili). Enquanto eles desmancharam 
essa casa velha pra construir a outra, que demorou quatro meses 
e meio, papai e a mamãe ficaram na minha casa. O Joanir também 
comprou um carro pro papai. Joanir morava em casa alugada, mas 
fazia tudo para o papai e para mamãe. Para eles e pra todos nós 
ainda hoje.”  relato de Mariazinha

“... a casa era bastante velha. A casa que foi feita e emendada. 
Chovia dentro e era uma coisa que sempre minha mãe falava - desde 
criança eu ouvia que a minha mãe falava da casa.  Então na primeira 
condição que eu tive,  porque quando eu tive essa loja de 220m2, eu 
achava que tava tranquilo. Eu falei: agora sim, vamos fazer casa.  
Daí  nós desmanchamos a velha e fizemos a nova casa.  Foi uma 
besteira que eu fiz, porque eu devia ter mantido a casa velha lá onde 
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ela estava.  Devia ter deixado ela, não pra sair mais barato, mas 
para economizar madeira e não ter que comprar madeira.  Des-
manchamos a casa para usar a madeira na construção. Devia ter 
deixado a casa. Foi naquela casa que meus irmãos se criaram. Eu e 
minha irmã nascemos lá, mas naquela hora só pensamos na forma 
de gastar menos. Daí meu pai e minha mãe foram morar com a 
minha irmã e desmanchamos a casa e fizemos outra no lugar da 
casa velha. 

          Na verdade minha mãe não gostava da casa velha. Ela não 
fez questão nenhuma de mantê-la.  Ninguém queria manter a casa, 
ninguém, era uma coisa que ninguém mais queria mesmo. Fazia 
parte de um passado que ninguém queria lembrar, porque sofremos 
muito.

         Eu que fiz a casa porque meu pai tinha dividido os terrenos. 
Eram 62 mil metros de terreno que o meu pai tinha. Ele  deu 15.500 
metros pra cada filho. Era um terreno comprido e estreito, era uma 
fatia de quase 500 metros de comprimento. Foi então dividido em 
quatro partes. A primeira parte  ficou pra mim, a outra  para o 
Nildo, a outra  para o Tonico e outra para a Mariazinha. Na parte 
que ficou para mim, tinha a casa velha, que desmanchei e construi 
a nova.” relato de Joanir
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PARTE II

Os voos do CONDOR
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Alçando Voo

A história de Pedro Joanir Zonta e a do CONDOR confun-
dem-se e seria impossível dissociar uma da outra. Seria como apre-
ciar uma obra de arte sem saber seu autor, ou como usufruir de um 
invento sem conhecer seu inventor.

Estes 35 anos de existência, foram marcados por uma série de 
acontecimentos que influenciaram direta e indiretamente os destinos 
da empresa. De planos econômicos a estratégias de guerrilha, de 
ações dos concorrentes a comportamento do mercado consumidor. 
Enfim, as ações e medidas internas, plano Cruzado, plano Collor, 
plano Real, vinda de concorrentes internacionais, fusões de mega 
redes, concentração de share e tudo que afetou a vida do brasileiro, 
principalmente dos paranaenses, serão comentadas para que se possa 
contextualizar e assim abordar a forma como o CONDOR reagiu a 
cada um desses acontecimentos.



Na Intimidade do Sucesso

136

Ricardo Hubner

Supermercados no Brasil e 
no Paraná  até 1989

O conceito que temos atualmente de supermercado, ou seja, 
sirva-se (em inglês self service) , vem da época de nossos avós, quan-
do eles faziam suas compras nos armazéns, conhecidos como “Secos 
e Molhados”. O atendimento era realizado por um único atendente, 
o que o impedia de atender várias pessoas simultaneamente. Havia 
necessidade de repensar essa forma de varejo. 

O surgimento desse novo sistema no Brasil ocorreu em 27 de 
março de 1953, quando foi inaugurado, na Rua 13 de maio, n° 1936, 
na cidade de São Paulo, o primeiro supermercado do Brasil, chamado 
“Americano”. Este novo modelo provocou alvoroço nas autoridades 
comerciais, pois não havia lei regulamentando um estabelecimento 
que comercializasse, ao mesmo tempo, produtos de mercearia, de 
limpeza, carnes, frutas e verduras. O impasse só terminou em 12 
de novembro de 1968, quando o então prefeito de São Paulo, Faria 
Lima, assinou a Lei Municipal n° 7208, que regulamentou o seg-
mento. Essa data é considerada oficialmente o Dia do Supermercado. 

Na entrada da loja havia uma catraca para contar o número 
de clientes e uma recepcionista explicava como proceder na hora 
da compra: pegar o carrinho, escolher os produtos e se dirigir aos 
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caixas. Tudo era novidade.
Já no Paraná, mais precisamente em Ponta Grossa, o armazém 

da familia “Tuma”, se transformou no primeiro supermercado do Pa-
raná. Curioso é que esta loja no centro de Ponta Grosa, foi adquirida 
pela Rede CONDOR em 1992. Já Curitiba, este histórico começa 
com a empresa Demeterco e Cia Ltda. Ela surgiu como armazém 
no começo do século XX, quando Pedro Demeterco tornou-se sócio 
e em seguida dono de um armazém no centro de Curitiba, sendo 
pioneiro na implantação de auto serviço na cidade, transformando o 
armazém no supermercado Mercadorama. Cresceu sempre buscando 
ocupar em especial a região central de Curitiba e em 1998 era a 
maior rede de supermercados do estado do Paraná e na época tinha 
13 filiais e mais de 2.500 funcionários.

Em 1961 surge a empresa Rodolfo Senff, que em 1978 se 
segmenta em dois ramos: supermercado & ferragens /ferramentas.  
Ela foi a 2ª rede no gênero formada no Paraná, alcançando em 1999, 
o 2º lugar entre as empresas de supermercados com sede no Paraná, 
chegando a ter 11 filiais e mais de 1.500 funcionários.

O supermercado Coleto, mais tarde chamado de Coletão, 
fundado em 1975, também foi uma rede paranaense de destaque, 
chegando a ter sete filiais e mais de 1.000 funcionários.

O Carrefour, rede francesa, chegou ao Brasil em 1975, 
com um conceito europeu, mudando significativamente a maneira 
de pensar e expor mercadorias em um supermercado. Chegou na 
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região de Curitiba com a instalação do Carrefour Pinhais em 1981.
Já o grupo Pão de Açúcar, oriundo de uma panificadora e 

confeitaria de mesmo nome em São Paulo, operava além de super-
mercados, também com lojas de eletrodomésticos e era conhecida 
por Jumbo. Em 1972, inaugurou sua primeira loja em Curitiba, na 
Av. Pres. Kennedy e foi o primeiro hipermercado de Curitiba. O 
grupo chegou a ter na década de 90, mais de 400 lojas no Brasil 
e liderava o ranking nacional com folga durante anos e anos a fio. 
Porém, uma crise sem precedentes, fez com que a empresa fechasse 
mais de 150 filiais.
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Em Constante Expansão 

Em 13 de março de 1974 o CONDOR, abriu sua primeira loja 
com 110m2 na Av. Winston Churchill 2515. Em dezembro de 1975 
mudou para o endereço ao lado, Av. Winston Churchill, 2517, apos 
11 meses de construção, contando com 220m2 de loja. Em 1976, 
foi necessário ampliar as instalações em mais 100m2, no espaço 
que havia ficado livre nos fundos do terreno. Mas, ainda assim não 
conseguiu atender a demanda que crescia dia após dia, com uma loja 
de 320 m2, 25 funcionários e 4 checkouts.

Joanir tentou então comprar os terrenos vizinhos, mas não teve 
sucesso. Até que em 1977, estavam a venda seis lotes lado a lado, 
a mais ou menos trezentos metros de distância da loja, onde fica 
atualmente a matriz na Av.Whinston Churchil, 2222. Não pensou 
duas vezes e comprou os terrenos.

Nos seis lotes adquiridos, Joanir começou a construir uma loja 
de 1.200 m², que ficou pronta em outubro de 1978. Foi um grande 
salto, pois partindo de 320 m² para 1.200 m², era um crescimento de 
quase 400%. Para se ter uma ideia, a maior loja em Curitiba era a do 
Jumbo, atual Extra da Kenedy, e não havia nos bairros loja maior do 
que essa. Somente as lojas de supermercados centrais eram maiores 
do que o novo empreendimento de Joanir. A nova loja foi inaugurada 
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em 10 de outubro de 1978, tinha 60 funcionários e 12 checkouts.
Para o empreendedor, estar parado significa estar morrendo.  

Seu negócio precisa estar em constante crescimento, como se fosse 
um organismo vivo que não tem limite para o evolução.

As empresas são como um ser vivente, pois nascem crescem 
e desaparecem. Podem durar séculos, ou apenas alguns meses, 
dependendo exclusivamente da visão que seus criadores tiveram e 
da manutenção deste perfil ao longo de sua existência. É claro que 
deve estar sempre em sintonia com seu tempo e atualizada com as 
mudanças da sociedade.
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1ª. Fase de Expansão

De 1979 a 1986, podemos identificar como primeira fase de 
expansão, quando a empresa chegou a ter 14 filiais.

Cronologicamente esta expansão e fatos relevantes que me-
recem ser comentados foram:

■ Setembro de 1979 – abertura da Loja Xaxim

Joanir Zonta relata que um de seus maiores desafios, foi a 
abertura de sua primeira filial em setembro de 1979. Os grandes obs-
táculos eram, vencer a barreira da centralização e forma de operação 
do supermercado. Hoje, quando abre uma loja, o CONDOR aumenta 
de 5 a 10% de seu faturamento, porém na abertura da primeira filial, 
significava um aumento de quase 100%, ainda com  o agravante 
de ter que acompanhar gerentes, funcionários e clientes ainda não 
conhecidos totalmente.
 Para agravar a situação, Joanir conta que logo após fechar 
o negócio e pactuar o pagamento das instalações, estoque, prédio e 
terreno em 18 vezes, ao abrir a loja com o nome CONDOR, a pri-
meira pessoa a entrar na loja foi um oficial de justiça. Acontece que o 
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antigo proprietário, tinha uma imensa dívida para com a previdência, 
cuja soma era maior que a dívida contraída. O oficial determinou que 
se não houvesse o pagamento, a loja não poderia seria penhorada 
para garantia da divida. 
 Joanir teve que pagar tudo à vista e acabou se descapitali-
zando, transformando este passo inicial, em uma grande dor de ca-
beça. Joanir, como de costume, encarou a situação e tocou o barco, 
torcendo para que bons ventos o conduzissem a uma terra segura e 
tranquila.

■ Maio de 1980 – abertura da Loja Santa Felicidade

■ Janeiro de 1981 – abertura da Loja Lapa

■ Junho de 1981 – abertura da Loja Araucária

■ Agosto de 1981 – primeiro computador 

Em 1981, Joanir Zonta sentiu a necessidade de mais con-
trole e agilidade nas informações e o sr. José Center, da J S Center, 
representante comercial, conseguiu marcar uma visita ao atacado 
D. BORCATH, para ver seu computador em funcionamento. Era 
uma máquina que operava com cartão perfurado, ou seja, tinha uma 
máquina de escrever que ao invés de formar frases com letras, fazia 
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furos em um cartão que era colocado no computador, que fazia a 
leitura, processava e emitia notas fiscais, relatórios e fechamento. 

Joanir achou muito interessante e após o expediente, o Sr. 
Douglas Borcat, proprietário do atacado, lhe mostrou e explicou 
como eram usadas as informações. Saiu de lá convencido que era 
aquilo que precisava e no dia seguinte foi falar com o contador do 
CONDOR. 

Lá expôs o que viu e apresentou a ideia de comprar um com-
putador e informatizar a empresa, pois já contava com cinco lojas e 
isso iria ajudar. Joanir percebeu a oportunidade de obter uma van-
tagem competitiva, pois não havia nenhuma rede de supermercados 
informatizada ainda, quando o contador deu a sua opinião: 

- Concordo com você, a informática é o futuro de todas as 
empresas, conte comigo para qualquer troca de ideia, mas te aviso 
agora, o computador entra por uma porta e eu saio pela outra. 

 E foi isto que aconteceu, quando o computador chegou, 
Joanir precisou trocar de contador.

■ Junho de 1982 – abertura da Loja Marechal

■ Setembro de 1982 – inauguração do Depósito Central

Em 1982, em função da existência de seis lojas, a logística 
já estava preocupando Joanir. Ele utilizava filial no Pinheirinho e 
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concentrava a compra de alguns itens importantes nesta loja e fazia 
a posterior distribuição. Mas a operação estava ficando complicada e 
ele precisava aumentar o número de itens com compra centralizada. 
Como sempre foi um homem que estudou muito o comportamento 
do mercado e dos concorrentes, decidiu construir um depósito em 
seu terreno no Umbará, que havia sido doado por seu pai. O terreno 
possuía 15.500 metros quadrados e ele construiu um barracão com 
3.000 metros, centralizando a compra e entrega de mais de 1.000 
produtos neste depósito.

