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Editorial

POSITIVIDADE PARA
UM ANO DE MUITOS
DESAFIOS
Após passar um período sem edições, a Revista FM está de volta!
A pandemia afetou e mudou muita coisa. Os últimos dois anos foram
complicados, onde alguns segmentos
foram muito afetados, infelizmente
uma situação que ninguém deseja,
principalmente pela vida das pessoas.
Nosso segmento de pneus também
vem sendo marcado por incertezas em
termos de abastecimento e precificação de produtos, já que faltou pneus
no mercado e continuará faltando em
2022, com uma recorrente instabilidade de preços.
Mas apesar de toda instabilidade,
acreditamos no Brasil, no transporte
e no agronegócio. Por isso nos mantemos otimistas e focados em prosperar cada vez mais, levando o que há
de melhor na FM Pneus para nossos
clientes, para ajudá-los a ter o melhor
custo benefício e eficiência em suas
operações.
Este foi um período que ensinou
muitas coisas, de forma mais dura é
claro, mas que traz muitas reflexões.
Precisamos cuidar das nossas pessoas.
Mas a economia não pode parar, precisamos de nossas empresas fortes para
garantir a renda e os bens de consumo,
tudo que nossos clientes produzem e
transportam, pois a roda tem que girar.
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Novidades
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Na FM Pneus estamos procurando fazer nossa parte, com todos
os cuidados de nossos funcionários,
continuamos a produzir um serviço
ambientalmente e economicamente
muito importante para o planeta, que
é a recapagem de pneus, uma atividade verde que nos orgulha muito.
Em épocas de crise, a FM Pneus
cresce. Cresce pelo foco em fazer bem
as coisas. Foco na qualidade, na evolução e nas pessoas. 2021 crescemos
16% e em 2022 projetamos crescer
29%. Queremos ver nossos clientes
crescerem juntos, por isso procuramos
sermos os melhores para levar as melhores soluções em pneus a vocês!
Nesta Edição, apresentamos algumas novidades, como o FM Go que
melhorará cada vez mais o nível dos
profissionais da Empresa e trará no
futuro conteúdos para nossos clientes. Também apresentamos os últimos Trucks Centers abertos pela
FM e um pouco das nossas oito
indústrias, principalmente as últimas
três, que iniciaram suas operações
no final de 2021 com o que há de
mais moderno no processo industrial do segmento.
Boa leitura! Se cuidem e vamos
seguir firmes na luta com muito
positivismo!
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A FM PNEUS É NOVAMENTE CERTIFICADA
GREAT PLACE TO WORK!
O SELO GPTW ATESTA A QUALIDADE DO AMBIENTE
DE TRABALHO E É CONCEDIDO ATRAVÉS DE
PESQUISA COM OS COLABORADORES
A FM Pneus foi novamente certificada pela Great Place to Work (GPTW)
como um excelente lugar para trabalhar.
Esse selo atesta a qualidade do ambiente de trabalho e é concedido através de
pesquisa respondida pelos colaboradores
sobre as políticas adotadas pela empresa.
Great Place to Work é uma marca
mundial que certifica e busca fazer
pesquisas sobre clima organizacional
revelando as empresas que são diferenciadas na tratativa de seus colaboradores.
Para a FM Pneus, é muito gratificante
receber esse reconhecimento, principalmente porque ele é fruto da opi-
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nião de seus colaboradores que responderam a pesquisa. Isso demonstra
o quanto a empresa é dedicada na
sua Gestão com Pessoas e em relação aos seus colaboradores, tendo
um excelente ambiente de trabalho.
“O certificado GPTW é reflexo de como
os colaboradores enxergam a empresa e
de como se sentem no ambiente de trabalho. Temos orgulho em dizer que possuímos um excelente ambiente para se
trabalhar e externamos nossa gratidão
a cada colaborador que faz parte desta
conquista”, afirma o CEO da FM Pneus,
Eduardo Maldaner.
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Novidade

