
Edição 20 //  Revista FM Pneus 01

Nº 20  //  Junho 2019  //  Revista Trimestral  //  Distribuição gratuíta.

UMA REDE DE 
SOLUÇÕES EM PNEUS

Págs 12 e 13

Titan Pneus: novo 
parceiro da FM Pneus

Págs 20 e 21

FM Pneus expõe mix de 
produtos em feiras 

Pág 15

Conheça a importância do exame 
elétrico para a reforma de pneus

Seja de asfalto, pedra ou terra. 
Montanha ou planície. 

Máquina, trator, empilhadeira, caminhão ou carro. 
Os pneus que você precisa estão na FM Pneus! 

Páginas 16, 17 e 18



Edição 20 //  Revista FM Pneus02



Edição 20 //  Revista FM Pneus 03

Editorial

De olho na lavoura
De olho na estrada
História de amigos
Goodyear/TITAN

04
05
06
12

Depoimentos
Informe técnico
Matéria de capa
Feiras

14
15
16
20

Auto Center
Palestras agrícolas
Jantar de negócios
Registro FM Pneus

22
26
29
30

Impressão: 5.500 unidades
Jornalista e Coordenação Editorial: 
Caroline Maldaner MTB-8624DF
Design Gráfico: Jhonessa Adriana König
Impressão: Arcus Indústria Gráfica

Revista FM Pneus é uma publicação trimestral de 
circulação regional editada pela FM Pneus Ltda.

Contato: marketing@fmpneus.com.br | FM Pneus Ltda
Av. Maravilha, 833 – Maravilha/SC. (49) 3664-5200 www.fmpneus.com.br

Nesta 20ª edição da Revista FM 
destacamos o nosso mix de soluções em 
pneus aos clientes. Queremos reforçar 
este ponto, pois por muitos anos éramos 
focados na recapagem de pneus, sendo 
que de alguns anos para cá, além de ser 
a maior e melhor reformadora de pneus 
do país, nos tornamos um importante 
revendedor de pneus novos, principal-
mente para o segmento pesado (carga, 
agro e OTR). 

Temos como objetivo oferecer 
as melhores soluções em pneus para 

nossos clientes, por isso escolhemos 
os parceiros que melhor atendem com 
seus produtos cada segmento, conside-

rando a qualidade e o melhor custo 
benefício para os clientes.

Em toda linha de refor-
ma de pneus, indiscuti-

velmente somos Vipal, 
que assim como no 
processo de refor-
ma FM Pneus, os 
produtos e proces-
sos da Vipal Borra-
chas estão muito à 
frente dos demais 
fabricantes, pro-
vando com isso 
sua liderança ab-
soluta no merca-
do brasileiro e da 
América Latina.

Pneus novos, 
na linha que você 

precisar, poderá 
encontrar na FM Pneus 
excelentes produtos com 
qualidade, competitivida-

UMA REDE DE SOLUÇÕES EM PNEUS!
de e custo benefício. Seja no campo, na 
estrada, na indústria ou nos terrenos 
acidentados, temos ótimas soluções 
para vocês!

Vale ressaltar que atuamos fora 
das lojas, indo até o cliente, verifican-
do as necessidades, dando apoio dife-
renciado, algo que falta por parte das 
revendas de pneus novos. Conte co-
nosco para melhorar seu negócio!

Nossa Revista ainda traz depoi-
mentos de clientes sobre nossos pro-
dutos, histórias de grandes parceiros 
que servem como referência, nossas 
ações que buscam levar conhecimen-
to até vocês, seja através de feiras, pa-
lestras, portas abertas, entre outros. 
Falando em levar conhecimento, des-
tacamos isso na matéria-principal, te-
mos todo um serviço que agrega, bus-
cando levar conhecimento para gerar 
mais eficiência ao seu negócio.

Importante frisar também nossa 
rede de atendimento, que é uma gran-
de solução para muitas empresas, que 
buscam padronizar atendimento, pro-
dutos e serviços afim de melhorar seus 
controles e seu negócio.

A equipe FM Pneus está à dispo-
sição para levar até vocês as melhores 
soluções em pneus, além de serviços 
e atendimento personalizado. Conte 
conosco para fazer de 2019 um ano 
próspero para o seu negócio!

Boa leitura... abraços!
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De olho na lavoura

PLANO SAFRA 2019/2020 DISPONIBILIZA R$ 225,59 BILHÕES

VALOR DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DE R$ 600 BILHÕES 
DEVE SER O SEGUNDO MAIOR DA HISTÓRIA

O Governo Federal lançou o Plano 
Safra 2019/2020, que irá atender pe-
quenos, médios e grandes produtores, 
todos juntos em um único plano após 
20 anos. O plano prevê R$ 225,59 bi-
lhões para apoiar a produção agrope-
cuária nacional. Do total, R$ 222,74 
bilhões são para o crédito rural (custeio, 
comercialização, industrialização e in-
vestimentos), R$ 1 bilhão para o Progra-
ma de Subvenção ao Prêmio do Seguro 

Rural (PSR) e R$ 1,85 bilhão para apoio 
à comercialização.

 “Toda a agricultura, independente-
mente  de seu porte,  desempenha pa-
pel fundamental para garantir a nossa 
segurança alimentar e de nossos 160 
parceiros comerciais. Então essa é a pri-
meira vez, depois de muito tempo, que 
lançamos um único Plano Safra. Fato 
que merece ser realçado: temos enfim 
uma só agricultura alimentando com 

qualidade o Brasil e o mundo”, desta-
cou a ministra da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Tereza Cristina. 

O secretário de Política Agrícola do 
Ministério, Eduardo Sampaio Marques, 
destacou que foram mantidas baixas 
taxas de juros (3% ao ano) para o pe-
queno agricultor financiar melhorias em 
sua propriedade e sistema de produção, 
como recuperação de áreas degradadas, 
correção de solo e armazenagem. 

GOVERNO 
PUBLICA MEDIDA 
PROVISÓRIA QUE 
ACABA COM DATA 
LIMITE DO CAR

O Governo Federal está tornando 
o sistema do Cadastro Ambiental Rural 
(CAR) perene e aberto para atualiza-
ções e inscrições a qualquer momen-
to. A mudança foi publicada no Diário 
Oficial da União e está valendo. O 
prazo do CAR havia se encerrado em 
31 de dezembro de 2018, pela regra 

O Valor Bruto da Produção Agrope-
cuária deste ano (VBP), estimado em R$ 
600,93 bilhões, está próximo ao recorde 
alcançado em 2017, de R$ 604,16 bi-
lhões (em termos reais), que foi o maior 
desde o início da série em 1989. A alta 
em relação ao fechamento do ano pas-

atual, e quem não aderiu seria proi-
bido de acessar o crédito rural oficial. 
Agora, os produtores poderão fazer o 
cadastramento sem data limite e não 
sofrerão a sanção. A medida também 
atende à demanda de quem adquire 
novas propriedades que não tinha fei-
to a adesão.