Também neste período, ampliou as câmeras de refrigerados e 
congelados da filial Pinheirinho e centralizou as compras de carnes, 
comprando os traseiros e os dianteiros, enviando assim em cami-
nhões especialmente preparados para as lojas. 

Com essas atitudes, ele diminuía o numero de caminhões que 
iriam transitar nos pátios das lojas, poderia ter um controle de esto-
que, além de poder negociar melhor, pois os fornecedores garantiam 
ótimos descontos para compras de cargas fechadas. 

■ Junho de 1984 – abertura da Loja Centenário

■ Setembro de 1984 – abertura da Loja São Braz



Na Intimidade do Sucesso Ricardo Hubner

145

■ Maio de 1985 – abertura da Loja São José dos Pinhais

■ Maio de 1986 – inauguração da Central de Hortifruti Ceasa Curitiba

Sentido a necessidade de centralizar as compras e as respec-
tivas entregas de Hortifruti, Joanir adquiriu três boxes na “Central 
Ceasa” de Curitiba na antiga BR 116, próximo a saída para a Fazenda 
Rio Grande e assim inicia suas operações de compra e transferência 
desta central para as lojas.  Assim ganhou escala nas compras com o 
produtores e pôde oferecer em suas lojas produtos frescos a preços 
módicos aos seus clientes. As operações do Ceasa começavam às 3 
horas da manhã e até às 8 horas estão nas filiais, garantindo quali-
dade aos produtos vendidos através de uma  seleção de produtos e 
fornecedores. Esta operação perdura até hoje e constitui um grande 
“case” de sucesso. 

■ Setembro de 1986 – abertura da Loja Apucarana

Esta loja finda a primeira fase de expansão, mas constitui-se 
num marco histórico. A filial era a primeira fora de Curitiba e proxi-
midades e seu abastecimento seria um desafio logístico para Joanir e 
seus colaboradores.
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O Plano Cruzado – 1986

Muitos empresários a consideraram a “década perdida” 
referindo-se aos anos 80.  Mas para o jovem empreendedor Pedro 
Joanir Zonta não foi, pois o CONDOR cresceu muito, mesmo tendo 
que conviver com o Plano Cruzado,-  plano em que todos os preços 
foram congelados, havendo falta de produtos e a economia por con-
sequência, estagnou. O Plano Cruzado, quase arruinou as pretensões 
do empresário, mas com trabalho árduo e dedicação intensa, foi 
possível superar este grande obstáculo. 

O ritmo de expansão foi abruptamente interrompido em função 
da política econômica adotada para essa época. 

“... os anos de 1987, 1988 e 1989 passaram para eu conseguir 
me recuperar, para atingir o volume de negócios de antes do plano. 
Foram quatro anos perdidos por causa de um plano.

Ás 4 horas da manhã eu estava lá na Lourenço Pinto na frente 
da Gazeta do Povo, esperando que saísse o jornal. Todos os dias, 4 
horas da manhã eu tava lá esperando a Gazeta. Eu tinha que abrir 
a loja às 7 horas com a tabela que saía no jornal, então 5 e meia 
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da manhã nós estávamos em reunião aqui, nessa sala (escritório do 
CONDOR – Matriz),  definindo tudo que a gente ia fazer, porque, 
saía costela sem osso, você já comprou costela sem osso na tua 
vida? Você imagina um dia comprar? O que acontece se você tirar 
o osso da costela? Você não tem mais nada na mão. Costela sem 
osso não existe. Assar uma carne de costela sem osso. Se for ver o 
jornal Gazeta do Povo de 86, tá lá: Tabela de Costela sem osso. E 
tinha que ter costela sem osso na loja. Aí, uma grande empresa do 
ramo de alimentos me vendia por aquela tabela, e eu vendia para 
o consumidor pelo mesmo preço. Então eu dava tudo de graça e 
pagava imposto ainda. O fornecedor podia subir o preço. O preço 
era tabelado, mas para o consumidor não tinha diferença entre co-
mércio e a indústria. Então esta empresa me vendia pelo preço da 
tabela. Eles puderam aumentar e eu não podia repassar. Com isso, 
diminuiu  20% da empresa e me endividei. Eu tava equilibrado e 
terminei o ano endividado. O grau de endividamento foi lá em cima. 
E isso ficou em 86. Daí o que eles fizeram? (SUNAB); passaram e 
pegaram o livro de preço (contendo a lista dos produtos e os respec-
tivos preços), então o livro de preços do CONDOR tava lá com a 
SUNAB. Eu só podia vender naquele preço, eu não podia mexer o 
ano inteiro, e o fornecedor encostava naquele preço. O que eu fazia: 
parava de comprar aquele produto, comprava outro que não tinha 
no livro. Então simplesmente, deixei de trabalhar com todos aqueles 
produtos que o consumidores queriam, e o que era tradicional eu 
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não podia mais vender porque não tinha preço pra vender. Então 
passei, o ano de 86 dilapidando o patrimônio, endividado em 87, 
88 e 89 para me recuperar, para eu acertar minha linha de novo, 
para acertar minhas contas e pôr em dia, para estabilizar a em-
presa. Perdi quatro anos!! Esse realmente foi o plano mais pesado 
que teve, com esse eu aprendi que não sabemos o que esperar do 
governo, certo?” relato de Joanir 

           “Nos reunimos na APRAS,(Associaçao Paranaense de 
Supermercados) em um domingo pra tentar falar pro secretário de 
segurança, que nós não éramos bandidos, que era uma situação, 
que ele desse um tempo para nós, um tempo pro setor se enquadrar 
- na hora que estavam anunciando o plano na televisão, a polícia 
já tava prendendo gerente no mercado. Pegou todo mundo de sur-
presa. Menos um ou outro empresário que fazia parte do conselho 
de administração do governo, “esse” acertou todos os preços antes 
de ser anunciado o plano. Aí veio, “esse” dizendo que reestruturou 
a empresa dele – balela!!!. Reestrutura não, o plano que ele montou 
junto com o governo Sarney foi que recuperou a empresa dele. Mas, 
o governo não tomou atitude nenhuma, continuou prendendo. Até 
um dia que não prendeu mais ninguém, porque ninguém comprava 
mais, não podia vender, não podia comprar. Aí comprava os outros 
produtos. 
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 Somente um empresário teve lucro com todo o plano. É claro, 
melhorou um pouquinho o poder de compra do consumidor, mas 
foi muito pouco, diante do prejuízo para o país, porque demorou 
muitos anos para reorganizar. Bons fornecedores, bons fabricantes 
quebraram e a confiança no Brasil foi pra baixo.”  relato de Joanir 

Em 1986, o Brasil pediu moratória e não pagou seus emprés-
timos no exterior e nosso país, foi taxado de caloteiro por toda a 
comunidade internacional. O plano todo foi concebido para evitar a 
escalada da inflação que atingia níveis de até 30% ao mês. Foi um 
projeto idealizado por várias pessoas, porém sem se avaliar todos os 
seus reflexos e consequências.

O remédio foi muito amargo e sem grandes efeitos, pois em 
alguns meses, o dragão, como era chamada a inflação, estava galo-
pando a pleno vapor.

Foi um grande desafio para todos os empresários e muitos su-
cumbiram aos devastadores efeitos do Plano. O país nunca mais 
seria o mesmo após aquele desastroso plano econômico. Mas o em-
preendedor Joanir, continuava firme em sua missão e não se abateu 
em nada na condução de seu empreendimento.

Empreendedores de sucesso têm em comum a habilidade de 
comunicar uma visão, uma indagação, uma alegria ou uma missão. 
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O Plano Collor - 1990

Passado a tormenta do “Plano Cruzado” e equalizado as dí-
vidas, estoques e mix de produtos, o CONDOR recebe outro sola-
vanco. É o PLANO COLLOR decretado em 15 de março de 1990. 
O presidente Fernando Collor de Melo, assume a Presidência da 
República e junto com sua Ministra do Planejamento, Zélia Cardoso 
de Melo, o cruzado novo é substituído pelo “cruzeiro”, bloqueia por 
18 meses os saldos das contas correntes, cadernetas de poupança 
e demais investimentos superiores a Cr$ 50.000,00. Os preços fo-
ram tabelados e depois liberados gradualmente. Os salários foram 
pré-fixados e depois negociados entre patrões e empregados. Os 
impostos e tarifas aumentaram e foram criados outros tributos, são 
suspensos os incentivos fiscais não garantidos pela Constituição. É 
Anunciado corte nos gastos públicos, também se reduz a máquina do 
Estado com a demissão de funcionários e privatização de empresas 
estatais. O plano também prevê a abertura do mercado interno, com a 
redução gradativa das alíquotas de importação. A inflação acumulada 
de março de 1989 a março 1990 passava de 4.800%.

São liberados apenas 50 mil cruzeiros reais para cada conta 
existente e o saldo servia apenas para pagar dívidas adquiridas antes 
da data de início do plano. Assim os cruzados só serviam para pagar 
dívidas em cruzados.
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Este plano foi concebido para extirpar a inflação que assom-
brava nosso país, porém sua forma de aplicação não foi coordenada 
e planejada e sua derrocada seria notória. Como todos que tem acima 
de 35 anos vão lembrar, a inflação em poucos meses estava presente 
novamente.
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Impeachment do Presidente Collor - 1992

Logo que o houve o impeachment do Presidente Fernando 
Collor de Mello, em dezembro de 1992, os empresários puderam 
acreditar e investir no Brasil. A forma de conduta de nosso presiden-
te, legitimamente eleito, foi vergonhosa e por meio de uma série de 
denúncias, como por exemplo, de que modo as verbas de campanha 
foram auferidas e de como e quem as controlava, fizeram com que a 
sociedade se unisse e exigisse a substituição de Collor.

Joanir sempre foi um ferrenho defensor dos investimentos 
neste país e se lançou a investir em seu negócio, visualizando uma 
ótima oportunidade. 

Um empreendedor é como um surfista. Fica na praia somente 
olhando a maré e quando percebe que ela está propícia para a prática 
do esporte, entra na água. Fica sob sua prancha um pouco antes da 
rebentação e observa a formação das ondas e quando percebe uma 
boa, corre em sua direção e surfa a onda até o momento em que ela 
possa garantir que a velocidade pode aguentar seu peso. E assim 
sucessivamente o surfista vai de onda em onda.
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O Plano Real – 1994

Após a saída de Collor, nosso primeiro presidente eleito pelo 
voto direto após mais de 20 anos de Ditadura Militar, quem assume 
é o vice- presidente, Itamar Franco.  Um dos fatos que marcaram o 
governo Itamar, foi a criação do Plano Real,  idealizado pela equipe 
administrada pelo então, Ministro da Fazenda, Fernando Henrique 
Cardoso. O Plano Real foi um programa brasileiro de estabilização 
econômica, iniciado oficialmente em 27 de fevereiro de 1994, com a 
publicação da Medida Provisória nº 434 no Diário Oficial da União. 

Tal medida provisória instituiu a Unidade Real de Valor (URV), 
estabeleceu regras de conversão e uso de valores monetários, iniciou 
a desindexação da economia, e determinou o lançamento de uma 
nova moeda, o Real, em substituiçao ao Cruzeiro. A URV iniciou em 
01 de março de 1994 e uma URV correspondia a um Real em 01 de 
julho de 1994.

O programa foi o mais amplo plano econômico já realizado no 
Brasil, e tinha como objetivo principal o controle da hiperinflação 
que assolava o país. Utilizou-se de diversos instrumentos econômi-
cos e políticos para a redução da inflação que chegou a 46,58% só 
em junho de 1994, época do lançamento da nova moeda. A idealiza-
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ção do projeto, a elaboração das medidas do governo e a execução 
das reformas econômica e monetária contaram com a contribuição 
de vários economistas, reunidos pelo então Ministro da Fazenda 
Fernando Henrique Cardoso. 

O presidente Itamar Franco, oficialmente responsável pelo Pla-
no Real, autorizou que os trabalhos se dessem de maneira irrestrita e 
na máxima extensão necessária ao seu êxito, o que tornou o Ministro 
da Fazenda no homem  mais forte e poderoso de seu governo, e no 
candidato natural à sua sucessão. Assim, Fernando Henrique Cardo-
so elegeu-se Presidente do Brasil em outubro do mesmo ano (1994).

Hoje , já com mais de 14 anos, o Plano Real se tornou um 
sucesso, conseguindo aumentar o PIB per capto (renda anual por 
brasileiro) e domar a hiperinflação que reinava em nosso país. O 
percentual da população que se enquadrava nas classes E e D, eram 
superiores a 40%, hoje temos algo em torno de 20%.
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Supermercados - Década de 90

O Grupo Sonae Distribuição Brasil, de origem portuguesa, 
iniciou um processo expansionista jamais visto antes na cidade de 
Curitiba. O Sonae entrou no mercado brasileiro em 1990, associando-
se a empresa gaúcha Joaquim de Oliveira, fundando assim a empresa 
Cia. Real de Distribuição. No ano de 1997,  adquiriu a totalidade da 
Companhia Real e nesse momento abriu seu primeiro hipermercado 
em Curitiba com a bandeira Big. Em 1998 associou-se à paulista 
Cândia Norte Sul, para ao final do mesmo ano também assumir a 
totalidade das operações e adquire a maior rede atuante no Paraná, 
o curitibano Mercadorama. E em 1999 comprou as redes também 
paranaenses Coletão e Mufatão. 