FM PNEUS LANÇA PLATAFORMA
FM GO PARA SEUS FUNCIONÁRIOS
www.fmgo.com.br

Além de vídeos de treinamentos
sobre as funções desempenhadas
na empresa, no FM GO também
tem área de vídeos para
desenvolvimento pessoal e
profissional do funcionário.
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O FM GO é a nova plataforma de vídeos da
FM Pneus lançada recentemente para elevar o nível de conhecimento e execução dos funcionários
da empresa. Ela foi construída no estilo NETFLIX
e apresenta categorias de vídeos sobre todos os
setores da FM Pneus com o objetivo de padronizar treinamentos, melhorar o conhecimento e
desempenho de seus funcionários, assim como
difundir melhor a cultura da empresa.
Inicialmente a plataforma visa o público interno, mas já se almeja no futuro fazer canais dedicados para o cliente. “O objetivo inicial é elevar o
nível dos colaboradores para tornar a FM Pneus
mais distante ainda da concorrência no que diz
respeito a qualidade e desempenho dos serviços prestados, e quem sabe posteriormente podermos levar mais conhecimento e suporte aos
clientes através desta plataforma, ” afirma o CEO
Eduardo Maldaner.
Mesmo inicialmente dedicada à evolução do
funcionário, muitos consultores de vendas terão
um conteúdo que ajudará muito na interação com
o cliente, levando conhecimento e buscando soluções para os mesmos na área de pneus.
O FM GO poderá ser acessado tanto por
computador, como tablet ou smartphone, ficando
disponível a qualquer momento para os funcionários, sejam de produção, administrativo ou comercial tirarem dúvidas, ampliarem conhecimentos e serem mais assertivos e eficientes em seu
trabalho.
Além de vídeos de treinamentos sobre as
funções desempenhadas na empresa, no FM GO
também tem área de vídeos para desenvolvimento pessoal e profissional do funcionário.
“É a FM Pneus buscando melhoria contínua,
sempre à frente e pioneira na evolução do seu
segmento quando o assunto é qualidade, inovação e tecnologia”, destaca Eduardo.
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FM PNEUS ABRE TRÊS NOVOS
TRUCKS CENTERS
A FM PNEUS BUSCANDO SEMPRE MELHORAR SEU ATENDIMENTO E SUPORTE À SUA
REDE DE CLIENTES, ABRIU TRÊS NOVOS TRUCKS CENTERS NAS CIDADES DE PASSO
FUNDO/RS, ITAPIRANGA/SC E TELÊMACO BORBA/PR.

PASSO FUNDO/RS

Conheça o Truck Center na Av. Perimetral Dr. Guaracy Marinho, 560 - Perimetral Sul

O novo Truck Center permite a melhoria da logística da
FM Pneus, suporte à clientes do noroeste gaúcho, levando
um nível de qualidade em atendimento que estava carente em
Passo Fundo e região.
Nesta região, a FM Pneus possuía uma atuação comercial
mais voltada a linha agro, agora com o Truck Center e logística
diária, a linha de pneus carga também é foco do atendimento
da empresa.
O Truck Center conta com os serviços da Finatto Gestão
em Pneus, empresa especializada nos serviços de borracharia,
alinhamento e gestão de pneus para levar um serviço profissionalizado aos transportadores da região.

ITAPIRANGA/SC
Itapiranga é uma cidade de colonização alemã muito conhecida por ser o berço da Oktoberfest no Brasil. Possui uma
economia forte ligada ao agronegócio e está separada do Rio
Grande do Sul pelo Rio Uruguai.
Nesta bela cidade que a FM Pneus implanta também mais
um Truck Center em parceria com a Finatto Gestão em Pneus.
Agora os clientes contam com serviços ágeis, profissionalizados e da melhor qualidade para que possam otimizar a utilização e desempenho de seus pneus e caminhões.
Com serviços de borracharia, alinhamento e geometria, os
clientes também tem à disposição todo mix de pneus novos e
recapagens com a melhor tecnologia.