sado é de 1,4%. De acordo com José 
Garcia Gasques, coordenador-geral de 
Estudos e Análises da Secretaria de Po-
lítica Agrícola do Ministério da Agricul-
tura, o montante não deve ficar muito 
diferente até o fim do ano, uma vez que 
faltam apenas as culturas de inverno e o 

trigo para o fechamento.
A pecuária vem liderando o cres-

cimento, com aumento real de 4,1%, 
revelando recuperação da atividade, en-
quanto as lavouras se mantém estáveis 
em relação ao ano anterior com valor pa-
recido ao do ano passado.
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De olho na estrada

55 NOVOS SERVIÇOS SÃO DISPONIBILIZADOS DE FORMA 
TOTALMENTE DIGITAL

ANTT SUSPENDE 
OBRIGAÇÃO DO 
ADESIVO DE 
IDENTIFICAÇÃO 
DO RNTRC

CONTRAN TORNA 
FACULTATIVO O USO 
DE SIMULADORES, 
DIMINUI CARGA 
HORÁRIA DO CURSO 
PRÁTICO E DAS AULAS 
NOTURNAS

A Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT) concluiu a implanta-
ção de 38 novos serviços digitais. Ago-
ra, a Agência disponibiliza 55 serviços 
oferecidos eletronicamente ao cidadão, 
no portal de serviços do Governo Fe-
deral (www.servicos.gov.br). Os novos 
serviços têm como objetivo desburo-
cratizar a vida do cidadão que passa 
a ter mais agilidade na obtenção de 

O processo de formação de condutores brasileiros terá novas regras. 
O uso de simulador de direção veicular no processo de formação de con-
dutores passará a ser facultativo e cursos nas autoescolas obrigatórios 
para alunos da categoria B serão reduzidos de 25 para 20 horas de aulas 
práticas. Além disso, a exigência de aulas noturnas cairá de 5h para 1 
hora/aula. 

As decisões foram anunciadas pelo Conselho Nacional de Trânsito 
(Contran). De acordo com o ministro da Infraestrutura e presidente do 
colegiado, Tarcísio Gomes de Freitas, a decisão desburocratiza parte das 
etapas do processo de formação do condutor.

A Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT) aprovou o fim da obri-
gatoriedade do adesivo de identificação 
para os veículos cadastrados no RNTRC 
(Registro Nacional de Transporte Rodo-
viário de Cargas). Com isso, os veículos 
passarão a ser fiscalizados apenas por 
meio eletrônico, isentando o transporta-

licenças, consulta a multas, processos, 
autorizações, entre outros documen-
tos fornecidos pela agência reguladora, 
uma vez que serviços que chegavam a 
levar de 10 a 15 dias para serem solu-
cionados, agora passam a ter prazos de 
dois a três dias.

Para o cidadão, o portal de serviços 
facilita a consulta da situação dos trans-
portadores de cargas e dos serviços de 

dor de arcar com o custo da exigência.
A agência também alterou o valor 

da multa aplicada a transportadores que 
imponham dificuldade às fiscalizações 
durante o transporte rodoviário de car-
gas por meio de evasão ou obstrução. O 
valor da multa – até então, de R$ 5 mil 
– foi reduzido para R$ 550.

transporte de passageiros como exem-
plo, a consulta a veículos que prestam 
o serviço de transporte rodoviário inte-
restadual. O usuário poderá saber se o 
serviço oferecido está dentro das nor-
mas ou se o transporte é clandestino, 
preservando assim, a sua segurança. 
Os serviços da ANTT estão disponibili-
zados na categoria de Trânsito e Trans-
portes. 
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História de amigos

Fundada em 03 de fevereiro de 
1988, a Artefatos de Cimento Rai-
mondi iniciou suas atividades com 
a venda de materiais de constru-
ção, comércio varejista e artefatos 
de cimento como mourões, lajes, 
postes e tubos de 0,20m a 0,60m. 
Ao longo dos anos, a empresa ad-
quiriu melhores máquinas e ampliou 
seu acervo de produtos e serviços. 
Em 1992, encerrou o comércio de 
materiais de construção e focou na 
fabricação de artefatos de cimento. 
Os investimentos da empresa fo-
ram ampliados ano a ano, e assim 
obteve-se maior produtividade e  
firmou-se a marca Raimondi como 
sinônimo de qualidade. 

De acordo com o proprietário 
Vendelino Raimondi, para escoar e 
manter a pontualidade nas entre-

gas, a empresa adquiriu caminhões 
e máquinas, permitindo entregar os 
produtos em locais de difícil acesso e 
em locais afastados com flexibilidade 
de cargas. Para garantir a qualidade 
do concreto investiu-se em uma ex-
tração de areia para uso exclusivo da 
empresa, permitindo assim assegurar 
agregados de boa procedência e uni-
formidade. No princípio a empresa 
atendia somente a clientes particu-
lares de Itajaí e região, mas logo am-
pliou sua atuação para o litoral cata-
rinense e todo o Vale do Itajaí. Hoje 
são mais de 30 municípios atendidos 
pela empresa, entre pequenos clien-
tes particulares a grandes empresas 
multinacionais, assim como órgãos 
públicos municipais e federais. 

A Raimondi tem à disposição dos 
clientes, caminhões basculantes tra-

çados, carrocerias (com braço mecâ-
nico – muck) de pequeno e grande 
porte, retroescavadeira e pá carre-
gadeira. Na linha de produção tem 
mais de 150 variedades de produtos 
e um amplo estoque.

Parceria com a FM Pneus 

A parceria entre Raimondi e FM 
Pneus iniciou em 2016 através do 
consultor de vendas Valmor Folle que 
atua na região. A FM Pneus fornece 
serviços de reforma de pneus das 
linhas carga, industrial e OTR, além 
de pneus novos. De acordo com a 
Raimondi, a FM Pneus tem produtos 
com ótima qualidade, com bom 
preço e atendimento.

A EMPRESA PARCEIRA DA FM PNEUS É ESPECIALISTA NA ÁREA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E 
ATUA NO LITORAL CATARINENSE

RAIMONDI: QUALIDADE 
À DISPOSIÇÃO DOS CLIENTES
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História de amigos

Ser a melhor opção de parceira 
para transportar cargas frigorifica-
das com qualidade, afim de alcançar 
a satisfação plena do cliente, trans-
mitindo segurança e tranquilidade 
como retorno de sua confiança é a 
missão da Transportes Albino. 

A história da empresa se confun-
de com a história de seu proprie-
tário, Albino, que sempre gostou 
muito de caminhão, desde peque-
no, e ajudava seu pai na entrega de 
bebibas e rollmops que eles mesmo 
produziam. Ele comprou seu pri-
meiro caminhão ainda em socieda-
de com o pai Ferdinando.

Em 1986 Albino fundou a Trans-
portes Albino, já com três caminhões. 
Albino viajava com um e da estrada 
administrava os outros dois. A frota 
foi crescendo e Fernando, o filho mais 
velho de Albino, começou a ajudar o 

pai. Quando completou 18 anos, fi-
cou por dois anos na estrada de ca-
minhão. A filha Fernanda também 
trabalha na empresa desde cedo.