Estas inserções fizeram com que o grupo Sonae se trans-
formasse na quinta rede de supermercados no Brasil com mais de 
160 lojas. Estava somente atrás das redes Carrefour, Pao de Açucar, 
Bom Preço e Sendas, conforme ranking da ABRAS (Associaçao 
Brasileira de Supermercados) 1999.

O Wal-Mart também entrou nesse mercado com sua pró-
pria bandeira, sem aquisições. Teve o início de suas atividades no 
Brasil , em São Paulo no ano de 1995 e suas primeiras unidades fora 
deste estado, foram em Curitiba no ano de 1998 com a inauguração 
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de um Sam’s Club e um Wal-Mar. Figurava na oitava posição do 
ranking tambem em 1999. A rede trabalhou com esses dois modelos 
de loja, clube de compras e hipermercados, com o objetivo de buscar 
o primeiro ou segundo lugar no ranking nacional dos países em que 
atuava. 

Carrefour e CBD (Central Brasileira de Distribuição-Pão 
de Açucar), os gigantes caminhavam muito próximas em termos de 
faturamento, porém no Paraná, o Carrefour continuava apenas com 3 
hipermercados, mas construia seu quarto hiper. Já a CBD em Curiti-
ba, acabara de construir seu segundo hipermercado e com a bandeira 
Pão de Açúcar, adquiriu no ano 2000, a rede Parati com 9 lojas, 
encerrando assim as atividades de mais uma bandeira paranaense. 

As marcas próprias ganharam força no final da década de 
90, representando de 4 a 5% das vendas dos supermercados. Entra-
ram nessa nova forma de relação entre fornecedores e supermerca-
dos que negociam seus produtos para manter sua fatia do mercado, 
sendo comercializados com as bandeiras dos supermercados.

O setor de supermercados de Curitiba na década de 90 
passou por um processo de concentração, que tem seu ponto forte 
nas aquisições e provoca desdobramento nas forças competitivas, 
trazendo uma tendência oligopolista, na qual se utiliza de seu ta-
manho, adquirindo mercadorias em grande quantidade, passando a 
pressionar seus fornecedores.

Para os consumidores, os supermercados passaram a 
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oferecer um mix maior de mercadorias, novos formatos de lojas e 
atendimento. Com a economia mais estável puderam comparar pre-
ços e ter maior possibilidade de escolha, o que acirrou ainda mais a 
concorrência. Os consumidores foram altamente beneficiados pelos 
acontecimentos e pelas modificações da competitividade na década 
de 90.

Independente de grande ou pequeno, todos precisaram se 
ajustar a essa nova realidade do setor.
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2ª. Fase de Expansão

De modo contrario ao Plano Cruzado, o Plano Collor acabou 
por beneficiar os supermercadistas com visão, pois todos podiam 
apenas contar com 50 mil cruzeiros em suas contas correntes. Como 
não poderia deixar de ser, os primeiros lugares onde o consumidor 
iria gastar seus limitados cruzeiros, eram os supermercados. Com 
esta vantagem competitiva frente a todos os demais componetes 
do mercado, sejam atacados, fabricantes ou representantes, niguem 
poderia melhor negociar que os supermercadistas. Sendo o contas a 
pagar do supermercadista em cruzados, este pagou a divida tranqui-
lamente com seus cruzados bloqueados.

No retorno logo imediato da inflação em 1990, o supermer-
cadista tinha novamente outra vantagem competitiva, pois recebia 
90% de suas vendas a vista e pagava seus fornecedores com 30 dias 
de prazo medio. Assim, com a inflação em alta, aplicava em uma 
instituição financeira o dinheiro recebido a vista, ganhando taxas 
de ate 45% ao mês e podia se dar ao luxo de vender seus produtos 
com descontos de até 15% sobre o preço de custo. O rendimento 
financeiro bancava com sobras este desconto e garantia a margem 
necessária.
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Esta condição se estendeu até junho de 1994, quando o cru-
zeiro foi substituido pelo real. Neste instante os supermercadistas 
tiveram de reapreender a administrar suas empresas. 

Porém, o empreendedor Pedro Joanir, preparado pelas pró-
prias experiências pessoais, estava apto a administrar seu negócio 
sob condições extremamente inapropriadas e como sempre cuidou 
muito de seus custos e despesas, não teve dificuldade nenhuma em se 
adaptar à nova onda econômica, advinda pelo plano Collor. 

Pelo contrário, com a empresa  saneada, com regras rígidas de 
controle de gastos, com uma política de formação de preços sobre 
a tabela dos fornecedores e contando com um ótimo sistema de in-
formática, pode aproveitar o aumento da renda média do paranaense 
e investir muito em seu empreendimento. Para Joanir, custo sempre 
foi como unha, precisa cortar sempre.

Esta fase contempla o período de 1990 a 1999 e sua expan-
são cronologica é a seguinte, na qual relato também alguns fatos 
relevantes: 

■ Março de 1992 – abertura da Loja Ponta Grossa Centro

■ Maio de 1992 – abertura da Loja Ahú
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■ Agosto de 1992 – abertura da Loja Arapongas

■ Novembro de 1994 – abertura da Loja Ponta Grossa Nova 
Rússia.

■ Janeiro de 1995 – A empresa comercial de Alimentos Zonta inicia 
operação como franqueada CONDOR.

■ Outubro de 1995 – Abertura da Loja Maringá

■ Junho de 1997 – Abertura da Loja Paranaguá Centro

■ Setembro de 1997 – Ampliação e mudança de endereço da Loja 
Marechal

■ Abril de 1998 – Ampliação e mudança de endereço da Loja São 
Braz.

Joanir sempre teve uma política de construir e estabelecer 
suas filiais em imóveis próprios, porém até 1995, o CONDOR tinha 
três lojas locadas, a loja do Centenário, Marechal e São Braz. As 
duas últimas tinham um bom faturamento e se inicia a busca por 
áreas próximas às lojas para ampliação e substituição. Assim, foram 
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compradas duas áreas, da forma e do jeito que Joanir pretendia, e 
em 1997 e 1998, as lojas mudaram de localização. Os respectivos 
faturamentos dobraram no primeiro mês, mostrando que o feeling do 
empresário continuava muito apurado.

Um fato muito interessante ocorrido em 1996, um pouco antes 
da mudança da loja do São Braz para um imóvel próprio, foi um 
incêndio nesta loja. Ele começou na padaria e se alastrou para con-
feitaria. Era um feriado de 7 de setembro.

O gerente da loja foi comunicado por um vigia e imediatamen-
te vários funcionários, foram convocados para comparecer a loja. 
Nesta época, os supermercados não trabalhavam aos domingos.

O que os funcionários puderam constatar, era desolador. O 
incêndio não foi tão grande, mas os bombeiros para contê-lo, enchar-
caram a loja e o depósito todo. A fuligem gerada pela fumaça, havia 
impregnado todos os produtos nas gôndolas. Todos os presentes, de 
funcionários, gerentes e curiosos, estavam ali parados atônitos. Pa-
reciam estar anestesiados e chocados, não esboçando qualquer tipo 
de atitude.     

Um dos funcionários que estava presente me relata:

“Vi todo aquele pessoal cabisbaixo e triste, inclusive eu. 
Observei a entrada do Sr. Joanir na loja e ele andava próximo ao 
balcão da panificadora com uns 15 centímetros de água. A água 
estava pela canela. Vi ele pedir para um funcionário lhe trazer um 
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carrinho de mão e uma pá e se dirigiu ao deposito da loja. De repen-
te,  estava ele sozinho, com aquela pá e com o carrinho retirando os 
entulhos que estavam naquele local. Todos se olharam espantados. 
Acho que nos espantamos mais com a atitude dele do que com o 
incêndio. Ninguém trocou uma palavra e em 5 minutos, vi mais de 
50 pessoas com vassouras, baldes, rodos e panos, fazendo a retirada 
da  água e dos entulhos. Outros pegaram panos secos e um balde 
com água e iniciaram a limpeza de cada um dos produtos e das gôn-
dolas cheias de fuligem. Nunca tinha trabalhado na loja, pois era 
um funcionário administrativo, estava limpando os produtos. Vi uma 
das filhas e o genro do Sr. Joanir, fazendo a limpeza dos produtos. 
Foi instintivo, parece que algo acendeu aquela vontade em todos. 
Creio que a atitude do Sr. Joanir, mesmo silenciosa, nos levaram a 
agir no mesmo sentido. Ali percebi o valor de um verdadeiro líder”.  
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Supermercados – seculo XXI

O Wal Mart dá início às suas aquisições em 2004 compran-
do a rede Bom Preço, primeira colocada no nordeste, saltando assim 
do sexto para o terceiro lugar no Ranking Nacional (SuperHiper, 
2005). Em dezembro de 2005, após meses de negociação, compra 
os mercados operados pelo Grupo Sonae na região Sul, entre eles 
37 hipermercados Big, 24 Mercadorama, 67 Nacional, 12 Maxxi 
Atacado e dá um salto no varejo brasileiro. Esta aquisição colocou 
o Wal Mart no topo do mercado curitibano, que além da compra das 
bandeiras de propriedade do Sonae, também construiu outras duas 
lojas de hipermercado e um Sam´s Club. 

A Companhia Brasileira de Distribuição “Pão de Açú-
car”, de propriedade da família Diniz iniciou suas atividades em 
supermercados em 1959 em São Paulo, ao longo dos anos cresceu 
e diversificou suas atividades em vários ramos. Na década de 70 
foi responsável pela abertura dos primeiros hipermercados no Brasil 
e baseado neste modelo, inaugurou o primeiro hipermercado de 
Curitiba, o Jumbo, bandeira utilizada pelo Grupo Pão de Açúcar 
para seus hipermercados e  posteriormente modificado para o nome 
Extra. Com sua expansão por outros estados brasileiros e no exterior 
chegou a ser  a maior rede varejista do Brasil, no entanto após a crise 
de sucessão do final do anos 80, perdeu o posto para o Carrefour.
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No início dos anos 2000, após ajustes operados por Abílio 
Diniz, a empresa retoma sua posição. Nesse mesmo ano adquire a 
rede paranaense de supermercados Parati. E na mesma época asso-
cia-se ao grupo francês Cassino para não perder a posição devido à 
forte concorrência do mercado e adquire em 2006 o Sendas do Rio. 
Porém, em Curitiba no ano de 2006, fecha 7 das 10 lojas adquiridas 
do Parati. Em 2009, para garantir seu posicionamento o grupo CBD, 
adquire a rede de lojas de venda de eletroeletrônicos Ponto Frio.

Já o francês Carrefour, adquire o grupo Atacadão e acirra a 
briga pela liderança do ranking em 2007, focando a abertura de lojas 
menores, tentando copiar seus modelos de lojas na Europa. 

No ano de 2002 duas fortes redes regionais entram no mer-
cado Curitibano, o Super Muffato e o Angeloni.

A Rede Muffato teve sua origem em Cascavel nos anos 
70, cujos fundadores foram Pedro e Tito Muffato, porém houve uma 
cisão nos anos 90, onde cada um dos irmãos ficou com metade  das 
lojas. Tito sofreu um acidente de avião e acabou falecendo. Quem 
assumiu o grupo foram seus jovens filhos Ederson, Everton e Edu-
ardo Muffato. 

O Angeloni, fundado no ano de 1959 pelos irmãos Antenor 
e Arnaldo Angeloni, em Criciúma é a maior rede catarinense vare-
jista  e foi o pioneiro em auto-serviço no estado. Buscando sair de 
suas fronteiras, inaugurou sua primeira loja fora de Santa Catarina 
em 2002: o Angeloni supercenter em Curitiba.
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As mudanças desta década exigiram uma rápida adaptação 
dos supermercados, necessitando de uma nova postura para as redes 
regionais e adaptação ao mercado para as redes estrangeiras

Empresas entrantes trouxeram novo formato: automação 
de lojas, políticas administrativas e apurado processo de logística 
para atender suas aquisições em grande quantidade. 

Nesse processo de concentração do mercado, houve sig-
nificativa mudança no relacionamento com fornecedores que para 
garantir a presença de seus produtos nas gôndolas precisavam baixar 
suas margens e proporcionar aos supermercados oportunidades que 
lhes permitissem manter ou ampliar sua fatia de mercado.

Em 2008 o ranking da ABRAS tinha o CBD, Carrefour e 
o Wal Mart, respectivamente na 1a, 2a e 3as posições, representando 
quase  40% do faturamento do setor no país. Já os seguintes coloca-
dos no ranking, ou seja do 4o ao 13o representam somente 10% do 
faturamento do setor. Esse pelotão é formado por empresas regionais 
de diversos estados que atuam focadas em seu nicho. O conheci-
mento pleno de seu território de atuação lhes garante um diferencial 
competitivo, permitindo que não sucumbam aos interesses das gran-
des redes. 