Visite o Truck Center da FM Pneus em Itapiranga na Avenida
Uruguai, Centro

TELÊMACO BORBA/PR

Em Telêmaco Borba/PR, o Truck Center está na Rodovia do
Papel PR 160 KM 16, nº 51 – Distrito Industrial
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O mais recente Truck Center da FM Pneus foi aberto em
Telêmaco Borba/PR, uma cidade que tem como base econômica o comércio e indústria, sendo nacionalmente a maior
produtora e exportadora de papéis para embalagens. O Truck
Center, localizado no Distrito Industrial, é uma parceria entre
a FM Pneus, a Anchieta Recauchutagem e o Finatto Gestão
de Pneus.
A melhor qualidade e tecnologia em recapagem, além de
um mix completo de pneus novos (linha carga Continental; linhas agro, OTR e florestal Titan/Goodyear Farm) e lonas para
caminhões estão à disposição dos clientes desta importante
região.
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Há 31 anos, a FM Pneus iniciou as
suas atividades na cidade de Maravilha/
SC. Desde então, vem expandindo de
forma sustentável seu negócio, oferecendo a seus clientes o melhor em recapagem de pneus e venda de pneus novos das linhas carga, industrial, agrícola,
OTR e florestal.
Com uma pegada ambiental forte e
destacado desempenho no setor de recapagem de pneus, a FM Pneus é referência. Em 2021 a empresa cresceu 16%
e projeta 29% de crescimento para 2022.
A FM se destaca em gestão e profissionalismo, buscando sempre a qualidade de seus serviços, fatores esses que
a tornaram pioneira em certificações e
premiações dentro do segmento, como
ISO 9001, INMETRO, Great Place To
Work, dentre outros. Também é uma
empresa inovadora na modernização e
automatização do processo industrial
da recapagem, buscando sempre liderar
as mudanças e evoluções em seu segmento, investindo constantemente.
Um dos grandes diferenciais da FM
Pneus é a qualidade de seus serviços,
pois além de uma equipe qualificada, a
empresa investe fortemente em tecnologia. “Todas as nossas plantas possuem
o que há de mais avançado em termos
de tecnologia para o segmento de recapagem de pneus, raspas robô, roitread,
VOC, orbitread, entre outras, que garantem um serviço muito superior ao
processo tradicional”, destaca o CEO
Eduardo Maldaner.
Por ser um serviço que gera economia para as áreas de transporte e agricultura a recapagem de pneus ganha
força em períodos de crises financeiras.
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Plantas
Industriais
levam a recapagem Nº 1 aos
clientes FM Pneus

Na pandemia
não foi diferente e o setor se destacou
também pelo mercado estar
enfrentando uma escassez de
pneus novos. Neste contexto
a FM Pneus cresce buscando
levar as melhores soluções em pneus
aos seus clientes, gerando economia
aos negócios e benefícios ao meio ambiente.
O ano de 2021 foi marcante para a
empresa com a abertura de três novas
plantas industriais no segundo semestre. Hoje a empresa possui oito plantas