A Transportes Albino sempre se 
dedicou a cargas frigorificadas. Foi 
o primeiro transportador terceiri-
zado da Lacticínios Tirol de Treze 
Tílias/SC e um dos primeiros da 
antiga Perdigão nas Unidades de 
Videira e Capinzal/SC.

A empresa hoje conta filiais em 
Joaçaba/SC, São Paulo e Rio Verde/
GO para melhor atender as exigên-
cias de logística e infraestrutura ope-
racional. A frota da empresa é com-
posta 100% por caminhões Volvo.

De acordo com Fernando, a em-
presa investe constantemente em 
tecnologia de produtos e serviços 
e desenvolvimento humano para 
se manter no mercado altamente 

competitivo. A Transportes Albino 
proporciona treinamento para os 
funcionários com direção defensi-
va e econômica, controle e acom-
panhamento dos exames de saúde 
dos motoristas, sistema de rastrea-
mento de última geração, tecnolo-
gia embarcada em todos os veícu-
los; frota sempre atualizada e em 
ótimas condições de tráfego, com 
idade média de dois anos; e equi-
pamentos regulados e sempre atu-
alizados para emissão de poluentes 
menores que os exigidos pelas nor-
mas brasileiras.

FM Pneus e Transportes Albino

A parceria da Transportes Albi-
no começou com a Recauchutado-
ra Roda em Joaçaba/SC, empresa 
que foi incorporada pela FM Pneus. 
Desde então, a FM atende no seu 
Truck Center de Joaçaba a Transpor-
tes Albino prestando os serviços de 
recapagem de pneus, montagem, 
desmontagem, entre outros. “So-
mos muito bem atendidos pela FM 
Pneus. A nossa parceria se fortalece 
pois além de recaparmos todos os 
pneus com a empresa, usamos a es-
trutura da empresa para os serviços 
no caminhão e gestão dos pneus. É 
uma via de mão dupla que vem para 
somar”, destaca o sócio proprietário 
Fernando Moser Knollseisen.

TRANSPORTES ALBINO:  TRADIÇÃO 
E EXCELÊNCIA EM CARGAS
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História de amigos

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS JOIR 
E FM PNEUS: PARCERIA FORTE!

A experiência no trabalho com trans-
porte de cargas levou Joir Oliveira Borges 
a montar seu próprio negócio. Depois de 
trabalhar em uma transportadora como 
funcionário, Joir iniciou suas atividades 
fazendo agenciamento de cargas para 
terceiros. Com o passar do tempo e 
com o objetivo de prestar serviços no 
ramo de transporte rodoviário 
de cargas intermunicipal, 
interestadual e interna-
cional, abriu em 01 de 
dezembro de 2007 a 
Transportes Rodoviá-
rios Joir.

De acordo com 
o gerente de frotas, 
Valfredo da Silva 
Santos, a TransJoir 
faz o transporte de 
carga seca, a granel, 
paletizadas e má-
quinas. “A empresa 
iniciou com o agen-
ciamento de cargas de 
terceiros e com o tempo, 

Joir foi adquirindo caminhões. Hoje são 
14 veículos próprios e outros terceiriza-

dos que fazem o trans-

porte das cargas”, destaca.
A Transportes Rodoviários Joir conta 

com uma equipe de 16 funcionários e é 
parceira da FM Pneus no mix de produ-
tos. “A equipe da FM Pneus está sem-
pre nos visitando e trazendo as novi-
dades em pneus. Hoje somos 100% 
FM”, ressalta.

A FM Pneus fornece pneus 
novos Continental, refor-

ma de pneus e lonas para a 
TransJoir. O consultor de 
vendas da FM Pneus, José 
Francisco Neto e o super-
visor comercial Migue-
langelo Chini destacam 
a parceria com a Trans-
portes Rodoviários Joir. 

“Buscamos levar sempre 
soluções em serviços e produ-
tos para que eles obtenham 
os melhores resultados”, des-
tacam. 

A TransJoir fica em anexo 
ao Posto Corujão, na Rodovia BR 
467 Km 41, em Toledo/PR.
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História de amigos

“A FM PNEUS E COINGRA POSSUEM 
UMA ALIANÇA FORTE”

Equipe da Fazenda. Da esquerda para direita: Vilmar, Júlio, Zanetti, Anderson, Flávio, Rodrigo e Carlos

Da esquerda para direita: Airton, Eduardo (presidente), Almir (presidente), Adilvo, 
Egídio, Dalírio, Luis e Beto

A história da Coingra teve início 
quando Almir Rigo foi em busca de 
novos horizontes. Mudou-se com 
sua família de Campinas do Sul/RS 
para Realeza, no Paraná, cidade que 
encontrou um ambiente próspero, e 
então, junto com seu irmão Vandro 
Rigo e outros dois amigos fundaram 
em 1986 uma revenda de insumos 
agrícolas com nome de Coingra (Co-
mércio de Insumos Agrícolas).

Posteriormente, outro sócio fez 
parte da história, Eduardo Miguel Co-
ghetto. Com o passar do tempo, os 
integrantes da equipe Coingra se des-
ligaram da empresa, ficando somente 
Almir Rigo e Eduardo Coghetto como 
sócios até os dias de hoje.

Como a maioria dos negócios, a 
empresa encontrou muitas dificul-
dades e junto com elas, vieram as 
superações. “Muito trabalho, dedica-

ção, ética e profissionalismo fizeram 
a empresa crescer. Hoje, a empresa 
atende diversas regiões do Sudo-
este e Oeste do Paraná, atendendo 
produtores rurais com uma equipe 
extremamente qualificada, oferecen-
do linha de produtos completa para 
agricultura”, destacam os sócios. 

Com uma estrutura sólida, con-
tendo além dos escritórios, frota de 
caminhões, veículos de cargas, carros 
utilitários, faz parte da estrutura a Fa-
zenda Coingra, que possui tratores, 
caminhões e implementos em geral 
para os cultivos em áreas próprias.

Parceria com a FM Pneus 

A parceria da FM Pneus com a 
Coingra iniciou através do agente 
de negócios da FM Pneus, Leocemir 
Perondi. “Há anos atrás, o Perondi 

nos fez uma visita para apresentar os 
trabalhos da empresa. Pelo fato de 
nos darmos bem e acreditar na qua-
lidade que a empresa entrega seus 
produtos, apostamos em começar 
os trabalhos com recapagens. Com o 
tempo e visitas constantes, criamos 
um laço de amizade e confiança, 
aonde começamos a fazer pratica-
mente todos os serviços com a FM 
Pneus”, destaca Anderson Rigo, um 
dos proprietários que conduz a parte 
das lavouras. 