As Redes médias de Supermercados, cujo faturamento 
pode oscilar entre 2 bilhões e 500 milhões, são pressionadas pelos gi-
gantes do setor e se vêem alfinetadas pelos pequenos supermercados, 
pois numa política de incentivo aos micro e pequenos empresários, 
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o governo federal tem um incentivo fiscal, o Simples, que garante a 
essas empresas, uma baixa carga tributária. Desse modo, a concor-
rência fica mais acirrada e as redes médias lutam com os grandes, 
que tem ganhos expressivos de escala junto aos fornecedores e de 
outro lado, com os pequenos que podem garantir menores preços aos 
consumidores devido a sua baixa carga de impostos.

O setor de varejo de auto serviço representou em 2008 qua-
se 6% do PIB brasileiro com um faturamento nominal estimado de 
158,5 bilhões, tendo quase 900 mil empregados e 186 mil check-outs.

Fonte: Revista SuperHiper  04/2009 – Associação Brasi-
leira de Supermercados 
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A Oportunidade
 

“O centro de Curitiba era muito tradicionalista, era o Merca-
dorama que dominava, isso mais por tradição, uma empresa de 50, 
60 anos que era muito tradicional no centro e nos bairros nobres de 
Curitiba. Era difícil entrar e competir com ele. Com a venda deles 
para o SONAE o Mercadorama deixou de ser, perdeu toda a tradição 
em menos de um ano em Curitiba. Foi isso que deu oportunidade 
para o CONDOR entrar em espaços que antes, não diria que era 
impossível, mas bem mais difícil de entrar.

Eles popularizaram as lojas, diminuiram o mix de produtos e 
não priorizaram os produtos paranaenses. O consumidor do Mer-
cadorama era o consumidor que queria ter aquele padrão de quali-
dade, de atendimento, de conforto, de produtos e eles foram pelo 
lado preço e promoção e sacrificaram atendimento, a qualidade das 
lojas e dos produtos vendidos. Com os preços mais baixos, mudou 
muito a classe social que começou a frequentar o Mercadorama. 
Quem antes não frequentava passou a frequentar, e essas pessoas de 
classe A e B, que eram os consumidores do Mercadorama ficaram 
meio perdidos. Isso deu a oportunidade para o CONDOR entrar e 
entrar bem posicionado.” relato de Joanir

 A marca de um grande empreendedor é discernir o tempo e 
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o modo em que se deve agir. Para muitos, a concentração e o encur-
ralamento das redes de médio porte poderia ser fatal, mas não para 
Joanir, que vislumbra uma belíssima oportunidade. Ser o único médio 
de Curitiba a não entregar os pontos, poderia lhe render excelentes 
negócios. O CONDOR sempre fez ótimas parcerias comerciais e 
muitos fornecedores com medo da concentração, decidiram também 
apostar nos ideais de Joanir, proporcionaram ótimas negociações. 
Neste tempo, o CONDOR mudou suas operações e desenvolveu 
fornecedores.

 Joanir afirma que houve varias propostas para a venda da 
Rede, mas apostou que se aguentasse firme e passasse a investir em 
lojas maiores, poderia ganhar mercado e se tornaria uma das maiores 
redes varejistas do país. A opção era arrumar um sócio capitalista 
ou crescer com credito junto ao BNDES. Joanir optou pela segunda 
opção.
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3ª. Fase de Expansão

A marca deste período, 2000 a 2008, é a entrada da rede na 
era dos Hipermercados, pois em oito anos a rede passou a ter deze 
lojas neste formato e a disputar o mercado com os grandes players. 
Resistiu a inúmeras ofertas de compras e o empresário apostou no 
futuro de seu grande negócio. 

Um grande parceiro financeiro foi o BNDES, que ofereceu 
linhas de crédito de longo prazo com os menores custos do mercado, 
impulsionando e oxigenando a expansão neste período. 

Um dos maiores trunfos de um empreendedor é saber se cercar 
de profissionais de qualidade. Joanir iniciou um processo de profis-
sionalização da empresa neste período e reunião num grupo muito 
pequeno de executivos, todo o potencial de que a empresa necessita-
va. Em 1999, promoveu a Diretor Comercial, o Sr. Jefferson Fidelis 
de Oliveira, em 2000 contratou o Diretor Administrativo Wanclei 
Benedito Said e em 2003, promove a Diretor de Patrimônio o Sr. 
Aliceu Darci Brambilla. Joanir soube como ninguém, potencializar 
as qualidades que o grupo tinha unido e capitaneava as sugestões e 
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ações de um grande estrategista de vendas, um excelente consultor 
financeiro e um prata da casa fiel e habilidoso. 

A sinergia fluiu naturalmente e as diretorias apesar de trabalha-
rem independentemente uma das outras são ao mesmo tempo muito 
interdependentes. É comum observar os diretores diariamente em 
conjunto, despacharem com o proprietário. As decisões são rápidas 
e objetivas, não havendo demora para serem colocadas em prática. 
A política de portas abertas do Joanir e a inexistência de secretária, 
não criam barreiras para que o alto escalão tenha acesso à sua sala.

Algumas políticas de venda e marketing implantadas neste perío-
do são mantidas até hoje, entre as quais podemos citar: o QUINTA 
FEIRÃO e a SEXTA DA CARNE. São ofertados produtos de horti-
fruti nas quintas e carnes às sextas feiras, cujos preços e qualidade 
são imbatíveis, proporcionando aos clientes ótimas oportunidades 
de compras. Os clientes do CONDOR aguardam ansiosamente por 
esses dias e lotam as lojas. Com estratégias de venda como estas, a 
empresa conseguiu atingir as expectativas dos clientes.  

A principal meta atingida nesta fase foi, a fantástica marca de 
faturamento em 2008 de 1,2 bilhões, com 26 lojas e 5 mil colabo-
radores. A rede atingiu assim o 12o lugar no ranking nacional em 
faturamento no segmento varejo, conforme a revista Superhiper da 
Abras (Associação Brasileira de Supermercados), cuja conquista foi 
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alcançada através dos seguintes fatos:

■ Agosto de 2000 – abertura do Hipermercado Londrina

■ Novembro de 2001 – Transformação das lojas de Ponta Grossa 
Nova Russia e São José dos Pinhais em Hipermercado

■ Abril de 2002 – abertura do Hipermercado Nilo Peçanha

A abertura desta loja merece um tópico a parte, pois ela trans-
formou o modo de como os clientes do CONDOR enxergavam a 
rede. Esta loja está muito bem localizada, ou seja, entre o Centro 
Cívico e o Bom Retiro, bairros muito próximos ao centro. Possui 
mais de seis mil metros de área de venda, oferecendo um mix muito 
variado que vai da tradicional mercearia, ao bazar fino, adega, têxtil, 
eletro e uma galeria de lojas para prestação de serviços e outros 
comércios que não conflitam com o mix de produtos da loja e são 
procurados pelos clientes. 

Essa loja abriu portas e transformou o caminho, porém levan-
tou uma indagação entre os clientes: Por que a maioria das lojas não 
tinham este padrão? 



Na Intimidade do Sucesso

172

Ricardo Hubner

Esse pleito do cliente e o sucesso de vendas da loja, proporcio-
naram uma revolução na rede, ocasionando a transformação de lojas 
tradicionais de supermercados em hipers, a ampliação de outras lojas 
e a total reforma de lojas mais antigas.

■ Setembro de 2002 – abertura da Loja Araucária BR

■ Março de 2004 – abertura do Hipermercado Champagnat

■ Novembro de 2004 – abertura do Hipermercado Santa Cândida

■ Março 2005 – abertura do Hipermercado Paranaguá

Para a equipe CONDOR foi um desafio abrir os três hipermer-
cados em menos de 13 meses. O projeto da Loja Champagnat, foi 
uma façanha para arquitetos e engenheiros, pois apesar de ser um 
belíssimo terreno, a prefeitura exigiu que se construísse uma galeria 
pluvial de mais de quatro metros de largura por três de altura de Rua 
Martin Afonso até a Padre Anchieta. Já a loja de Santa Cândida se 
transformou em um recorde, pois em menos de oito meses, o terreno 



Na Intimidade do Sucesso Ricardo Hubner

173

foi comprado, o projeto aprovado e a loja construída. Enquanto isso 
a loja de Paranaguá se transformou em cartão postal da cidade em 
termos de arquitetura e design, sendo a melhor e mais bonita loja 
do Litoral Paranaense. Todas as lojas com ar condicionado e esteira 
rolante, proporcionando ao cliente conforto e segurança.  

■ Maio de 2005 – Loja Sítio Cercado

■Março de 2006 – Nova Central de Distribuição (área de 
30.000m2)

Para atender a demanda Logística, foi necessária a aquisição 
de uma área de mais de 100 mil metros quadrados, na estrada do 
Ganchinho, também no Umbará. Iniciaram-se as obras em meados 
de julho de 2005 e a transferência do Centro de Distribuição ocorreu 
definitivamente em março de 2006. 

A necessidade de centralização crescente de produtos, o ganho 
de escala que representaria, além da natural aumento de demanda em 
função de novas lojas, permitiram viabilizar este projeto saltando o 
depósito antigo de três mil produtos centralizados para mais de 10 
mil e a área que era de 16 mil, passou para 30 mil metros.
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Este novo CD também permitiu a transferência da Central de 
Carnes do Ceasa para um local especialmente construído no subsolo 
do CD novo. Nele os traseiros bovino são transformados em sub 
cortes e todas as lojas são abastecidas por ele. Além dos traseiros 
e dianteiros, ali são centralizados queijos, frangos e frios em geral.

■ Maio de 2006 – Transformação da Loja do Pinheirinho em 
Hipermercado.

■Setembro de 2006 – abertura da loja do Cristo Rei

■Março de 2007 – Ampliação da loja da Lapa

■Abril de 2007 – Reforma da loja do Ahú

■Maio de 2007 – Transformação da Loja do São Brás em 
Hipermercado

■Setembro de 2007 – Ampliação da loja de Santa Felicidade

■Março de 2008 – Reforma da Loja da Av. Marechal 
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■Maio de 2008 –Abertura da Loja de Campo Largo

■Junho de 2008 – Reforma loja de Maringá

■Julho de 2008 – Transferência da Loja Xaxim para a Avenida 
Brasilia 

 A Rede Condor, foi uma das primeiras empresas de porte a 
efetivamente colocar um grande empreendimento na chamada “linha 
verde”, que é um projeto da Prefeitura Municipal de Curitiba e irá 
transformar o eixo da antiga Br 116, trecho Ceasa – Atuba com apro-
ximadamente 20 km, em uma grande avenida. Esta atitude reflete a 
confiança que o empresário Joanir, tem no futuro e nos projetos que 
os governos Municipal e Estadual têm. 

■Setembro de 2008 – Ampliação da Central de Distribuição em 
mais 15.000 metros quadrados

O aumento do número de lojas e a necessidade de maior cen-
tralização de produtos, deflagraram a ampliação novamente do CD 
recém construído. Agora, são acrescentados mais 10 mil metros e 
seu tamanho chega a 45 mil metros quadrados. O volume de itens 
centralizados chega a 16 mil, representando já quase 80% do fatura-
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mento da empresa. Hoje são transportadas em média 30 mil caixas 
e o abastecimento ocorre diariamente com uma frota própria de 35 
caminhões.

■Dezembro de 2008 – Abertura do Hipermercado Av. das Torres

Com esta loja encerra-se mais uma fase em que a meta era 
chegar a um bilhão e se transformar em uma das maiores redes vare-
jistas do Brasil. Esse objetivo foi atingido e superado com a abertura 
da loja da Avenida das Torres. Essa loja revolucionou os conceitos 
em termos de fachada, cuidado com o meio ambiente e atendimento 
aos clientes. O terreno foi estrategicamente escolhido, pois a loja 
está inserida numa das vias de acesso ao Aeroporto de Curitiba, além 
de ser a rota de saída para o estado de Santa Catarina. A estratégia 
de marketing era fazer uma loja com design da fachada que pudesse 
chamar a atenção das pessoas que por ali passassem, pois certamente 
seriam pessoas que formam opinião. O material utilizado na cobertu-
ra facilita a passagem dos raios solares, minimizando a necessidade 
de energia elétrica.

Com chave de ouro, Joanir e sua equipe atingem seus objetivos 
com sobra e pelo 4o ano consecutivo, o CONDOR é exclusivamente 
a maior rede paranaense de supermercados do Paraná, considerando 
apenas o faturamento de lojas de supermercado.    
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TABELA DE FATURAMENTO EM REAIS

ANO VALORES ATUALIZADOS R$
1994   102.394.358
1995   146.152.248
1996   184.882.593
1997   220.199.689
1998 232.941.825
1999 250.407.866
2000 308.875.621
2001 340.713.060
2002   471.998.248
2003 571.661.743
2004 730.706.280
2005 765.895.534
2006 819.428.760
2007 924.863.722
2008 1.196.313.116

Fonte: Revista SuperHiper–Associação Bras. de Supermercados 
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4ª. Fase de Expansão

Esta nova etapa iniciada em 2009, caracteriza-se pela meta 
principal de atingir um faturamento de dois bilhões até o ano de 
2014. Pelo histórico da empresa, o faturamento tem dobrado em mé-
dia a cada quatro anos e este histórico corrobora com a meta traçada. 
Ao chegar a esse nível de faturamento o CONDOR deve se situar 
entre as 10 maiores redes de supermercados do Brasil e manter sua 
posição de primeiro paranaense em faturamento com lojas exclusi-
vamente de supermercados. 