industriais de recapagem de pneus, localizadas em Maravilha/SC, Videira/SC,
Gaspar/SC, Toledo/PR, Guarapuava/
PR, Araucária/PR, Maringá/PR e Várzea
Paulista/SP. Atende os três Estados do
Sul, além do Mato Grosso do Sul e São
Paulo. A FM Pneus conta com mais de
500 funcionários diretos e também trabalha com a venda de pneus novos, representando marcas como a Continental e Titan/Goodyear Farm Tires.
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Maravilha/SC
Em uma área com mais de 20 mil m² e 12 mil m² construídos, a matriz da FM Pneus localizada em Maravilha, região Extremo Oeste de Santa Catarina, é a maior planta industrial da
FM Pneus.
Produz pneus industriais, linha carga, agrícola, OTR e florestal. Trabalhando 24 horas/dia,
é a maior e mais moderna planta industrial de recapagem agrícola do país, sendo pioneira nas
tecnologias de produção com Orbitread. A Unidade tem capacidade para produzir mais de 15
mil recapagens/mês dentro de seu mix de pneus.
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Toledo/PR
Em 1997 a FM Pneus abriu suas portas no Paraná com a Unidade de Toledo/PR. Conhecida nacionalmente como a capital do agronegócio e como a cidade do porco no rolete, hoje a
Unidade Toledo é uma das principais unidades da Empresa, com planta industrial bem montada,
amplo Truck Center e capacidade mensal de produção superior à 6 mil pneus de carga. Os
pneus agrícolas, OTR e florestais desta região são produzidos na matriz em Maravilha/SC.
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Videira/SC
O Meio Oeste, importante região para a economia catarinense, recebeu uma Unidade da
FM Pneus em 2001 através da aquisição de uma reformadora na cidade de Videira/SC. Hoje a
Empresa possui uma planta industrial que faz a recapagem dos pneus de carga e os pneus agrícolas, OTR e florestais são produzidos pela Unidade de Maravilha/SC. Com capacidade produtiva
superior à 4 mil pneus/mês, os clientes também tem os serviços de Truck Center disponíveis
junto a Unidade.
Em 2020, a FM Pneus também adquiriu a Recauchutadora Roda de Joaçaba/SC e incorporou
sua produção a Unidade de Videira, disponibilizando em Joaçaba um Truck Center para atendimento dos clientes.
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Guarapuava/PR
Nos Campos Gerais do Paraná, encontra-se a Unidade Guarapuava, aberta em 2007 após
a aquisição da Chico Pneus. A unidade produz a linha de pneus de carga e direciona os pneus
agrícolas, OTR e florestais para a matriz em Maravilha/SC.
A Unidade possui Truck Center anexo e atende os clientes em parceria com a Finatto
Gestão de Pneus. A capacidade produtiva da planta industrial de Guarapuava é acima de
2.500 pneus/mês.
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Várzea Paulista/SP
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No ano de 2018, a FM Pneus adquiriu a reformadora Auto Show Pneus, em Várzea Paulista/
SP, cidade próxima a Jundiaí, uma localização estratégica e com muitas transportadoras do Sul na
região. “Existia um pedido constante de nossos clientes do Sul para abrirmos uma unidade em São
Paulo, justamente nessa região, pois os mesmos argumentavam que não tinham o mesmo nível de
qualidade, atendimento e confiança que encontravam com a FM Pneus no Sul, sendo que tínhamos
muita vontade de atuar no mercado de São Paulo”, ressalta o CEO da FM Pneus, Eduardo Maldaner.
Com estrutura tradicional, máquinas manuais e desatualizadas, a reformadora adquirida pela FM
foi totalmente reformulada, com instalação de novas tecnologias como exame elétrico, Raspa Robô,
extrusora (VOC 760), além de informatização da produção, implementação de sistema internacional
de qualidade ISO 9001, entre tantos outros detalhes que tornaram a planta uma reformadora tecnológica e moderna, apta para oferecer os melhores serviços aos clientes.
Também em São Paulo, a FM Pneus adquiriu em 2019 a Espigares Pneus de Sorocaba/SP, unificando a produção na filial de Várzea Paulista e transformando o local em um Truck Center para melhor
atender os clientes da região. A planta industrial tem capacidade para fazer mais de 4 mil pneus/mês.
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Gaspar/SC
A nova planta industrial da FM Pneus em Gaspar/SC iniciou suas operações em 2021. A Empresa já atuava fortemente nesta região com um Truck Center em Itajaí/SC. Com a oportunidade
de adquirir a Tyresblue Pneus, tradicional reformadora de Gaspar/SC e incorporar a Warmor Renovadora de Pneus, reformadora com 56 anos de mercado em Itajaí/SC, a FM Pneus inaugurou
a 6ª Unidade produtiva. A planta recebeu importantes upgrades tecnológicos para se tornar uma
planta padrão premium FM Pneus. Foram instaladas novas máquinas como exame elétrico, raspa
robô (Smart Duo Vipal), extrusora (VOC 760), autoclaves novas, dentre outros equipamentos para
melhorar a qualidade e capacidade da planta industrial.
Está à frente da Unidade o gerente Rodrigo Pezzini, que já era supervisor comercial nesta região. Para ele, a planta industrial trouxe muitos benefícios ao cliente. “Antes tínhamos logística diária
para atendimento dos clientes, porém agora com a Unidade instalada aqui na região, a agilidade
de entrega dos serviços e produtos melhorou ainda mais”, destaca. A Unidade de Gaspar tem uma
localização estratégica na BR-470 para atuar principalmente nas regiões do Vale do Itajaí, Litoral e
Norte catarinense.
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Araucária/PR