Ele destaca que o agente de ne-
gócios da FM Pneus tem acesso a 
Fazenda Coingra e a empresa sem-
pre que precisa. “Hoje contamos 
com o auxílio dele e da FM Pneus 
para manteremos nossa frota sem-
pre apta a rodar com segurança. 
Participamos também dos eventos, 
como palestras sobre tecnologia de 
recapagem, pressão de pneus, tipos 
de pneus, entre outros assuntos 
abordados. A Fazenda precisa estar 
sempre pronta para qualquer situa-
ção, afinal, corremos contra o tem-
po. Na empresa, dependemos da 
nossa frota de caminhões e carros 
para estar atendendo nossos clien-
tes e parceiros. Pode-se dizer que a 
FM Pneus e Coingra possuem uma 
aliança forte, de companheirismo e 
crescimento”, conclui Anderson.

História de amigos
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História de amigos

  Borracharia no bairro Vila Hortolândia em Jundiaí/SP  Outra borracharia no bairro Jardim Santa Gertrudes em Jundiaí/SP

Em agosto de 2018, a FM Pneus 
iniciou suas atividades no Estado de 
São Paulo. Foi através da aquisição 
de uma reformadora de pneus já 
existente em Várzea Paulista que sur-
giu a oportunidade de a FM Pneus 
expandir a sua área de atuação e le-
var a melhor reforma de pneus para 
aquele mercado. E neste momento é 
que a FM Pneus entrou na vida do 
Vantuir Fernandes de Melo, então 
terceirizado da recapadora adquirida 
pela FM Pneus.

Vantuir é natural da cidade de 
Magda, interior de São Paulo. Cres-
ceu em uma família de borracheiros, 
e desde criança, aprendeu a profis-
são. Em 1993, Vantuir mudou-se 
para Jundiaí aonde adquiriu a primei-
ra borracharia localizada no bairro 
Santa Gertrudes. Em 2007 recebeu 
a proposta para ser vendedor de re-
capagem de pneus, e, desde então, 
vem trabalhando como vendedor 
de pneus. “Desde o início vendendo 
pneus, sempre trabalhei com Bor-
rachas Vipal, atendendo clientes de 
Jundiaí e região, entre outras cidades 
como Bragança Paulista, Itu, Cam-
pinas e grande São Paulo”, destaca 
Vantuir. 

Paralelo a atividade de vendedor, 
Vantuir mantém a borracharia com 

o auxílio dos 
seus filhos Lu-
cas e Sabrina 
que auxi-
liam nas 
vendas e 
na admi-
nistração 
da bor-
racharia. 
Em 2019, 
Va n t u i r 
abriu a se-
gunda bor-
racharia no 
bairro Hor-
tolândia, em 
Jundiaí e tam-
bém a primeira bor-
racharia móvel, contando 
hoje com seis funcioná-
rios nas três borracharias.

Parceria

“Em 2018 fechei parceria com a 
FM Pneus, e, desde então, essa par-
ceria está dando muito certo. Com a 
FM e toda sua tecnologia eu tenho 
mais praticidade durante o traba-
lho, um exemplo disso é a coleta de 
pneus via sistema integrado no ce-
lular, fazendo com que o sistema de 

recapagem se torne mais rápido, me-
lhorando para os vendedores e tam-
bém para o cliente. Acredito que essa 
parceria irá durar por muitos anos, 
pois na FM Pneus tenho todo auxílio 
necessário para realizar um trabalho 
com muita qualidade”, conclui.
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Parceiros de negócio

A história profissional de Eloi de Sou-
za, natural de São Bento do Sul/SC, co-
meçou cedo no ramo de pneus. Aos 14 
anos começou a trabalhar como ajudante 
de borracharia em uma recapadora de 

pneus, onde ficou por 11 anos. Em 1996 
foi trabalhar como representante, cole-
tando pneus para recapagem.

Em 2001, Eloi abriu seu próprio negó-
cio, uma borracharia no município de Co-

rupá/SC. Foi através da sua borracharia 
que os caminhos se cruzaram com a FM 
Pneus, em 2003. “Iniciei a parceria com a 
FM na recapagem de pneus. Com a qua-
lidade da reforma e o atendimento que a 
empresa nos proporciona temos uma só-

lida parceria até hoje”, destaca.
Neste ano, Eloi inaugurou a se-

gunda borracharia no município de 
Jaraguá do Sul/SC, também tra-
balhando em parceria com a FM 

Pneus. “Estou há 33 anos nesta 
profissão com muito orgulho 

e dedicação. Proporcionar 
aos nossos clientes um bom 
atendimento e a melhor re-
forma de pneus é o que 
contribui com o sucesso 
do meu negócio”, conclui. 

BORRACHARIA CORUPÁ:
16 ANOS COM A FM PNEUS

NOVO PARCEIRO DE NEGÓCIOS: 
BORRACHARIA LONGO

Recentemente a FM Pneus ini-
ciou uma nova parceria no Rio Gran-
de do Sul com a Lavagem e Borra-
charia Longo do município de Santo 
Expedito do Sul. O proprietário Vel-
ton Longo é agente de negócios da 
FM Pneus e está no ramo de pneus 
desde outubro de 2011. 

Antes da borracharia, Velton tra-
balhava como agricultor no interior 
do município. Com as dificuldades, 
e o momento que na época não era 
favorável à atividade agrícola, Velton 
aproveitou a oportunidade de em-
preender na cidade. Foi então que 
começou a construir um pequeno 
pavilhão que serviu para os servi-
ços de lavagem de carros e con-
serto de pneus, atividades estas 
que Velton já tinha aprendido 
anteriormente. 

O negócio deu cer-
to e foi se expandindo. 
No início, Velton e sua 
esposa trabalhavam 
sozinhos, mas com 
o passar dos anos, o 
pavilhão foi amplia-

do, e além da lavagem de veículos e 
conserto de pneus, iniciaram com a 
venda de pneus novos e coleta de 
pneus para recapagem.

A empresa conta hoje com três 
caminhonetes, sendo duas que 
prestam serviços no campo e uma 
para prestação de serviços emer-
genciais. “Nossa empresa conta 
hoje com seis funcionários, sendo 
que dois deles fazem trabalhos de 
venda dentro e fora do município”, 
destaca Velton.

A parceria com a FM Pneus sur-

giu a partir do momento em que 
clientes começaram a procurar os 
serviços de reforma de pneus e Vel-
ton pesquisou qual seria a melhor re-
formadora para prestar os serviços. 
“A oportunidade de coletar pneus 
para recapagem veio a partir do inte-
resse da população em qualidade e 
durabilidade nas recapagens. Assim, 
me informei e conheci a FM Pneus 
que possui tecnologia avançada e 
muita qualidade e desde então, fe-
chamos essa parceria que deve durar 
por muito tempo”, conclui. 
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Goodyear/TITAN
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TITAN PNEUS: 
NOVO PARCEIRO 
DA FM PNEUS
PNEUS DAS MARCAS TITAN E 
GOODYEAR FARM TIRES JÁ ESTÃO 
DISPONÍVEIS NA REDE FM PNEUS

Buscando sempre oferecer os melhores produtos e serviços para os 
seus clientes, a FM Pneus firmou uma nova parceria na linha de pneus 
novos agrícolas, OTR, industrias e linha carga diagonal com a Titan 
Pneus, detentora da marca Goodyear Farm Tires. De acordo com o CEO 
da FM Pneus, Eduardo Maldaner, a empresa trabalha com os melhores 
produtos de cada segmento. “Assim como em nosso processo produtivo 
de recapagem de pneus, onde temos a melhor tecnologia e qualidade, 
na linha de produtos que oferecemos em nossa rede não é diferente. 
Trabalhamos com os melhores de cada segmento para oferecer aos nos-
sos clientes o melhor custo benefício”, destaca.