Essa ousada meta tem como pontos fundamentais a manuten-
ção da qualidade de atendimento, mantendo baixo nível de ruptura 
dos produtos, mix de mercadorias de acordo com a necessidade do 
cliente, manutenção das parcerias com fornecedores, desenvolvi-
mento de novos fornecedores, política de importações de produtos 
de qualidade a bons preços e margens, excelência no nível de atendi-
mento logístico, centralização da maior quantidade possível de pro-
dutos nas Centrais de Distribuição, aprimoramento dos sistemas de 
controle e gestão de estoque e reposição de mercadorias, e finalmente 
uma política de crescimento orgânico com as possíveis compras de 
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lojas em funcionamento, desde que o negócio se apresente como 
uma boa oportunidade.

Para que se possa alcançar essa meta, o CONDOR efetuou em 
2009 os seguintes eventos: 

■Abril de 2009 – Abertura do Hipermercado Ponta Grossa 
Uvaranas

■Outubro de 2009 – Abertura do Hipermercado Novo Mundo

Vários projetos estão em pleno andamento. Uns em fase de 
construção, outros na fase de aprovação e outros ainda apenas com 
terreno comprado, porém, os planos para 2010 são ousados. 
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PARTE III
O CONDOR: Hoje e Amanhã
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O Primeiro do Ranking

 Desde 1999, o CONDOR vem se consolidando nas primeiras 
colocaçoes no ranking nacional, com sede no Paraná relativo ao fa-
turamento no auto serviço.
 Ao longo dos seus 35 anos, o CONDOR obteve uma expan-
são hoje caracterizada por 28 filiais localizadas somente no Paraná, 
exatamente em Curitiba e Região Metropolitana, (Araucária, São 
José dos Pinhais, Campo Largo), nos municípios da Lapa, Parana-
guá, Ponta Grossa, Apucarana, Maringá e Londrina.
 As constantes modernizações seguindo as últimas tendências 
mundiais em construções e layout, a última geração em instalações 
e equipamentos, bem como, software e hardware, colocam a rede 
CONDOR em pé de igualdade às mais modernas redes que atuam no 
país.
 Através de um marketing agressivo e inovador, o CONDOR 
está sempre à frente, porém, cada vez mais próximo do consumidor, 
concretizando assim sua missão de oferecer serviços de qualidade, 
fixando a credibilidade que se solidifica a cada dia, fazendo com que 
o slogan “De mãos dadas com você” seja sempre uma realidade.

 Para prestar o melhor atendimento aos clientes, a Rede inves-
teste muito em recursos humanos através de constantes programas 
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de atualização, treinamentos e especialização. Dessa maneira, seus 
colaboradores são peça fundamental para garantia do bom atendi-
mento e na eficiência de toda a operação, fazendo   todos parte de 
uma grande família. 
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Ranking Brasileiro

No ranking dos supermercados brasileiros, publicado pela 
revista oficial da ABRAS- Associação Brasileira de Supermercados 
- o CONDOR cresce a cada ano. 

ANO POSIÇÃO RANKING

1993 43

1994 31

1995 34

1996 31

1997 30

1998 24

1999 18

2000 17

2001 17

2002 17

2003 17

2004 12

2005 12

2006 13

2007 14

2008 12
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O Sistema de trabalho

Muito antes de o dia clarear, o CONDOR já está trabalhando 
para oferecer o melhor a seus clientes. A partir das três da manhã, 
o CONDOR inicia suas atividades no Ceasa para abastecer as lojas 
com hortifrutigranjeiros da melhor qualidade. Milhares de toneladas 
de produtos são comercializados mensalmente, entre frutas, ver-
duras, tubérculos, ovos e hortaliças. Em 17 docas os caminhões se 
revezam antes das seis da manhã. Isso resulta em extrema agilidade 
para separação e embarque dos produtos nos caminhões, que efetu-
am a entrega as lojas por volta das 07h30min da manhã.

Os açougues da rede são abastecidos diariamente com uma 
enorme quantidade e variedade de carne “in natura” de bovinos, 
suínos, aves e peixes, além de defumados, salgados, congelados e 
embutidos. O abastecimento desses produtos é efetuado em cami-
nhões especiais e tem origem no Centro de Distribuição do Umbará.

As padarias e confeitarias, próprias da rede, utilizam ingre-
dientes de primeira linha e contam com equipamentos modernos, em 
que os colaboradores trabalham dentro das mais rígidas normas de 
higiene, para produzir uma enorme variedade de pães, doces, tortas, 
salgados e petiscos. 
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No CONDOR, em todas as seções, o consumidor encontra o 
produto que precisa. Produtos de mercearia, higiene pessoal, limpeza 
da casa, material escolar, utilidades domésticas, bebidas, cosméti-
cos, presentes, material escolar, floricultura, área têxtil, brinquedos, 
artigos para bebês, eletrodomésticos, eletro portáteis, artigos para 
presente e adega de vinho nos hipermercados, onde os clientes po-
dem ter assessoria especializada de sommeliers e tudo o que possa 
suprir as necessidades de famílias de todo tipo, de diferentes rendas 
e hábitos de consumo. 

São mais de 50.000 itens entre nacionais e importados, forne-
cidos por mais de 3.000 empresas. 

Para garantir o abastecimento das suas lojas, o CONDOR dis-
põe de uma central de compra estabelecida na matriz, e a sua siste-
mática de compra é de 70% do volume de vendas dos produtos com 
entrega centralizada nos centros de distribuição e 10% com compra 
centralizada, porém com entrega loja a loja. Os restantes 20%, são 
comprados diretamente pelos gerentes e encarregados de cada loja, 
restringindo hoje mais a itens do setor de perecíveis.

O valor máximo de negociação de cada produto é estabelecido 
em acordos gerais efetuados pela área comercial, sendo que cada 
valor que é negociado, seja na loja ou na central de compras, não 
pode ser maior que o estabelecido na tabela. Os preços de aproxi-
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madamente 1.000 itens são estabelecidos através de pesquisa de 
concorrentes, onde o gerente pode determinar os valores de venda, 
desde que garantindo um percentual mínimo de margem previamente 
cadastrado. Com esta política, pode ocorrer que um mesmo produto 
tenha preço diferente em outras lojas da rede. 

A Central de Distribuição, situada na Estrada do Ganchinho, 
marginal a BR - Contorno Sul, junto ao bairro do Umbará, recebe 
os pedidos das lojas “on line”, e procede as entregas diariamente 
em frota própria e 35 veículos que mensalmente percorrem mais de 
400.000 km, ou seja, 10 voltas ao mundo por mês. São distribuídos 
em média 30 mil caixas diariamente ou aproximadamente 1 milhão 
por mês. 

O CONDOR também dispõe (2009) de mais de 40 veículos 
próprios, para entregas de compras efetuadas pelos clientes, entregas 
em domicílio junto as lojas, sendo 95% das entregas gratuitas.

A empresa também conta com um sistema de entrega centra-
lizada para linha de eletrodomésticos, linha branca, e todas as lojas 
que vendem eletro, se beneficiam desse sistema, incluindo as lojas 
da Marechal e Maringa. Estas lojas, apesar de não serem hipermer-
cados, tem uma linha de eletroeletrônicos a venda. A mercadoria 
é entregue no máximo dois dias após a compra, enquanto que na 
concorrência, a prazo pode chegar a 7 dias. 
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Em Curitiba, na Matriz Pinheirinho, encontra- se a Presidência, 
a área Comercial, Administrativa, Financeira, Contábil, Recursos 
Humanos, Informática, SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente), 
Cadastro de Clientes e Auditoria.
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Modernização Constante

Construções planejadas, layouts de lojas seguindo as últimas 
tendências mundiais, instalações e equipamentos de última geração, 
colocam a rede CONDOR no mesmo nível das mais modernas redes 
nacionais e internacionais, proporcionando satisfação e conforto ao 
cliente. 

A informatização de toda a rede, num dos sistemas mais 
eficientes do varejo supermercadista no Brasil, garante agilidade e 
segurança aos clientes nas balanças eletrônicas, nas consultas do 
“tira-teima” ou na frente do caixa ao passar suas compras no PDV. 

Através deste sistema, a área comercial e administrativa, 
centralizada em Curitiba, controla todas as operações mercantis on 
line e em tempo real, além de informações para os setores logístico, 
financeiro, contábil, operacional e de recursos humanos.  Todo o 
sistema foi desenvolvido internamente por profissionais da mais alta 
qualidade técnica dentro da própria empresa. A área de informática 
conta com uma equipe de analistas e programadores, que constan-
temente efetuam alterações adequando os dados e informações às 
necessidades da empresa e clientes.
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Recursos Humanos

O CONDOR oferece um programa de Treinamento aos co-
laboradores, cujo principal objetivo, está no desenvolvimento das 
habilidades, capacitando o colaborador para um melhor desempenho 
em suas tarefas. Dentro do seu quadro funcional e respeitando as 
suas necessidades e hierarquias, procura promover o colaborador 
dando-lhe oportunidade de crescimento e desenvolvimento pessoal.

O treinamento aos colaboradores é ponto de honra, afinal men-
salmente, eles atendem em média 2 milhões de consumidores. 

A integração entre a equipe é uma busca constante. Por isso, 
uma vez por ano, no mês de outubro ou novembro, o CONDOR 
oferece uma grande festa para todos os seus funcionários que com-
pletam 5, 10, 15 ou mais anos de empresa. Apresentações artísticas, 
premiações pelos anos de trabalho na Rede e sorteio de brindes, 
são as atividades na festa, tudo num clima descontraído e de muita 
alegria. 

No CONDOR, todos fazem parte de uma grande família. E 
seus funcionários satisfeitos são a prova de que o sucesso é apenas o 
resultado de um esforço conjunto. 
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Organograma – 2009

A empresa tem como Presidente o Sr. Pedro Joanir Zonta e 
seu corpo diretivo é composto por 3 Diretorias de área. A Diretoria 
de Expansão e Patrimônio é ocupada pelo Sr. Aliceu Darci Bram-
billa, 49 anos de idade e 30 de experiência profissional, iniciando 
suas atividades na rede em novembro de 1979. Diretoria Comercial 
é ocupada atualmente pelo Sr. Jefferson Fidelis de Oliveira, 53 anos 
e 30 anos de experiência no varejo, contratado pela empresa em mar-
ço de 1996. E finalmente a Diretoria Administrativa Financeira, 
ocupada pelo Sr. Wanclei Benedito Said, 56 anos de idade e 40 anos 
de experiência no setor administrativo financeiro, contratado em 
maio de 2000. 
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Estratégias de Marketing

Algumas campanhas publicitárias e estratégias de marketing, 
marcaram a história da Rede e apresentaram alguns ícones inesque-
cíveis, aos olhos dos clientes e do público em geral. 

SLOGAN

 A utilização da frase “De mãos dadas com voce”, repre-
senta de forma simples e sintética como a Rede se posiciona diante 
do cliente, transmitindo a idéia de é amigo e parceiros de nossos 
clientes. Traz também a sensação de que ao estar numa das lojas do 
CONDOR, o cliente estará a vontade. O slogan foi criado em 1988, 
com seu devido registro junto ao INPI.

CONDOR. DE MÃOS DADAS 

COM VOCÊ.
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MÚSICA

Letra e Música criadas também em 1988 pelo maestro Rei-
naldo José Godinho, cujos direitos autorais foram adquiridos pelo 
CONDOR definitivamente em outubro de 2002. De forma harmo-
niosa e alegre, a música espelha com riqueza de detalhes, o compor-
tamento da rede perante ao consumidor e tem estabelecida em seus 
fundamentos, praticamente a missão e os valores da empresa.
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MASCOTE 

O garoto propaganda principal é o desenho de um carrinho 
de compras de supermercado estilizado e muito simpático. Ele foi 
criado em setembro de 1995 e é utilizado na maioria das campanhas 
e sua estampa aparece nos comerciais de TV, encartes, folders e 
outdoors. Ele faz um tremendo sucesso com as crianças e estimula 
a fixação da marca perante esse público, garantindo assim um lem-
brança simpática em relação à Rede CONDOR.
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ORGULHO DE SER PARANAENSE

Em 1998, logo após a venda da mais representativa bandeira 
paranaense no ramo supermercadista que era o Mercadorama, Joanir 
Zonta e sua equipe, criaram esta frase de efeito “ORGULHO DE 
SER PARANAENSE”, acompanhada pela bandeira do Paraná. A 
utilizaçao da frase acaba fortalecendo a imagem da empresa junto 
aos consumidores do estado.  A estratégia foi estabelecer um vínculo 
mais íntimo com o cliente, demonstrando que o dinheiro que ele 
gasta na rede, permanece no estado e retorna em forma de  empregos 
e novos investimentos.
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CARRINHO MÓVEL

Em 2006, por ideia de Joanir Zonta, foi construído um carri-
nho de supermercados gigante motorizado. Trata-se de uma carrinho 
normal, porém em escala maior e com um motor Volkswagem 1.6L 
adaptado. Seu sucesso estrondoso, tornou necessária a criação de 
mais um modelo. Os carrinhos são utilizados em feiras, aberturas, 
corridas automobilísticas, passeios ciclísticos, desfiles de 7 setembro 
e outros eventos exclusivos da empresa. Quando passa, as crianças e 
até adultos, têm vontade de passear num deles. A ideia foi tão feliz, 
que a empresa encomendou uma série desses carrinhos, porém sem 
a motorização, para instalação na frente ou sobre as fachadas das 
lojas. A instalação ainda não foi feita em todos os estabelecimentos 
da empresa.

