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 Na nossa 6a edição estamos 
com vários assuntos interessantes, 
destaque para a matéria de capa que fala 
sobre sucessão familiar nas empresas 
de transporte. Para exemplificar temos o 
caso de sucesso de alguns clientes onde 
a empresa está passando de pai para filho 
mantendo a tradição e também ampli-
ando seus negócios. Esses modelos nem 
sempre refletem a realidade da grande 
maioria das empresas, que fecham pre-
cocemente. Acompanhe as dicas para 
quem quiser conduzir esse processo 
de forma tranquila e preservando o seu 
negócio.
Também foi realizado no mês de abril 
a Convenção de Vendas da FM pneus 
em Toledo, com a participação de 50 
consultores de vendas, supervisores e 
gerentes da empresa. Estiveram partici-
pando equipes das unidades de Toledo, 
Cascavel, Guarapuava, Gravataí e Caxias 
do Sul. Na oportunidade foi lançando o 
Projeto FM10 que comtempla ações na 
área comercial objetivando a excelência. 
O evento contou com a participação da 
Vipal, onde o Gerente Nacional de Vendas 
Guilherme Rizzotto, falou sobre cenários 
e tendências no segmento de reformas e 
no transporte.
Na mesma convenção também foi lan-

Sucessão familiar, convenção de vendas
e promoção raspou-ganhou
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çada a 2a edição da campanha de prê-
mios Raspou-Ganhou, que se inicia dia 
15 de abril com término em 15 de junho, 
onde serão distribuídos 7000 prêmios.
Para cada 02 pneus reformados o cliente 
recebe uma raspinha onde após raspar 
recebe prêmios como camisetas, mochi-
las, chapeús, canivetes, cuias, canetas e 
chaveiros.
No social, você também pode acompan-
har as várias visitas que recebemos, de 
colegas reformadores de várias partes 
do Brasil, que vieram conhecer nossa 
estrutura e nosso sistema de gestão que 
virou referência no segmento. Nessas 
visitas compartilhamos idéias e também 
aprendemos muito com a troca de infor-
mações e experiências.
De maneira bastante informativa, tam-
bém temos matérias sobre a Lei Seca, a 
situação dos pedágios no RS e a FABET, 
escola localizada em Concórdia, SC, que 
forma e qualifica motoristas.
Na história de amigos, quatro grandes 
amigos e clientes da empresa e que nos 
orgulham de fazerem parte de nossa 
carteira de clientes. A Borracharia Sapa-
tão de Novo Hamburgo, a Ferpol Trans-
portes de Gravataí, a Bartholo Transportes 
Rodoviários de Foz de Iguaçu e a Verde 
Campos de Guarapuava.

Nesta edição finalizamos mandando um 
grande abraço a toda equipe da unidade 
de Guarapuava pelo aniversário de 06 
anos daquela unidade e para a Unidade 
da FM Pneus em Toledo, pela conquista 
do Prêmio Vipal Ecopremium, ficando 
entre as três melhores reformadores do 
Sul do Brasil da Rede Autorizada Vipal. 
Forte abraço e boa leitura.

Marcos Magnanti e Ramassés Mascarello. 
Diretoria Executiva
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Borracharia Sapatão

Crescimento na medida da segurança

 Em 1974, José Monbach, com 
20 anos de idade, resolveu iniciar as ativi-
dades de uma pequena borracharia, jun-
to ao posto Sapatão na BR-116 em Novo 
Hamburgo, no Rio Grande do Sul.
Com o passar do tempo o negócio evo-
luiu. E foi assim que José decidiu convidar 
seus irmãos Renato e Luiz para trabalhar 
na empresa.
Na sequência, foi a vez do cunhado, Mil-
ton Bebber, passar a fazer parte deste 
negócio.
Graças ao bom trabalho e empenho de 
todos, a Borracharia Sapatão ganhou 
solidez no mercado. Atualmente atende 
a região do Vale do Sinos, sendo o prin-
cipal negócio os serviços de borracharia, 
pneus novos e recapados.
Há um ano e meio a Borracharia Sapa-
tão deu mais um passo rumo ao suces-
so, quando firmou parceria com a FM 
Pneus de Gravataí, atualmente recapando 
100% dos serviços de reforma de pneus 
da empresa. A Borracharia Sapatão está 
localizada na Rodovia BR 116 em Novo 
Hamburgo-RS.