A FM Pneus abriu uma nova planta industrial na cidade de Araucária/PR para atender toda a
região da grande Curitiba/PR. Um mercado industrial pujante, principalmente no setor logístico,
agora conta com a recapadora número 1 em qualidade e tecnologia. A planta, localizada no Bairro
Estação, produz pneus da linha carga com o que existe de mais moderno no segmento.
“Sempre desejamos ter uma planta na grande Curitiba, por ser um mercado importante e
principalmente por termos diversos clientes que possuem matriz ou filiais nessa região, podendo
completar um atendimento em rede e padronização que gera ganhos para o cliente. Além disso,
entendemos que faltava um player com a qualidade, seriedade, solidez e tecnologia como a FM
Pneus, sendo assim, o mercado só tem a ganhar com a nossa chegada!”, afirma Márcio Marcon,
Diretor Comercial da FM Pneus. A planta é conduzida pelo gerente Anderson Davanço que era
consultor de vendas nesta região. “Sou grato pela oportunidade de conduzir a Unidade e levar a
marca FM aos clientes. Com certeza nossa qualidade e o mix de produtos são grandes diferenciais
que temos a oferecer”, destaca Anderson.
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Maringá/PR

Maringá e região agora contam com a Empresa nº 1 do país no segmento de recapagem de pneus.
A FM Pneus abre sua oitava planta produtiva com a melhor tecnologia disponível no mercado, seguindo
sempre os padrões FM de liderança em qualidade quando o assunto é recapagem de pneus.
A nova planta atua focada na linha de pneus carga, sendo que as linhas agrícola e OTR continuam
sendo produzidas na planta de Maravilha/SC, a maior do Brasil neste segmento, pioneira nas tecnologias
de produção com Orbitread.
O gerente da Unidade Maringá, Gustavo Felipe Bremm, recebe a promoção após passar pelos cargos
de consultor de vendas e supervisor comercial na região de Ijuí/RS. “Assumo o desafio com muita motivação. Maringá e região tem grande potencial e temos certeza que vamos agregar muito para o negócio
dos clientes FM Pneus”, destaca Gustavo.
Maringá é a terceira maior cidade paranaense, uma cidade pujante, muito forte no agronegócio, indústria e transporte. “Maringá é uma cidade organizada, uma das mais arborizadas do país, ou seja, ligada
à sustentabilidade e isso tem tudo a ver com o nosso negócio”, afirma o CEO da FM Pneus, Eduardo
Maldaner.
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FM PNEUS RECEBE O PRÊMIO EXCELÊNCIA
CONTINENTAL
A FM Pneus recebeu mais uma vez o reconhecimento
da Continental, parceiro em pneus novos. A Empresa conquistou o Prêmio Excelência Continental 2020 na categoria
de pneus mistos e o Prêmio Excelência Continental 2021 na
categoria de recapagem de pneus. “Ser reconhecido como a
melhor revenda de pneus do Brasil nestas categorias é motivo de orgulho para nós, que buscamos no dia a dia levar

as melhores soluções em pneus para os nossos clientes”,
afirmou o CEO da FM, Eduardo Maldaner.
O troféu do Prêmio de 2020 foi entregue pela Supervisora Regional de Vendas da Continental, Keila Borges na
matriz da empresa em Maravilha/SC. Já o Prêmio de 2021
foi entregue durante a Convenção de Vendas da Continental
realizada em Mogi das Cruzes/SP.

FM PNEUS RECEBE PRÊMIO DESTAQUE
EMPRESARIAL EM TOLEDO
A FM Pneus novamente recebeu o Prêmio Destaque
Empresarial na categoria Recapagem de Pneus. O prêmio
é uma realização do Cojem e Associação Empresarial de
Toledo com apoio do Sebrae e PUCPR.
Representando a empresa, o gerente da Unidade de Toledo, Miguelangelo Chini, recebeu o prêmio no sistema drive thru, cumprindo todas as normas de prevenção a covid e
os protocolos sanitários.
A FM Pneus agradece a todos os clientes e parceiros
pelo reconhecimento, assim como a todos os colaboradores
que contribuem para que a FM Pneus seja a marca mais
lembrada quando se fala em pneus.