7º Passeio CiclisticoViva Criança
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LOGOMARCA
 
 A empresa teve diversas logomarcas, porem todas com as 
mesmas caracteristicas. O nome condor bem definido em letras azul 
escuro e tracejados em vermelho. Estas cores são as cores padrões 
para qualquer material publicitario que utilize a logomarca.
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As campanhas promocionais junto aos consumidores já 
entregaram centenas de prêmios, entre automóveis, casas, eletrodo-
mésticos, brinquedos e vale-compras para centenas de clientes em 
suas lojas. A repercussão positiva de cada nova campanha é o reflexo 
da credibilidade atingida. 

Campanhas para prazo de pagamento com cheque pré- da-
tado em supermercado, resultaram num dos mais eficazes Cases de 
Marketing no Paraná. 

Em 2002 o CONDOR lançou o seu cartão de crédito numa 
parceria com a Fininvest do grupo Unibanco, e em setembro 2006 
lançou outro cartão de credito, agora numa parceria com a empresa 
francesa Cetelem. Em outubro de 2009, já contava com mais de 170 
mil clientes afiliados.

Através de um marketing agressivo e inovador, o CONDOR 
está sempre à frente, porém, cada vez mais próximo do consumidor 
concretizando assim sua missão de oferecer serviços de qualidade, 
fixando a credibilidade que se solidifica a cada dia, fazendo com que 
o slogan “De mãos dadas com você” seja sempre realidade.
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Empresa Consciente

 Uma faceta do CONDOR, embora poucos conheçam, mas 
manifesta o papel que qualquer empresa ou cidadão consciente 
deveria praticar, é o relacionamento e a ajuda que a rede oferece 
a diversas instituições civis e religiosas, além de contribuições a 
orfanatos, asilos, hospitais e creches. 

           Campanha Solidária

 Em 2007, ocorreu a primeira edição da Campanha Solidária,  
essa iniciativa consiste na ajuda a 15 instituições, com um peque-
no percentual da venda de cada produto previamente cadastrado, 
reverte-se os respectivos valores em doações para uma instituição. 
Os fornecedores interessados em cooperar, determinam quais serão 
os produtos e participam com descontos, para posterior repasse às 
instituições selecionadas. Ou seja, a participação do fornecedor é 
ativa e conjunta. O CONDOR também doa um determinado valor 
para a entidade escolhida. Em 2007, o volume chegou a 90 mil reais, 
já em 2008 a campanha arrecadou 185 mil reais e a expectativa para 
a campanha de 2009 é de atingir 300 mil reais. 
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 Os valores arrecadados são entregues às entidades num 
evento comemorativo pelo Presidente ou por um dos diretores do 
CONDOR.

Campanha do Agasalho

 A empresa tem participado todos os anos na campanha “doe 
um agasalho”, promovida pela Prefeitura Municipal de Curitiba. 
São colocados cestos para recebimentos de doações de agasalhos 
em todas as lojas da rede. Muitas toneladas de doações tem sido 
repassadas Fundação e Assistência Social de Curitiba. Os clientes 
participam e contribuem com esta maravilhosa iniciativa, onde a 
empresa é somente um instrumento facilitador.
 

Ações individuais de cada Loja

 Ações isoladas de cada loja contribuem de forma direta ou 
indireta com alguma entidade ou associação de bairros próximo a 
ela. A ideia é que a loja participe e ajude a comunidade a sua volta, 
sendo reconhecida, não somente por abastecer de alimentos a região, 
mas também ser um agente colaborador da melhora da saúde, educa-
ção e bem estar da população de seu entorno. 
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Meio Ambiente
 

Em outubro de 2006, o CONDOR pioneiramente lançou as 
sacolas plásticas oxibiodegradáveis, numa atitude sem similares 
no Brasil, pois esta sacola se desintegra em um prazo de 18 meses, 
desde que sujeita à ação do sol, da luz e do ar. 

Essas sacolas geraram uma polêmica nacional acerca do assun-
to e chamaram a atenção das autoridades governamentais e judiciais, 
a tal ponto que promotores públicos do Paraná, passaram a inquirir 
outras redes pela implantação de modelos similares as do CONDOR.

Desde 2003, todo material reutilizável (plástico, papel e pa-
pelão), são enviados para a Central de Distribuição, aproveitando 
o retorno dos caminhões da frota, que voltam vazios das lojas. Na 
Central de Distribuição, esse material é enviado a empresas espe-
cializadas e reciclado. Assim o CONDOR garante que milhares de 
árvores e litros de petróleo deixem de ser consumidos, por conta da 
reutilização dos materiais.

Neste mesmo aspecto, em 2008 foi iniciado um projeto piloto 
para reciclagem de todo lixo orgânico no Hipermercado Nilo Peça-
nha. O processo é uma parceria da Rede com uma empresa privada 
e assessorada por técnicos do IAP- Instituto Ambiental do Paraná- 
em que todo material orgânico é inserido em uma mini usina, que 
tritura o material e transportado para uma área rural. Lá o material 
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é resfriado e aquecido a uma temperatura de 90 graus, ou seja, ele é 
pasteurizado. Neste instante, toda eventual bactéria existente é elimi-
nada e ao “caldo”, é acrescentado soro de leite bovino. O resultado 
é a transformação disso em ração animal de altíssima qualidade que 
serve para atender às necessidades da criação de suínos. 

Esse processo está se estendendo a todos os Hipermercados da 
Rede e tem ajudado a diminuir o lixo que diariamente é depositado 
no aterro sanitário da Caximba, na região metropolitana de Curitiba. 
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As Conquistas 

Os prêmios, troféus e homenagens pelos feitos, tanto do 
empresário Joanir, quanto da Rede CONDOR, têm se acumulado 
durante os últimos 35 anos. Os mais importantes foram:

Premio para a empresa CONDOR

- Top of Mind da Revista Amanhã, anos 2003, 2004, 2006 
e 2008;

- Top de Marketing da ADVB-PR (Associação dos Diri-
gentes de Venda e Marketing do Brasil) em 2003 e 2008;

- Prêmio O Paraná tem Talento 2003;

- Troféu Imprensa em 2005;

- Prêmio FECOMÉRCIO – Guerreiro do Comércio – 2006;

- Prêmio “Gente que faz de verdade / Destaque Empre-
sarial” concecido pela ONG Central de Movimentos 
Sociais em 2007;

- Destaque no Marketing da ABMN (Associação Brasilei-
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ra de Marketing e Negócios) em 2008, pela Campanha 
Solidária.  

- Homenagem Especial Na Câmara Municipal de Curitiba, 
em comemoração aos 35 anos de fundação da empresa 
em  outubro de 2009.

 Prêmios e títulos ao cidadão Joanir 

- Vulto Emérito de Curitiba (12/2003);

- Cidadão Honorário de Ponta Grossa (05/2004);

- Comendador do Comércio - Comenda Barão do Serro 
Azul concedida pela Câmara de Dirigentes Lojistas 
(11/2004);

- Título de cidadão Benemérito do Estado do Paraná 
(09/2005);

- Cidadão Honorário da Lapa (02/2006);

- Cidadão Honorário de Paranaguá em (07/2006);

- Comenda Barão do Serro Azul – concedida pela Associa-
ção Comercial do Paraná (16/07/2007)
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Joanir considera que todos foram importantes, porém o que 
mais o emocionou, foi o reconhecimento da Assembléia Legislativa 
do Estado do Paraná, como Cidadão Benemérito do Paraná, em 
cerimônia realizada em setembro de 2005 no salão principal da As-
sembléia, pela grande contribuição que o empresário Joanir trouxe 
ao Estado do Paraná.

 E tantos outros prêmios cobiçados por grandes cadeias de 
varejo do Brasil e são recebidos todos os anos pelo CONDOR. 
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Tripé de Sustentação

Qualquer objeto sustentado por um tripé, ou seja, três colu-
nas estruturais, tem uma possibilidade de suportar até três vezes o 
ponto de desgaste de cada coluna. Os três pilares que sustentam o 
que o CONDOR e o que ele representa, formam uma estrutura capaz 
de garantir à Rede uma base sólida e concreta, rumo a um futuro 
grandioso.

O grande diferencial do CONDOR sempre foi a relação que 
construiu junto a clientes, fornecedores e colaboradores, formando 
assim o tripé de sustentáculo da empresa. A filosofia do CONDOR 
sempre foi de estabelecer um relacionamento pessoal, construído 
principalmente na confiança e no respeito mútuo. As empresas não 
são feitas por coisas, mas sim por pessoas servindo a outras pessoas.

Uma empresa, tal qual uma criança, vai moldando sua perso-
nalidade e caráter durante sua existência. O CONDOR não foi uma 
exceção e cada colaborador, cada fornecedor, cada cliente, ou seja, 
cada pessoa, no passado ou no presente, participou do dia a dia e teve 
influência.
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O CONDOR passou por grandes obstáculos ao longo desses 
anos e se expandiu gradualmente, conquistando o mercado. Isto se 
deve também ao seu quadro funcional, composto de excelentes pro-
fissionais capacitados em todas as áreas, que buscam constantemente 
elevar o nível de conhecimento para implantar no dia-a-dia seu toque 
pessoal em tudo o que fazem e esse aprimoramento contínuo eleva 
cada vez mais sua liderança no mercado e respectivo sucesso. 

O amadurecimento nas relaçoes com seus fornecedores, 
pavimenta a possibilidade de grandes parcerias, onde cada uma das 
partes se ajuda mutuamente. Isto garante volume de vendas e mar-
gens adequadas a ambos. Percebo a confiança dos fornecedores na 
Rede, ao conversar com o presidente, pois ele atribui grande estima a 
algumas empresas, que lá no inicio o ajudaram, seja lhe concedendo 
credito, lhe dando boas dicas de produtos a vender, ou mesmo lhe 
dando condiçoes de concorrer num mercado tão movimentado.

O premio por este magnifico trabalho, é a fidelidade da po-
pulação Paranaense, que mensalmente percorre os corredores das 
lojas e localizam os produtos desejados a preços justos. O retorno 
do cliente a loja é a certeza da satisfação de suas nescessidades, 
caso contrário ele estaria procurando certamente um concorrente. O 
CONDOR tem um compromisso com a população paranaense e esta 
retribui dando preferência à Rede, representando um relacionamento 
íntimo e eficiente, onde as partes se satisfazem.

O bom relacionamento junto às instituições governamentais, 
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tambem são os frutos deste caráter maduro e personalidade criativa, 
onde nossas intenções e atitudes, pretendem garantir a todos os elos 
ganhos sociais, éticos, moraes e financeiros.

A cultura do CONDOR baseia-se nas características das 
empresas profissionalizadas, onde as decisões estratégicas finais 
passam pelo crivo do Presidente.

O CONDOR tem como negócio a compra e venda de produ-
tos, gerenciando a operação com o menor custo possível, maximi-
zando a rentabilidade, garantindo o investimento na expansão e no 
fortalecimento da empresa. 

A missão da empresa, demostra claramente esta interação 
cliente, fornecedores, colaboradores e empresa.

“Oferecendo e disponibilizando as melhores práticas comer-
ciais e competitividade mercadológica, fomentando o aprimora-
mento dos recursos humanos e inovação tecnológica contínua, para 
plena satisfação dos consumidores”.
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O que é Sucesso?

Por que tantos eram fiéis a Napoleão ou a Alexandre, o 
0grande. Ou ainda, por que Martin Luther King deixou seu nome na 
história, ou Gandhi, Mandela. Vejam Cristo, ele foi capaz de influen-
ciar apenas alguns em seu tempo, mas conseguiu transmitir de forma 
tão clara seus ideais que seus seguidores foram os transmitindo de 
geração em geração, cada vez em maior escala. Não há como ne-
garmos esta influência, crendo ou não crendo nos seus ideais, pois 
ao escrevermos uma simples data, estamos relembrando há quanto 
tempo ele nasceu. Nossa história em geral, está dividida em Antes de 
Cristo e Depois de Cristo (a.c. ou d.c.) 