 A Ferpol Transportes está locali-
zada em Gravataí. A trajetória começou 
em fevereiro de 2004, com a compra 
de uma Scania 111/S para o transporte 
de resina termoplástica, na grande Porto 
Alegre.
Além de um grande passo a conquista foi 
também a realização de um sonho, pas-
sado de pai para filho.  
Nestes anos todos foram muitas as di-
ficuldades encontradas pelo caminho. 
“Elas nunca deixaram de existir. Temos 
desafios constantes, no dia-a-dia. Nossa 
margem diminui a cada momento e há 
muito tempo a remuneração não acom-
panha a evolução dos custos”, diz o ge-
rente, Ademir Antônio Dornelles.
Hoje a Ferpol mantém 32 empregos di-
retos e atua nos três estados do Sul do 
Brasil. A empresa teve um crescimento 
satisfatório, considerando toda a crise 
mundial e todas as dificuldades enfrenta-

das pelo setor nos últimos anos. “A cate-
goria precisa avançar de acordo com a 
real situação do Brasil, com uma carga 
tributária mais justa e mais incentivos 
para o setor, que possibilite mais investi-
mentos em melhorias e principalmente 

em tecnologia,  trazendo mais segurança 
tanto para o empregado quanto para o 
empregador”, observa o gerente.
O lema da empresa é “Crescer com sus-
tentabilidade”. E assim tem sido.

Divulgação

Divulgação
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O dono acreditou, e venceu!

Além Das Fronteiras
 Prestes a completar 24 
anos no mercado, a Bartholo 
Transportes Rodoviários Ltda, é 
uma empresa consolidada, preo-
cupada com a excelência na pres- 
tação de seu serviços. Sua história 
começou em julho de 1989, em 
Foz do Iguaçu, a partir do interesse 
do empresário Dário Bartholo em 
fundar uma empresa de transporte 
internacional. 
Além de ter conhecimento no 
ramo, outra vantagem era o bom 
relacionamento comercial com o 
país vizinho, o Paraguai. 
A ideia vingou. A empresa começou 
com onze funcionários. Hoje são 
133 colaboradores. Mas o sucesso 
exigiu muito trabalho. Obstáculos 
também fizeram parte desta história. O 
momento mais complicado enfrentado 
pela empresa aconteceu no governo de 
Fernando Collor de Mello, com o Plano 
Collor, que tomou os investimentos fi-

 A Transportadora Verdes Cam-
pos, com sede em Guarapuava (PR) é 
um exemplo de que a gestão adminis-
trativa levada a sério faz os bons resul-
tados aparecerem. A empresa foi fun-
dada em 1981. Em 30 anos muita coisa 
mudou, e mudou para melhor.
Tudo começou assim: Os irmãos Paulo 
e Luiz Carlos viram na construção da 
Itaipu Binacional a oportunidade de 
criar uma sustentação para o futuro. 
Com um caminhão (tinham apenas o 
cavalinho) eles puxavam cimento para 
a obra. Os dois foram reunindo as eco-
nomias e investindo no próprio negó-
cio. A medida que a obra de Itaipu avan-
çava, a Transportadora Verdes Campos 
ganhava forma e força. Quando Itaipu 
foi concluída os irmãos já tinham oito 
caminhões e a partir daí o negócio só 
foi para frente.
Hoje são 160 caminhões, 210 colabora-
dores. O que também mudou é que hoje 
o sócio de Paulo não é mais o irmão, e 

nanceiros, obrigando a Bartholo a procu-
rar novas parcerias e recomeçar.  Pro-
prietários e colaboradores não mediram 
esforços, e trabalhando muito o desafio 
foi superado. A empresa que começou 

com dois caminhões modelo 
Mercedes Benz 1113, viu a frota 
se multiplicar. Atualmente são 50 
conjuntos (cavalos e carretas) e 
três caminhões, tipo toco.  A es-
trutura física cresceu, o sistema 
organizacional evoluiu e a clien-
tela ganhou amplitude. A Bartho-
lo se especializou no transporte 
internacional de cargas, entre o 
Brasil e o Paraguai. Assim se so-
lidificou. A base da empresa está 
no atendimento diferenciado ao 
cliente.
A Bartholo se tornou referência na 
região, quando se fala em agili-
dade, no transporte internacional 
de porta a porta.
A Bartholo está sob o comando 