A Titan Pneus, empresa Norte Americana líder no segmento agríco-
la atua no Brasil com duas marcas, a Goodyear Farm Tires para pneus 
agrícolas, florestais e industriais e Titan para pneus OTR e industrial. 
Especialista nos segmentos que atua pelo foco empregado, sua fábrica 
no Brasil conta com a mais alta tecnologia, produzindo pneus de quali-
dade, desempenho e durabilidade. Sua carcaça agrícola é reconhecida 
como a melhor do mercado para reforma de pneus, fator esse de suma 
importância para reduzir custos para os clientes. A parceria FM Pneus e 
Titan Pneus possibilita uma grande variedade de produtos à disposição 
dos clientes.



Goodyear/TITAN
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A FM Pneus vai até você! A equipe da FM Pneus é preparada para atender o cliente em sua sede / propriedade, dando 
todo o suporte tanto em reforma como em pneus novos. Diferente de uma simples loja, a FM Pneus atua com sua equipe no 
campo, auxiliando seus clientes a terem melhores resultados em seus negócios.

AGRÍCOLA

OTR

ARROZEIRO

FLORESTAL

CAMINHÃO E CAMIONETA INDUSTRIAL
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Depoimentos

CLIENTES DESTACAM 
MELHOR CUSTO BENEFÍCIO 

“Utilizamos os produtos da Vipal, em especial disponibilizados pela FM Pneus há 
dois anos e meio. De início, foi o primeiro passo para padronizarmos os recapes nas oito 
unidades do Grupo com a FM Pneus, sendo uma das poucas reformadoras que conse-
guiria nos atender. Com a padronização, logo no primeiro momento, tivemos resultados 
satisfatórios, pois conseguimos trabalhar unificando a gestão dos pneus. Com o passar 
do tempo, a qualidade no processo de reforma, garantia e atendimento foram um dos 
fatores primordiais para consolidarmos a parceria. Conseguimos resultados satisfatórios 
com as bandas VL110LA, onde tínhamos anteriormente perdas significativas dos pneus 
em virtude de manobras em veículos do tipo vanderléia. Padronizamos os pneus trativos 
rodoviários para o desenho DVRT2, onde não fadigamos tanto a carcaça e temos melhor 
aproveitamento para uma posterior segunda reforma. Conseguimos melhorar nosso CPK 
(custo por quilômetro) e padronizar todas as unidades. Com certeza, recomendamos o 
atendimento e os produtos disponibilizados pela FM Pneus”.

Trazer melhores resultados para os seus clientes, gerando economia e mais competitividade. Esse é o objetivo da FM Pneus. 
Confira alguns depoimentos de clientes que obtiveram melhoria em custo benefício para os seus negócios com os produtos e ser-
viços da FM Pneus.

“Somos clientes da FM Pneus há mais ou menos oito anos. Recentemente rece-
bemos uma visita de um recapador que utiliza borracha Bandag dizendo que com 
o seu produto nós aumentaríamos o rendimento quilométrico em 20%, sendo que 
utilizamos banda com 20 mm (DVRT4) Vipal e a recapadora Bandag me sugeriu usar 
uma banda de 22 mm (BDE2). Para resumir, acabei aceitando o teste e tivemos uma 
diferença bem grande em desempenho.  Mas ao contrário do que a Recapadora Ban-
dag afirmava, a reforma da FM Pneus com a banda Vipal superou em 30% a quilo-
metragem da Bandag, mesmo com uma banda de 2 mm mais baixa. Tenho caçambas 
que transportam areia, no trajeto Videira - Porto União/SC, sendo que fiz em torno 
de 26 mil km com bandag e em média faço 40 mil km com Vipal. Concluímos assim 
que hoje temos o melhor atendimento aliado ao melhor produto para o segmento ao 
qual trabalhamos”.

*Os resultados citados nos depoimentos foram 
realizados pelas próprias empresas.

“Temos operação de câmara fria e reformávamos nossos pneus de tração 
com borracha BDR-HT2 e BDE2 da Bandag até a FM Pneus aparecer com 
uma proposta de economia de combustível com seu desenho DVRT4 de 20 
mm. Acabamos aceitando o desafio e pelos nossos controles obtivemos uma 
economia de R$ 2.600,00 em combustível por jogos de pneus com a reforma 
da FM Pneus, além de manter o desempenho quilométrico que já tínhamos. 
Hoje nossos pneus tração são FM Pneus/Vipal pois geraram uma excelente 
economia para nossa frota, um excelente custo benefício”.

Coordenador de manutenção da Agricopel, Cleiton Metzger

Clodinei José Possenti da PB Comércio e Transportes 

Vilmar Tonetta e Darlan Dall Agnol da Transportes Tonetta



ETAPA EXAME INICIAL

O exame inicial é a etapa do processo que vai definir 
se o pneu pode ou não ser reformado, assim como avaliar 
se o pneu está recebendo a banda adequada. Por isso é 
uma etapa de extrema importância.

Tradicionalmente esta etapa utiliza processos manuais 
de exame para identificar possíveis danos, que deman-
dam grande treinamento e experiência do examinador.

Mas um ponto diferenciado das Unidades da FM 
Pneus é o incremento do exame elétrico, pouco encon-
trado nas demais recapadoras.

A FM Pneus considera o exame elétrico um proces-
so indispensável. Sem ele é impossível garantir 100% de 
segurança em uma reforma de pneus, pois o pneu pode 
apresentar danos (micro furos) que à olho nu não podem 
ser vistos, e nas reformadoras sem o processo, esse micro 
furo acaba passando o processo inteiro sem ser conser-
tado. Acontece que na hora que o pneu vai rodar, com 
a pressão interna aliada à carga e velocidade do veículo, 
esse micro furo é o caminho para o ar tentar sair do pneu, 
indo para debaixo da banda de rodagem e ocasionando 
estouro ou soltura da banda.

Em todas Unidades da FM Pneus o exame elétri-
co é obrigatório, eliminando esse risco. Então fique 
atento, pois é difícil de ser encontrado nas recapado-
ras em geral, pois é um item raro de investimento no 
segmento, sendo utilizado apenas exame manual pela 
maioria das reformadoras.

Na FM Pneus você encontra a qualidade e segurança 
que você precisa. As melhores tecnologias e profissionais 
capacitados. Nunca reforme seu pneu de carga sem Exa-
me Elétrico! Fica a dica!

DIFERENCIAL FM PNEUS CONTRA 
REFORMADORES TRADICIONAIS!