A atitude e a forma de encarar a dificuldade, ou ainda trans-
missão da sua visão ou missão é contagiante e isto é o diferencial do 
líder. Ele influencia as atitudes e as opiniões dos outros.

Não estou comparando atitudes de grandes líderes mundiais, 
mas apenas ressaltando a qualidade que há neles em maior ou menor 
escala.   

 O conceito de sucesso no mundo atual está muito vinculado 
às pessoas que conquistaram muito dinheiro, poder ou fama e têm 
acesso ao que quiser e quando quiser.  O conceito é muito mais ma-
terial do que de alma ou espírito e quem vê, mas não conhece em 



Na Intimidade do Sucesso Ricardo Hubner

209

sua intimidade a pessoa que supostamente tem sucesso, fazendo uma 
imagem irreal e até irracional do que é ter sucesso.
 Numa das entrevistas com colaboradores antigos, ele me 
contou que recentemente presenciou em uma reunião com um grande 
empresário da cidade, na qual Joanir citou a seguinte sentença: “Sou 
apenas um servo de Deus e ele me deu muitos bens para administrar, 
um dia ele vai me cobrar e quero ter feito um bom trabalho”.
 Para Joanir o dinheiro é apenas um meio e não um fim em si 
mesmo e nisto está a chave do sucesso, se assim posso dizer. Sucesso 
é poder ter sua família com saúde, que haja respeito mutuo que a 
honestidade seja sua companheira e que possa recostar sua cabeça 
num travesseiro à noite e ter um longo e tranquilo sono. Despertar 
pela manhã, olhar o sol pela janela e dizer “que dia maravilho” ou 
se estiver chovendo dizer, “que bom que choveu, as plantas pre-
cisavam”. Quando se apresenta um problema, com um sorriso no 
rosto afirmar “venha problema, estou preparado”. Que a coragem 
de empenhar toda sua força numa tarefa, mas quando não terminá-la,  
não se culpar, pois fez tudo o que podia.  

Joanir conseguiu ter sucesso, não por ser um grande em-
presário e sim por ser um grande homem. Em sua simplicidade e 
humildade vem demonstrando a todos como é ser um homem que 
tem o dinheiro como escravo e não como senhor.  O dinheiro é um 
ótimo escravo, mas um péssimo patrão.
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PARTE IV
Os Pensamentos e Valores de JOANIR
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ENTREVISTA – junho de 2009

As Associações

Ricardo- Qual é legado o que o senhor espera deixar como 
contribuição para essas entidades que o senhor participa?  Que 
transformação o senhor gostaria de promover. O que o senhor quer 
promover?

Joanir- O que eu quero fazer é representar bem a classe su-
permercadista do Paraná, no caso da Associação e levar conhe-
cimento e novas técnicas para os empresários por intermédio da 
IESPAR, Instituto Escola Paranaense de Supermercado. Eu a fundei 
em 2003. Ela tem toda a documentação para pegar dinheiro do PAC, 
só que até agora não conseguimos nada, mas ela vem formando 
em média cinco mil pessoas por ano. Pessoas para trabalhar em 
supermercado e é isso que eu pretendo dar ênfase ao IESPAR.

R - Que tipos de cursos a escola oferece?

J - Nós temos cursos desde de empacotador, caixa, repositor, 
padeiro, manipulação de perecíveis, confeitaria, padaria, e muitos 
outros que tem aplicação ao Setor. Já formamos uma turma de MBA 
em varejo.
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R - Foi ideia sua. O senhor fundou?

J - Fundei na minha primeira gestão de presidente da APRAS de 
2001 até 2006. 

R - Qual é o objetivo principal do IESPAR?

 J- Trazer conhecimento para o setor, para os empresários. 
Esse é meu foco. Através de palestras, cursos... sempre focando o 
empresário. Por exemplo, agora com esse plano (crise econômica 
mundial de 2008), eu assisti uma  palestra lá em São Paulo com o  
Milton Dalari que é o consultor da ABRAS e o trouxe para Curitiba. 

Convidei os supermercadistas daqu,i para eles verem essa pales-
tra do Dalari que fala sobre o que está acontecendo na economia, e 
o que está acontecendo com os supermercadistas. Foi bem direcio-
nada a palestra dele. Quando eu a assiti, achei que era o caminho 
porque em setembro (setembro de 2008) todo mundo ficou meio per-
dido. Setembro não se tinha o que definir. Cada economista que você 
ouvia dizia uma coisa diferente. Lendo notícia, você não balizava 
nada. Quantas reuniões que nós fizemos e nós não chegávamos a 
conclusão nenhuma sobre como agir dali para frente. E essa pales-
tra na ABRAS teve um discurso que eu achei bem coerente. 
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O Líder

Ricardo- Eu ouvi de um dos seus funcionários, que se existe uma 
grande qualidade no senhor é saber escolher pessoas. O funcionário 
disse assim: - o Joanir tem uma sensibilidade. 

Quais são os atributos. Que critérios o senhor usava pra contratar 
as pessoas?

 
Joanir - Principalmente pessoas que desde o início já batem ou 

não batem. Esse é o primeiro ponto porque uma pessoa pra trab-
alhar com a gente tem que fazer com que nos sintamos bem com 
ela. Então esse é o fator principal porque todo mundo é capaz, todo 
mundo é apto a fazer qualquer coisa, depende da pessoa  querer. 
Foram poucos que eu não consegui que fizessem aquilo que eu pedi.

 
R  - É uma habilidade gerencial?
 
J  - Eu acho que é mais gerencial.
 
 R - Teve alguns funcionários, seja do açougue, ou no caixa, que 

o senhor tenha dito: - Esse não dá mais?
 
J - Tem pessoas que vão até uma altura e daí não vai mais pra 
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frente. Não se consegue puxar mais. Perdi pessoas que eu tinha 
como chave, como braço direito, porque chegou num ponto que não 
conseguia mais levar pra frente. 

R- E o que fazia as pessoas impedirem esse gerenciamento. In-
flexibilidade? Medo da modernidade? O que foi?

J - Eu acho que é medo de mudanças. Acho que o principal fator 
é o medo de querer fazer o novo. Quer fazer sempre do mesmo jeito, 
sempre igual, isso que eu acho que segura a pessoa.

 
R- É parecido com a história do computador do seu contador, ele 

poderia estar aqui até hoje se não tivesse agido daquele modo?
J  - Eu não sei nem se ele é vivo hoje mais,  na época ele tinha 

uns 50 e poucos anos. Talvez hoje ele não estivesse mais porque 
a dinâmica da empresa hoje é outra. Houve grande mudança de 
legislação de 80 pra hoje, é incrível. A pessoa quando chega a 
uma altura tem dificuldade em absorver, ainda mais num setor tão 
versátil, como é o contábil. Hoje é tudo interligado. Um contador 
hoje que não usa informática não tem nem como pensar em fazer 
contabilidade.

R - Mas foi a atitude dele, o medo dele...
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J - Hoje eu acho que ele não iria estar apto. Mesmo que gostasse 
de informática. Ele não ia acompanhar a evolução dos negócios.

 
R- O senhor dispensou poucas pessoas no começo. Elas chega-

vam pra trabalhar o senhor contratava e gerenciava aquela pessoa.

J- E promovia dentro de casa, é assim até hoje. Eu precisava de 
um encarregado, ia ver dentro da loja quem que seria a pessoa pra 
ser promovida para aquele cargo. Tanto que hoje nós temos gerente 
de loja que entrou como açougueiro, tivemos gerentes que entraram 
como motorista, e chegou a gerente de loja.

R - De 1974 a 1978 teve algum que tenha começado lá de baixo 
e tenha subido pra algum cargo de gerente ou supervisor?

 
J- De 74, teve um cara que veio comigo até 91 que era meu braço 

direito. Mas em 91 eu tive que dispensar, porque chegou num ponto 
de ele não concordar mais com as minhas ideias. Ele achava que 
ele sabia mais do que eu. Ele queria que fosse feito como ele queria. 
Isso foi uma pena porque uma pessoa que eu tinha como meu braço 
direito.

R - Envaideceu-se?
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J- Não concordava mais com as minhas ideias.
 
R- E o grande ponto de divergência era o senhor ser mais mod-

erno e ele ser mais conservador, ou o senhor ser mais ousado ele 
mais conservador ou outras características conflitantes?

J- Outras características conflitantes. Eu achava que tal pessoa 
deveria ser promovida, ele achava que não, que era a outra pessoa 
que devia ser promovido, porque era uma pessoa amiga dele. Ele 
queria promover o amigo e não o profissional.

      R- Separar o aspecto pessoal do profissional...

J- Veja, a gente sempre tem que separar. Não é porque eu dou 
liberdade para as pessoas, que as pessoas podem deixar de ser pro-
fissionais, pelo contrário.
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Os Valores

Ricardo - Valores, senhor Joanir, vamos tentar estabelecer uma 
hierarquia de valores aqui. Quais são os seus valores? 

Joanir - Honestidade não é valor é uma obrigação. Uma pessoa 
tem obrigação de ser honesta. Ninguém pode ser avaliado  que é 
bom, ou porque é honesto. Ele é ruim porque ele é desonesto. Valor 
pra mim é a sinceridade. A pessoa ser sincera em tudo que faz e na-
quilo que diz. Esse eu acho que é ponto em que agente vai adquirir 
confiança, vai depositar confiança, vai puxar a pessoa pra cima.

      R  - Quais outros?

J - Em primeiro lugar a família. Depois saúde e depois paz.  O 
resto a gente conquista.

    
      R - O senhor coloca a saúde em segundo lugar.
 
J - Nunca fiz exercício, comecei a fazer exercício em 2002. Com-

ecei a fazer as minhas caminhadas, até então não fazia exercício 
nenhum.
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O Aperfeiçoamento

 
Ricardo - Como o senhor se preparou para gerenciar o mercado 

sem estudo regular?

Joanir - Quando eu comecei com o mercadinho fiz muitos cursos. 
Eu ficava sabendo de algum curso e ia fazer. Um dos cursos me 
chamou muito atenção. O instrutor disse: -: pense numa empresa 
rica não pense em ser rico. Dá uma diferença enorme e a gente 
analisando todos os empresários que pensaram em ficar ricos, não 
têm mais a empresa. O que é a pessoa ser rica para a maioria? 
Ter o melhor apartamento da cidade. Ter o melhor iate da marina. 
Fazer a melhor viagem do mundo. Isso é o lado riqueza pessoal. 
Se você fizer isso, tá tirando da empresa. Quando o instrutor falou 
isso, ficou gravado na minha cabeça. E pode notar que a pessoa 
chega numa altura, então ela pensa que a empresa já ta pronta, não 
precisa de mais nada, agora é só gastar e em pouco tempo não tem 
nada, porque a vaquinha parou de dar leite. 
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O Lazer

Ricardo - Teve algum momento que o senhor sentiu que dava pra 
aproveitar um pouquinho mais a vida que dava pra...

Joanir - Sim. Na verdade eu conciliei muito as coisas, por exem-
plo: como eu sempre estava indo atrás de novidades, em 1981 fui 
- primeira viagem que eu fiz pro exterior - a uma convenção sobre 
mercados em Dallas nos Estados Unidos. Então eu conciliava 
serviço e lazer. Nunca só lazer. Todo ano tinha a feira e Conven-
ção Nacional dos Mercados – aqui no Brasil - eu ia todo ano. Daí 
eu juntava a convenção, a feira e mais uns dois dias pra lazer. Eu 
sempre fui por esse lado. A primeira semana que eu tirei só para 
lazer foi em 1984 quando fui pra Orlando com a família, essa foi a 
primeira vez que eu tirei uma semaninha.

 
R - Muitas vezes a pessoa tem um começo muito austero e con-

tinua sendo muito austero e não vivendo a vida... 

J- De 1984 tudo mudou. Mas em qualquer lugar do mundo que 
eu estou, vou ao supermercado ver se tem alguma novidade. Já andei 
praticamente no mundo inteiro. México, Estados Unidos, Canadá, 
Finlândia, Inglaterra, já fomos pra Hungria, Japão, Jerusalém, 
Turquia.
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R- E qual viagem o senhor repetiria. Se lhe dissessem agora que 

essa seria a última?

J- Em muitos lugares eu não voltaria. Jerusalém eu não voltaria 
mais. Vale a pena ir uma vez pra ter a experiência. Não conheço 
Dubai, quero conhecer. Eu gosto da Itália, eu gosto de Orlando, 
nos Estados Unidos, que são completamente diferentes. Ir pra Itália 
e ir pra Orlando é completamente diferente. Se fosse pra escolher, 
ficaria entre essas duas.
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Ricardo - Seu Joanir, o senhor conquistou o que a maioria dos 

brasileiros nem perto vão chegar - em termos de sucesso e reconhe-
cimento. O que daqui pra frente o senhor tem como objetivo, como 
vontade, realização... 

Joanir – Ah, tenho metas. Sim, metas de expansão. Metas de 
expansão, metas de melhorias, metas de vida... 

R- Uma mensagem para o leitor. Mesmo que a gente não pub-
lique. Um conselho ao jovem empreendedor.