FM PNEUS É DESTAQUE NO MOVIMENTO
ECONÔMICO DE VIDEIRA/SC
O município de Videira realizou a 3ª edição do programa
Destaque Videirense, criado com o propósito de reconhecer
aqueles que contribuem para a movimento econômico e o
desenvolvimento do município.
O Destaque Videirense reconheceu empresas e produtores rurais que contribuíram na arrecadação de valores adicionados a receita do município através do ICMS, notas de
produtor rural e também do recolhimento do Imposto sobre
Serviço, o ISS.
A FM Pneus conquistou o 4º lugar na categoria ISS. O
evento foi transmitido ao vivo pelo Facebook da Prefeitura
de Videira e o gerente da Unidade, Eloir Zago, representou
a empresa.
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Portas Abertas

FM PNEUS RECEBE VISITA DA TITAN PNEUS /
GOODYEAR FARM TIRES
O Diretor Geral da Titan Pneus / Goodyear Farm Tires,
Edson Tebaldi, o Gerente de Vendas, Emydio Gaio, acompanhados do Coordenador de Vendas, Stéfano Leonardo de

Oliveira Mercúrio e do Sales Farm /OTR Tires, Alessandro
Maicá Brum, visitaram a Unidade da FM Pneus de Maravilha.
Na oportunidade, foi feito uma análise do ano de 2021
e debatido o cenário do mercado de pneus para 2022. O
Diretor Edson apresentou o plano de expansão da fábrica
da Titan, além de alguns lançamentos de produtos que estão previstos. A Titan Goodyear Farm Tires é parceira da
FM Pneus na linha de pneus novos agrícola, florestal, OTR,
carga e meia carga convencional, oferecendo as melhores
soluções em pneus para os nossos clientes.
Participaram da visita o CEO da FM Pneus, Eduardo
Maldaner, a Diretora Administrativa e Financeira, Caroline
Maldaner, o Diretor Comercial, Márcio Marcon, o Diretor
de Indústria, José Fernande Dalla Costa e o Supervisor de
Compra e Venda de Pneus, Geferson Soares.

FM PNEUS RETOMA VISITA DO PROGRAMA
PORTAS ABERTAS
A FM Pneus, seguindo todos os protocolos de segurança
em relação a covid, retomou as visitas do programa Portas
Abertas. De acordo com o CEO Eduardo Maldaner, esta é
uma excelente oportunidade para os clientes conhecerem
mais sobre a gestão, estrutura de atendimento e os detalhes
do processo de reforma de pneus. “Apresentamos durante a
visita os diferenciais que a FM Pneus oferece e que podem
contribuir para melhorar continuamente o negócio dos nossos clientes”, destaca.

Representantes da empresa Reafrio de Maravilha/SC

Clientes Transportes Rambo, Transportes Furtado e
Transportes Apel

Treinamento técnico de pneus para motoristas e demais
colaboradores do Diamante Diesel

Sócio e colaboradores da Agrosuinos Serafini

Estudantes do curso de Técnico em Segurança do Trabalho do
Senai de Maravilha
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Registro
FM Pneus
Curtas

FM PNEUS EM
TODOS OS LUGARES
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.
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Foto: Ag

Foto: Consultore
s

ESPUMOSO/RS

de Vendas Dago
berto Prates e Le
onardo Spohr

CATUIPE/RS

das Marcos Cassol
Foto: Consultor de Ven

/PR
vanço
ITAPERUÇU
Anderson Da
de Araucária

e da Unidade
Foto: Gerent
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Foto: Gerent
e da

INDAIATUBA
/SP

Unidade de Vá
rzea Paulista,
Leandro Andr
é

VERANÓPOLIS/RS

Foto: Agente de Negócios RodoAgro

Pneus, Jean Chiomento

TREZE TÍLIAS/SC

Foto: Consultor de Vendas Odinei Lima

TROMBUDO CE
NTRA

L/SC
Foto: Consultor de
Vendas Alex Marin
ho
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