Informe Técnico

Nunca reforme seus pneus de 
carga sem exame elétrico. 

Na FM você tem essa segurança! 

Edição 20 //  Revista FM Pneus 15
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Matéria de Capa

UMA REDE DE SOLUÇÕES EM PNEUS    À DISPOSIÇÃO DOS CLIENTES

A FM Pneus busca trabalhar 
com os melhores produtos de cada 
segmento, por isso tem uma gama 
de parceiros estratégicos para le-
var ao cliente o melhor custo be-
nefício para o seu negócio.

Em todas as linhas de pneus, a 
FM Pneus possui a linha de pneus 
novos e a linha de reforma.

Somos líderes de tecnologia e 
qualidade no processo de reforma 
de pneus, atuando desde a linha 

passeio até o OTR, mas com foco 
nas linhas pesadas, como de carga, 
agrícola e OTR.

Temos o melhor processo de 
reforma aliado com a melhor ma-
téria-prima, produzida pela Vipal 
Borrachas, que é líder na América 
Latina e detém 40% de share na 
linha carga e 60% de share na linha 
agro. Nosso processo é certificado 
ISO 9001 desde 2004, há mais de 
15 anos sendo pioneiros em quali-

dade, tecnologia e gestão.
Além de pneus e reformas, atu-

amos com a venda de lonas Sansuy 
para as linhas carga e agro, além 
de disponibilizar aos clientes uma 
ampla rede de atendimento atra-
vés de diversos Truck Centers e 
pontos de apoio, tanto no Sul do 
País como em São Paulo, além 
de contribuir com conhecimento, 
através de nossas palestras e trei-
namentos. 

Para o segmento 
industrial, a FM tem 
ótimas soluções com 
pneus Continental e 
TITAN, além da refor-
ma dos pneus com 
borracha Vipal.

A FM detém a maior e melhor produção 
agrícola do Brasil, com camelback premium 
Vipal, tem o maior mix de matrizes aliadas 
ao moderno e automatizado processo Orbi-
tread, que garante o melhor pneu do merca-
do, sem emendas e líder em desempenho. A 
única que oferece um certificado impresso 
de dois anos de garantia. Da mesma forma 
dispõe à seus clientes os pneus novos 
Goodyear Farm Tires, produzidos pela TI-
TAN, maior portfólio de pneus do mercado, 
com a melhor qualidade. 

INDUSTRIAL

AGRO
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Matéria de Capa

UMA REDE DE SOLUÇÕES EM PNEUS    À DISPOSIÇÃO DOS CLIENTES

Segmento que a 
FM Pneus atua em 
menor escala, mas 
deixando à disposição 
de seus clientes, tanto 
a linha de pneus novos 
Continental, General 
Tire e Barum, como a 
linha de reforma com 
borracha Vipal.

Utilizando o mesmo processo tecnológico 
do agrícola, com reforma Orbitread e excelen-
tes matrizes, garante um desempenho superior, 
uma reforma sem emendas, com camelback 
premium Vipal. Na linha de pneus novos, a FM 
tem a disposição dos  seus clientes toda linha 
diagonal e radial da TITAN, fabricante dos pneus 
Goodyear Farm Tires.

A FM Pneus tem o melhor processo de reforma aliado ao fabricante número 1 do mercado, Vipal Borrachas. Possui um 
grande portfólio de desenhos para atender todos os segmentos do transporte. Tem à disposição também a linha de reforma 
Continental (ContiTread). Na linha de pneus novos, é revenda oficial da Continental, excelente desempenho e custo-quilô-
metro, além da marca General Tire, fabricada também pela Continental. Ainda dispõe dos pneus novos diagonais da linha 
Goodyear Farm Tires.    

PASSEIO

OTR

CARGA
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A empresa também disponibiliza treinamentos e palestras para seus clientes otimizarem a utilização de 
pneus, assim como dicas que envolvem os pneus que podem trazer reduções significativas em custos, tanto 
nos pneus, como até mesmo em combustível. Os treinamentos e palestras são para a linha de transporte e tam-
bém para a fora de estrada (agro / OTR), podendo ser na sede da FM Pneus ou até mesmo na sede do cliente. 
Neste ponto, a FM Pneus tem profissionais capacitados para contribuir com o cliente, além de ter à sua disposi-
ção para levar ao cliente, profissionais dos fabricantes Vipal, Continental e TITAN Pneus (Goodyear Farm Tires). 

Um ponto interessante à disposição do cliente é o Portas Abertas, programa que recebe os clientes nas 
unidades produtivas para demonstrar os processos e diferenciais da empresa. É uma extensão de conheci-
mento para o cliente contribuir com o seu negócio. Semelhante ao programa, a FM Pneus tem à disposição 
do cliente as portas abertas da fabricante Vipal Borrachas para levar seus clientes à fábrica para conhecerem o 
processo industrial da borracha, além de diversos cursos sobre gestão de pneus também na sede da fabricante.

A FM Pneus possui uma grande rede de atendimento e logística, atuando nos três Estados do 
Sul, Mato Grosso do Sul e São Paulo, sendo uma grande vantagem para muitos clientes, que conse-
guem ter em suas diferentes unidades um padrão de qualidade e atendimento que ajuda a reduzir 
custos no seu negócio. São mais de 20 Truck Centers e centenas de pontos de apoio para atender 
sua rede de clientes. Além de uma frota superior à 150 veículos para prontamente atender o cliente 
de acordo com suas necessidades.

A FM Pneus é pioneira em tecnologia, tendo os equipamentos de última geração 
em seus processos. Diversos setores automatizados e alguns com robôs, como raspa-
gem de pneus, que garantem uma padronização e qualidade superior aos seus produ-
tos. Com toda cadeia informatizada, seja da equipe de vendas até o chão de fábrica, a 
FM Pneus é referência em gestão no segmento.

Oferecemos apenas produtos premium, de primeira linha. Ao contrário de mui-
tos reformadores ou revendas de pneus, que possuem linhas de combate, acre-
ditamos que o melhor custo benefício para o cliente sempre se baseia na compra 
correta de produtos de qualidade, por isso não oferecemos produtos de segunda 
linha, ao contrário de outras empresas, que acabam ofertando produtos inferiores 
e, em muitos casos, vendendo um produto e entregando outro. 

PORTAS ABERTAS

REDE DE ATENDIMENTO

TECNOLOGIA ESTÁ NO DNA DA FM PNEUS

QUALIDADE É A ESSÊNCIA!

Matéria de Capa

Diferente das revendas tradicionais que atendem basicamente nas lojas e via telefone, a FM 
Pneus vai até o cliente para melhor atender e indicar as soluções adequadas em pneus novos 
ao negócio do cliente, levantando necessidades e possíveis soluções para melhorar o aproveita-
mento dos pneus, gerando reduções de custos e maior rentabilidade ao cliente.

PNEUS NOVOS – FM VAI ATÉ VOCÊ!