J- Eu espero que o conteúdo do livro traga alguma coisa boa 
pra vida da pessoa que vai ler essa mensagem. Coloque a empresa 
em primeiro lugar, acho que esse é o principal. Porque a pessoa pra 
começar o primeiro negócio tem que abrir mão de muitas coisas 
pessoais, tem que sacrificar a vida pessoal, a vida familiar. Porque 
quando se começa um negócio, por exemplo: comecei com filhos 
pequenos, eu tinha pouco tempo para ficar com os eles. Tinha pouco 
tempo para conviver com os filhos, apesar de que meu negócio es-
tava junto, eu morava em cima do supermercado, então eu tinha a 
oportunidade de estar almoçando junto, de no final da tarde estar 
junto.  Eles desciam na loja comigo, mas aqueles momentos de lazer 



Na Intimidade do Sucesso

222

Ricardo Hubner

que são normais: pegar os filhos ir a um parque, ir passear, ir levar 
ao cinema, na matinê, isso eu não tive com meus filhos, isso é uma 
coisa que realmente eu tive que abrir mão em prol do meu negócio. 
Então o sacrifício pessoal e familiar é muito grande, mas necessário, 
principalmente no começo.
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A Política

Ricardo- Seu Joanir. Qual é o seu posicionamento político com 
relação ao trinômio; negócios, mercado e Estado. O Papel do Es-
tado, principalmente agora que estamos vivendo uma crise mundial 
- 2008-2009. Até onde o Estado deve ir? Essa é a pergunta.

Joanir - O Estado deve dar a diretriz.  O Brasil está indo muito 
bem com as diretrizes. O caos dos Estados Unidos o que foi? Faltou 
diretriz. Não sei se você sabe, mas o grau de endividamento de uma 
instituição financeira no Brasil é até três vezes o capital que ela 
tem. O banqueiro no Brasil, se ele tem um bilhão de ativo, pode 
operar com até três bilhões. Nos Estados Unidos é 40 vezes. Virou 
uma bola de neve, o que tinha valor era o papel, não existia nada 
sólido. Então essas diretrizes são função do governo. Mas com regu-
lamentação amplamente debatida. Não se faz uma regulamentação 
por decreto sem se discutir antes, como na maioria dos problemas 
ocorreram de 1986 até o governo Collor. Foi tudo por decreto, eles 
decretavam. Não passava no Congresso, não passava no Senado, 
então vinha o decreto do Executivo. Chegava qualquer economista 
maluco lá, falava uma maluquice para o presidente, e o presidente 
despachava como se aquilo fosse a solução do mundo. Sem análise, 
sem ser debatido. Então eu acho que todo projeto deve passar pelo 
Congresso, deve passar pelo Senado, e aí ser sancionado pelo presi-
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dente. Dentro das diretrizes, dentro de uma coisa bem discutida, 
bem clara, com a participação da sociedade.

R- Sem decretismos...
 
J- É, eu acho que por decreto não pode funcionar nada, acho 

que o governo não deveria ter autonomia para isso. Intervenção nas 
áreas econômicas, comerciais... Eu acho que deve ser livre, 100% 
livre. Só que deve ter diretrizes. O que aconteceu com os consórcios 
no passado. O consumidor acabou perdendo,  vários consórcios 
quebraram. Quebraram por quê? Porque não existia diretrizes, não 
existia balizamento. Balizamento, até onde o consórcio pode operar, 
até que grau de endividamento em cima do patrimônio.

 
R- Uma liberdade vigiada...

J- Principalmente quando é um caso que envolve muita gente, 
que vai pôr o dinheiro pra pegar depois. Que é diferente de su-
permercado. No supermercado comprou, vai pagar quando sair no 
caixa com a mercadoria na mão. É o caso de bancos, seguradoras, 
consórcios... 
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A Religião
 

Ricardo - Como o senhor vê a relação entre religião e negócios? 

 Joanir - Eu acho que a religião é o alicerce do mundo. É isso 
que eu vejo das religiões não só a minha. Eu sou católico, mas eu 
vejo que todas as religiões formam o alicerce do mundo. Dentro das 
minhas condições contribuo.

R- O senhor acredita que essa atitude de tenha tido reflexo posi-
tivo nos negócios?

J- Olha, eu faço isso porque me faz bem. Eu nunca olhei esse 
lado. Se tiver reflexo positivo, nunca parei pra pensar nisso. Se eu 
dôo não é pensando que vou receber de volta. Hoje a empresa tem 
entidades que periodicamente recebem donativos. É mais pelo lado 
social do que o lado religioso. 
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O Piloto

Ricardo- Quando surgiu a paixão por automobilismo?

Joanir – Ah, foi em 1966. A primeira corrida que eu fui foi 
quando inauguraram a Rodovia do Café. Teve uma corrida que veio 
de Apucarana  à  Curitiba. Meus irmãos me levaram lá no parque 
Barigui. Nós ficamos em cima de um barranco pra ver a chegada 
dos carros que estavam correndo. Quem ganhou foi o Interlagos. 
Tinha um carro com marca Interlagos. Ele que chegou em primeiro. 
Depois disso, meus irmãos me levaram aqui em Pinhais. No Autó-
dromo de Pinhais, que na época quem corria eram os Sincas. Não 
tinha arquibancada, nós ficávamos em cima do barranco. A gente 
ficava atraz da cerca de arame e os carros correndo na pista, era 
bem rústico e os carros bem originais. Não havia muito preparo. 

R - Quando que o senhor participou da primeira corrida?

J- Em 1986 com um Dodge. Corrida de velocidade na terra. Em 
São José dos Pinhais. Apareci no Esporte Espetacular nessa prova. 
Saí da pista voando por cima do barranco e caí no boxe, passei 
pelo boxe e dei sequência sem perder a posição. Foi pro Esporte 
Espetacular na Globo.
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R- E como é que o senhor se saiu no automobilismo?

 J - Ah, eu fui Campeão Paranaense, Interestadual. Ninguém 
esquece o primeiro troféu. Eu acho que mais emocionante realmente 
foi a primeira vez que entrei para competir. Comprei um Dodge lá em 
Londrina. Fui pra pista num autódromo. Tinha o treino no sábado 
cedo. Havia um sorteio pra saber a classificação e saía um de cada 
vez e pista.  Na curva que antecedia a reta de cronometragem, eu 
estava pegando velocidade quando quebrou a barra de direção. 
Capotei seis vezes e não peguei a cronometragem.
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Ricardo Zonta

Ricardo- Seu filho Ricardo Zonta é com certeza um dos maiores 
pilotos da história do automobilismo paranaense. Como foi a entrada 
dele para um mundo das corridas de automóveis?

Joanir - Eu corri até 1992. Até 91, com o Dodge. Aí em 92 o 
Ricardo estava pra pegar a carteira dele e eu fiz um Voyage pra 
ele andar comigo no asfalto.  Eu comecei o campeonato junto com 
outro piloto, porque eram dois pilotos, era uma bateria cada um e o 
Ricardo ainda não tinha a carteira. Mas no mês de abril  o Ricardo 
conseguiu a carteira - ele tinha 16 anos quando conseguiu. Então a 
partir de abril nos fizemos o campeonato juntos. Em 93 ele entrou 
na Fórmula OPEL. Eu parei de correr pra acompanhar ele na Fór-
mula.  Acompanhei ele em todos os treinos, e em todas as provas até 
ele chegar na Fórmula 1. No ano de 96, que foi o primeiro ano dele 
fora do Brasil, eu estava em todos os treinos e em todas as provas. 
Eu viajei vinte e duas vezes pra Europa em 96. Cheguei a sair de São 
Paulo, ir pra Itália, ficar o dia inteiro, das oito horas da manhã até 
as seis da tarde na pista, e em quarenta horas estar em São Paulo 
sem ver um hotel e nem sentar num restaurante. Acompanho até hoje 
sempre que possível.
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R - E no começo, quando o Ricardo corria de Kart. Que conselho 
o senhor dava pro menino Ricardo Zonta?

 
J- Não. Eu acho que eu nunca fui assim. Nunca falei nada pra 

não interferir, porque se a gente fala, a gente acaba interferindo na 
pessoa.

 
             R- Quando que o senhor percebeu que tinha um campeão 

na mão?
 
J- Em 92 quando nós fomos andar com o Voyage. Ele andava um 

segundo e meio mais rápido do que eu. Na primeira prova - tinha 
aqui o Gastão que era o melhor do automobilismo da época - tinha o 
Chico Maia que andava junto com o Gastão; eram os dois melhores 
pilotos. Nós compramos o Voyage dele. Na primeira prova do Ri-
cardo o Chico Maia falou: eu vou na frente você vai atrás pra você 
pegar o traçado. O Ricardo deu uma volta atrás do Chico Maia, 
passou o Chico Maia e foi embora. Não esperou muito pra pas-
sar. Na hora da classificação o Gastão fez a poli, e o Ricardo fez o 
segundo lugar. Aí o Gastão falou: me siga que nós vamos bem. Mas 
na terceira volta o Ricardo podou o Gastão, podou e foi embora, daí 
já se viu que ele tinha tudo pra ser campeão.



Na Intimidade do Sucesso

230

Ricardo Hubner

“Todo grande empreendedor sabe que não é 
suficiente ter os recursos para ser bem-sucedido. Devem-se 
usar esses recursos de maneira efetiva. Estratégia é o reco-
nhecimento de que os melhores talentos e ambições também 
precisam encontrar o caminho certo”.

Ricardo Hubner 
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O Aprendizado

Ricardo - O que representou o automobilismo para o senhor?

Joanir- Uma distração.
 
R- Teve alguma analogia que o senhor formou, partindo do auto-

mobilismo para os seus negócios?

J- Tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem e antes do 
automobilismo eu não via isso. Eu descobri que a coisa mais valiosa 
que a gente tem é o tempo, que no automobilismo é tudo. Um se-
gundo é um monte de tempo, uma eternidade. Foi daí que eu aprendi 
a valorizar o tempo. 
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“(...) elejo a acomodação como inimiga número um do sucesso 
profissional. As condições ideais levam à acomodação e a acomoda-
ção retarda a evolução das coisas.”

Trecho do livro “Sem Medo para Vencer” de Ricardo Hubner
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As Dívidas

Ricardo- Qual o seu pensamento a respeito do empresário que se 
endivida?

 
Joanir - Eu acho que quem não tem metas claras não deve se 

endividar. Tem que ser tudo planejado. Não adianta sair fazer dívida 
sem planejar quanto vai conseguir pagar. Mas também sou contra 
a acomodação. Quando se acomoda páramos, o que também não é 
bom.

 
R- Se existir uma saída na frente e um rotweiller atrás o cara 

corre mais rápido...
 
J- Com certeza.
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O Paraná

Ricardo- Como surgiu o slogan “Orgulho de Ser Paranaense”.

Joanir - Nós trabalhamos bastante o “orgulho de ser pa-
ranaense”, “empresa paranaense” foi onde nós mais trabalhamos 
desde 1998.

R- Houve uma simpatia por parte do público?

J- O Panaraense é bairrista. Ele tem um estilo só dele e o CON-
DOR tem este estilo, é uma empresa paranaense, fala a língua do 
povo paranaense, e isso foi o que mais ajudou a gente ter conseguido 
conquistar espaço.

 R - E com relação a entrada de capital estrangeiro, ou talvez 
até mudando um pouquinho a pergunta, a venda das empresas 
paranaenses...

J - De supermercado teve o Mercadorama que vendeu para o 
SONAE. Depois o Coletão vendeu para o SONAE.  O Real  também 
foi vendido para o SONAE. O Parati foi vendido para o Pão de 
Açúcar. O Mufatão também para o SONAE, o Mufato continua até 
hoje (set 2009) nas mãos da família Mufato.
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R- O senhor vê com bons olhos a defesa da empresa local através 

de incentivos do governo? 

J- Eu acho que a redução de impostos para a micro e pequena 
empresa é uma boa coisa independente de ser nacional ou de capital 
estrangeiro.
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“Não existe força mais motivadora do que aquela que vem do 
sonho de realizar o que os outros julgam ser impossível”.

Ricardo Hubner



Na Intimidade do Sucesso Ricardo Hubner

237



Na Intimidade do Sucesso

238

Ricardo Hubner

Loja Santa Felicidade
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Loja Lapa
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Loja Araúcaria Centro
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Loja Pinheirinho
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Loja Marechal
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Loja Paranágua Centro
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Loja Londrina
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Loja Centenário
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Loja São Bráz
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Loja Sítio Cercado
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Loja São José dos Pinhais 
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Loja Apucaranã
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Loja Ahú
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Loja Ponta Grossa Centro
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Loja Ponta Grossa Nova Russia
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Loja Maringá
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Loja Nilo Peçanha
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Loja Champagnat
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Loja Araúcaria
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Loja Santa Cândida
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Loja Paranágua
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Loja Av. das Torres
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Loja Cristo Rei
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Loja Campo Largo
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Loja Uvaranas 
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Loja Av. Brasilia
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Loja Novo Mundo - Perspectiva - Doria, Lopes & Fiuza
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Loja Umbará
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