Divulgação

Divulgação

sim o filho, Marcelo. Para ambos, falar 
da empresa é motivo de orgulho.
A Transportadora Verdes campos tra-
balha com o transporte a granel de 
produtos agrícolas, de malte, cimento e 
conta ainda com um caminhão tanque, 
utilizado para o transporte de óleo ve-
getal. A frota da empresa percorre os 
estados do Paraná, Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul e Goiás. “Na época 
da Itaipu eu jamais imaginava que um 
dia alcançaríamos um potencial como 
este. Mas tenho certeza que o que im-
pulsionou foi responsabilidade que 
sempre tivemos com nossos clientes”, 
observa Paulo Orth.
O empresário admite que muitos foram 
os momentos difíceis e que a força da 
família foi fundamental. Em 31 anos o 
mercado passou por modificações e 
a transportadora precisou se adaptar. 
“Primeiro nos dedicávamos ao trans-
porte de grãos. Depois precisamos di-

versificar e agora o que planejamos é 
uma atenção especial para o setor in-
dustrial, que está em franco desenvolvi-
mento no Sul do País”

de Dário Armando Rodrigues Bartholo, 
Celso Mossane, Waldemar Rodrigues 
Bartholo Filho, Carlos Alberto Benitez, 
Buenaventura Ismael Mendoza Cardozo 
e Elisia Maria Chelas Rosa.
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Novidades

Divulgação

FM Pneus instala estrusora
da VMI na unidade de Toledo

Pneus Fate tem
garantia Vipal
RQG + 40%

 A FM Pneus de Toledo instalou 
recentemente na unidade, a moderna 
máquina Estrusora VMI-AZ Extrusion, 
fabricada pela VMI Group, empresa de 
tecnologia holandesa que desenvolve 
soluções para a área de borrachas.
Com a aquisição deste moderno equipa-
mento, a FM Pneus mantêm a sua política 
de contínuo investimento em novas tec-
nologias que proporcionam a melhoria 
da qualidade e da produtividade de seus 
processos.

 Os pneus novos de caminhão 
da FATE passam contar com a RQG+40%. 
O Sistema de Reforma Qualificada e Ga-
rantida da Vipal é o melhor mais conheci-
do sistema de garantias do mercado, que 
proporciona a garantia até a 3a reforma. 
Ele proporciona o bônus, em caso de 
problemas, até 200% do valor da reforma, 
nesse caso, no pneu FATE, o cliente pode 
receber uma bonificação de até 280%. A 
FM Pneus é distribuidora autorizada de 
pneus FATE em todas as regiões em que 
atua.

Esse novo equipamento substitui a apli-
cação do modelo tradicional de ligação 
nos pneus, de forma manual, utilizando 
agora o sistema de orbicushion, que 
proporciona maior produtividade e pre-
cisão na aplicação de ligação dos pneus 
reformados. Com o objetivo de estender 
a parceria, o Diretor da VMI no Brasil, Rob-
son Araújo esteve visitando as instalações 
da empresa no dia 19 de março com ob-
jetivo de estudar novas soluções paras as 
demais plantas industriais da FM Pneus.