TREINAMENTOS E PALESTRAS

Edição 20 //  Revista FM Pneus18
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Feiras

FM PNEUS DESTACA SEU MIX DE 
PRODUTOS EM GRANDES FEIRAS  

De 17 a 19 de outubro 
de 2018, a FM Pneus mar-
cou presença na Feira do 
Transporte e Logística de 
Santa Catarina (Fetranslog), 
a maior do Sul do Brasil e 
a segunda maior do Brasil 
neste segmento. Promovida 
pelo Sindicato das Empresas 

de Transporte de Carga e Logística de Chapecó (Sitran), a feira 
atingiu aproximadamente R$ 1 bilhão em negócios gerados e 
apresentou novas tecnologias e tendências de mercado. 

No seu estande, a FM Pneus apresentou a raspa de pneus 
automática VR01 Smart Duo produzida pela Vipal Borrachas, 
uma tecnologia que gera maior qualidade e agilidade no pro-
cesso de raspagem do pneu. Além do seu portfólio de pneus 
recapados, a FM Pneus expôs a linha completa de pneus no-
vos carga Continental.

Para o CEO da FM Pneus, Eduardo Maldaner, que tam-
bém fez parte da Comissão Central Organizadora da Fetrans-
log, a feira foi sucesso absoluto. “Além da excelente organiza-
ção, a feira superou seus objetivos de geração de negócios, 
público e networking. Para 2020, a FM Pneus já confirmou a 
sua participação”, destaca.

FETRANSLOG 2018

CDA - CAMPO 
DEMONSTRATIVO ALFA

A 23ª edição do Campo Demonstrativo Alfa, realizado em 
Chapecó/SC entre 22 e 24 de janeiro reuniu 120 expositores 
e mais de sete mil visitantes. Entre os expositores, a FM Pneus 
apresentou seu mix de produtos com grande foco na linha de 
pneus novos agrícolas, além de apresentar os diferenciais do 
seu processo de recapagem de pneus.

Edição 20 //  Revista FM Pneus20
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Feiras

TRANSPOESTE 2019

A FM Pneus esteve presente na Feira de Transporte e Ne-
gócios do Oeste Paranaense (Transpoeste), que ocorreu entre os 
dias 20 a 22 de março no Centro de Convenções de Cascavel/PR.

A feira na sua primeira edição proporcionou a oportunidade 
para todo o setor de transporte, caminhoneiros e produtores ge-
rarem negócios rentáveis e conhecerem as tecnologias e tendên-
cias do setor de transporte.

A FM Pneus expôs seu mix de produtos, a linha de pneus no-
vos carga Continental e recapagem de pneus. Conforme o super-
visor comercial, Miguelangelo Chini, a Transpoeste foi um sucesso.

ITAIPU RURAL SHOW 2019

EXPOSOJA 2019 

Referência no setor do agronegócio, a FM Pneus esteve 
presente no Itaipu Rural Show  em Pinhalzinho/SC, evento que 
ocorreu entre os dias 30 de janeiro a 02 de fevereiro. A 21ª 
edição atraiu em torno de 65 mil visitantes e teve como ob-
jetivo apresentar as tecnologias e tendências do setor. A FM 
Pneus expôs sua linha de recapagem de pneus, pneus novos 
agrícola e pneus novos carga Continental. De acordo com o 
supervisor comercial, Nelton Junior Pocai, a feira foi uma gran-
de oportunidade da FM Pneus apresentar seus diferenciais 
para um setor tão importante.  

A FM Pneus também esteve presente na Exposição Feira 
Agropecuária, Comercial e Industrial de Abelardo Luz – Ex-
poSoja 2019, que aconteceu de 4 a 7 de abril, em Abelardo 
Luz/SC. Na oportunidade, a equipe comercial da FM Pneus 
expôs o mix de produtos com foco nos pneus agrícolas e 
de carga.

Edição 20 //  Revista FM Pneus 21
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Auto Center

A Unidade Maravilha conta com um auto center dedicado à linha leve de pneus 
(passeio e utilitários). O auto center FM Pneus foi padronizado nos moldes da Conti-
nental, contando com os melhores pneus do mercado, da marca Continental, além das 
marcas Barum e General Tire, ambas fabricadas pela própria Continental.

O auto center atende Maravilha e região, sendo que a equipe de vendas externa 
da FM Pneus que possui foco na linha pesada (carga, agrícola e OTR) também tem à 
sua disposição o portfólio da linha passeio para atender seus clientes e parceiros.

No auto center o cliente vai encontrar serviços focados na linha de pneus, como 
alinhamento, balanceamento, além da parte de montagem/desmontagem.

Pneus com tecnologia alemã fabricados no Brasil à disposição dos clientes. É a FM 
Pneus oferecendo o que há de melhor em pneus!

AUTO CENTER FM PNEUS É 
REVENDA OFICIAL CONTINENTAL

Além da loja física, a FM 
Pneus disponibiliza venda em 

atacado para auto centers, 
borracharias e revendas. 
Entre em contato através 

do telefone/whatsApp 
(49) 99162-2004 ou email                                               

setor.pneus@fmpneus.com.br           
e solicite um orçamento. 
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Portas abertas

Com o objetivo de levar conhecimento aos estudantes de diver-
sos cursos, além de clientes e parceiros, a FM Pneus, através do pro-
grama Portas Abertas, realiza visitas nas suas Unidades produtivas.

Durante a visita é apresentado o processo produtivo de re-
forma de pneus, história da empresa, dados sobre a estrutura e 
o mercado de pneus. A empresa também busca durante as visi-
tações trabalhar temas relacionados aos cursos dos alunos, sejam 
eles técnicos, de graduação ou pós-graduação. Assuntos como 
marketing, gestão com pessoas e tecnologia foram discutidos 
durante as últimas visitas. “A FM Pneus está sempre de portas 
abertas. Passar e receber conhecimento é algo que está em nossa 
essência”, destaca o CEO da empresa, Eduardo Maldaner.

PORTAS ABERTAS RECEBE 
ESTUDANTES E CLIENTES 

Técnico em Segurança do Trabalho do SENAI de Toledo

 Administração da UNOESC, Maravilha/SC

Pós-Graduação em Gerenciamento de Indústrias do Centro 
Universitário Fundação Assis Gurgacz de Toledo/PR

Ensino Médio do Colégio Estadual PREMEN - Toledo/PR

Engenharia de Produção da Pontifícia Universidade Católica (PUC) Administração e Ciências Contábeis - Unoesc Maravilha

Ciências da Computação - UNOESC, São Miguel do Oeste/SC

A FM PNEUS ACREDITA QUE A MELHOR FORMA DE COMPARTILHAR CONHECIMENTO E 
APRESENTAR A EMPRESA A SEUS CLIENTES É ABRINDO AS PORTAS
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Portas abertas

CLIENTES PARTICIPAM DE TREINAMENTO SOBRE PNEUS

GERENTES E SUPERVISORES PARTICIPAM DE 
TREINAMENTO 

Com o objetivo de qualificar ainda mais os motoristas e 
controladores de frotas dos seus clientes, a FM Pneus re-
alizou um treinamento técnico sobre pneus na Unidade de 
Toledo/PR. O treinamento foi ministrado pelo supervisor co-
mercial Anderson Ernsen para as equipes das empresas Agrí-
cola Horizonte, OPG Transportes, Coopagril e NL Hardt. O 
supervisor comercial Miguel Chini e o gerente de produção 
Marcio Cerbarro também acompanharam o treinamento e a 
visita técnica à indústria. Para a FM Pneus, contribuir com 
a qualificação das pessoas e consequentemente com o de-
senvolvimento e melhoria dos negócios de seus clientes e 
parceiros é gratificante.

Os gerentes e supervisores comerciais da FM Pneus 
participaram de treinamento técnico com a equipe da Titan 
Pneus / Goodyear Farm Tires. Além de conhecerem todo 
o portfólio da empresa, desde as linhas de pneus agrícolas, 
OTR, industriais e de carga, puderam tirar dúvidas sobre a 
fabricação e aplicação dos pneus, além de definirem ações 
de trabalho como participação em feiras, eventos, palestras 
à clientes, entre outros. “Conhecendo a estrutura de apoio e 
a gama de produtos da Titan, temos a certeza que levaremos 
os melhores pneus para os nossos clientes”, destaca o diretor 
comercial, Márcio Marcon.

3° e 4° anos de Economia da Unioeste - Toledo/PR

Gestão Empresarial do Senai - Toledo/PR

2º ano do Ensino Médio E.E.B. Hélio Wasum - Sul Brasil/SC

Cliente Troncos Progresso - Assis Chateaubriand/PR

Treinamentos



Palestras agrícolas

CONHECIMENTO SOBRE PNEUS 
PARA PRODUTORES RURAIS É O 
FOCO DA FM PNEUS

Levar conhecimento técnico para os produtores 
rurais é um dos grandes objetivos da FM Pneus em 
parceria com a Vipal Borrachas. São três palestras 
realizadas mensalmente em diversas cidades durante 
todo o ano. As últimas realizadas foram nas cidades 
de Ipumirim, Capinzal, Erval Velho, Luzerna, Nova Ita-
beraba, Rio do Campo, Atalanta e Presidente Getúlio 
em Santa Catarina; Ipiranga do Sul, Seberi e Frederico 
Westphalen no Rio Grande do Sul, e Boa Ventura do 
São Roque, Guarapuava e Virmond, no Paraná.

Durante as palestras, os gerentes, supervisores co-
merciais e consultores de vendas da FM Pneus, além 
do técnico em Reforma de Pneus Agro/OTR da Vipal 
Borrachas, Loacir Santos, detalharam sobre a constru-
ção de pneus, cuidados básicos, entre outros, além de 
responderem perguntas dos produtores rurais. 

A FM Pneus acredita que levar conhecimento aos 
clientes é garantir que ele tenha sempre os serviços e 
produtos mais adequados para o seu negócio, obtendo 
assim melhores resultados.

Ipiranga do Sul/RSIpumirim/SC
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Palestras agrícolas

Erval Velho/SC

Capinzal/SC

Seberi/RS

Luzerna/SC

Linha Ponte do Pardo - Frederico Westphalen/RS

Linha Boa Esperança - Frederico Westphalen/RS

Atalanta/SC

Rio do Campo/SC

Nova Itaberaba/SC

Presidente Getúlio/SC
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Curtas

FM PNEUS EM CONSTANTE 
INVESTIMENTO 

FM PNEUS É CERTIFICADA GREAT PLACE TO WORK

A Unidade Maravilha está em fase de construção de 
um barracão de 750m² para estoque de pneus novos 
e reformados. Com a ampliação, o estoque que hoje 
encontra-se no prédio principal, liberará espaço para 
ampliar a linha de vulcanização de pneus agro/OTR 
com mais máquinas, dando maior capacidade produtiva 
e redução de startups das máquinas por troca de matri-
zes, gerando assim maior produtividade e, mais espaço 
para o setor de expedição da empresa. O investimento 
também permitirá ganhos de layout da planta.  

O Great Place to Work é uma marca mundial que 
certifica e busca fazer pesquisas sobre clima organiza-
cional revelando as empresas que são diferenciadas na 
tratativa de seus colaboradores. A FM Pneus foi recer-
tificada após realizar pesquisa com os colaboradores da 
Unidade de Maravilha e responder questionários sobre 
as políticas adotadas.

Para a empresa, é muito gratificante receber esse 
reconhecimento, principalmente porque ele é fruto 
da opinião de seus colaboradores que responderam a 
pesquisa. Isso demonstra o quanto a empresa é de-
dicada na sua Gestão com Pessoas e em relação aos 
seus colaboradores, tendo um excelente ambiente de 
trabalho.

UNIDADE MARAVILHA EM EXPANSÃO 
DA CAPACIDADE PRODUTIVA
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FM PNEUS E CONTINENTAL REALIZAM 
JANTARES DE NEGÓCIOS

A FM Pneus é uma rede de soluções em pneus que busca 
levar aos clientes os melhores produtos e serviços e conse-
quentemente os melhores resultados. E com esse objetivo, a 
parceria entre FM Pneus e Continental oferece uma linha de 
pneus carga completa. Desempenho, durabilidade e custo be-
nefício são algumas das vantagens. Para apresentar os produ-
tos Continental, a FM Pneus realiza constantemente os janta-
res de negócios que além de conhecimento, são um momento 

de confraternização e ótimas oportunidades de negócios.
Recentemente foram realizados jantares de negócios nas 

cidades de Chapecó/SC, Concórdia/SC, Guarapuava/PR e 
Foz do Iguaçu/PR. De acordo com o diretor comercial da FM 
Pneus, Márcio Marcon, os jantares são muito positivos. “Esses 
eventos em parceria com a Continental são sucesso pois os 
clientes tiram sua dúvidas, conhecem a linha de produtos e 
fecham excelentes negócios”, destaca.

Chapecó/SC

Concórdia/SC

Guarapuava/PR

Foz do Iguaçú/PR

Chapecó/SC

Concórdia/SC

Guarapuava/PR

Foz do Iguaçú/PR

Jantar de Negócios
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Registro FM Pneus

Seja na estrada ou fora dela a FM Pneus deixa 
sua marca de melhor reformadora de pneus 
do país. Na área em que atuamos, vamos 
aonde o cliente precisar. Registros feitos pelos 
consultores e supervisores da FM Pneus.

FM PNEUS 
EM TODOS OS 
LUGARES

São João do Itaperiu /SC. Foto: Marcelo Argenta

Ribeirão Café - Rio do Oeste/SC. Foto: Edson Kummrov

Iracema do Oeste/PR. Foto: Alessandro Moreira

Ribeirão Pequeno - Taió/SC. Foto: Alex Junior Marinho

Rio Serrote - Sidrolândia /MS. Foto: Marivaldo Faleiro

Nova Aurora/PR. Foto: Alessandro Moreira



Você encontra na Rede FM Pneus
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