 A produtora de borrachas 
passará a fabricar um tipo de borracha 
utilizada em pneus de alto desem-
penho em substituição à empregada 
em pneus padrão. O grupo alemão 
Lanxess investirá 80 milhões de euros 
em sua unidade instalada em Triunfo, 
no Rio Grande do Sul, para converter 
a atual produção de pneus em pneus 
de alta performance. O anúncio feito 
representa uma evolução no produto 
desenvolvido pela companhia no País. 
A previsão da Lanxess é concluir o 
processo de conversão de produtos 
até o final de 2014.
Maior produtora mundial de bor-
rachas de alta performance, a Lanxess 
realizou um estudo de viabilidade para 
converter a produção de borracha 
de estireno butadieno em emulsão 
(E-SBR), utilizada em pneus padrão, 
para borracha de estireno butadieno 
em solução (S-SBR), usada em ‘pneus 
verdes’ de alto desempenho. Veícu-
los equipados com pneus fabricados 
a partir dessa tecnologia consomem 
entre 5% e 7% menos combustíveis do 
que aqueles que utilizam o chamado 
pneu padrão, segundo a Lanxess.
O anúncio da Lanxess acontece pou-
cos meses após a União Europeia (UE) 
lançar uma rotulagem obrigatória 
para pneus. O modelo de avaliação 
apresentado na Europa em novembro 
passado é “similar às etiquetas de con-
sumo encontradas em geladeiras e 
máquinas de lavar”, analisa a Lanxess.
Os pneus são classificados de A (me-
lhor desempenho) a G, de acordo 
com sua eficiência de combustível, e 
de A a F de acordo com a sua aderên-
cia em piso molhado. “Estamos pas-
sando agora da época da concepção 
dos pneus para a época dos materiais 
de pneus que farão a diferença no de-
sempenho”, destacou em nota o chefe 
da unidade de negócios Performance 
Butadiene Rubbers (PBR) da Lanxess, 
Joachim Grub. Está previsto que um 
modelo de rotulagem semelhante 
seja adotado pelo governo brasileiro 
em 2016, segundo a companhia.

Lanxess investirá
80 mi de euros no RS
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Estradas
Fernanda Toigo

Arquivo do site: erva-mate.blogspot.com.br

Pedágio no RS. Não a renovação dos contratos 

Encerramento gradativo

 O governador do Rio Grande 
do Sul, Tarso Genro, confirmou que os 
contratos das concessões rodoviárias 
não serão renovados. Em entrevista cole-
tiva no Galpão Crioulo do Palácio Piratini, 
Tarso anunciou que a Procuradoria-Geral 
do Estado irá encaminhar notificação ofi-
cial às empresas que detêm a concessão 
de exploração dos pedágios nas estradas 
gaúchas.
“Vamos comunicá-las formalmente sobre 
a decisão do governo de não prorrogar os 
contratos. Entendemos que, da maneira 
como foram firmados, esses contratos são 
lesivos ao interesse público, patrocinados 
por uma visão de desenvolvimento que 
traz prejuízos para a cidadania”, declarou. 
Tarso Genro garantiu que o processo de 
transição para o novo modelo de gestão 

das rodovias será balizado pela redução 
dos valores atualmente cobrados nas 
praças de pedágios, pelo controle público 
efetivo das rodovias e pela reversão dos 
recursos para as próprias estradas.
O atual sistema de concessões das ro-
dovias gaúchas foi firmado durante o 
governo de Antônio Britto (então no 
PMDB), no final dos anos 90. Ao todo, são 
1,8 mil quilômetros de rodovias peda-
giadas. Desse total, 983,55 quilômetros 
são de rodovias federais, que integram o 
sistema devido a um acordo firmado, na 
época, com a União, e 813,33 quilômetros 
de rodovias estaduais.
Ao todo, o sistema de concessões em 
vigor possui 27 praças de pedágio em 
funcionamento: seis no Polo Metropoli-
tano, quatro no de Caxias, três no de Va-

 Os trechos de sete polos ro-
doviários foram concedidos à iniciati-
va privada em 1998 e serão devolvidos 
à União ao longo do ano.
Pelo cronograma anunciado por 
Tarso, o primeiro trecho devolvido à 
União foi o Polo Carazinho, no dia 6 de 
março. Em 16 de abril, será a vez dos 
polos Lajeado e Caxias do Sul. Já os 
polos de Gramado e Santa Cruz do Sul 

caria, três no de Gramado, quatro no de 
Carazinho, três no de Santa Cruz e quatro 
no de Lajeado.
Do total de praças, 16 estão em rodovias 
federais e 11 em estaduais. A menor tarifa, 
para veículos leves, de dois eixos, é de R$ 
6,70, cobrada sempre nos dois sentidos. A 
exceção é o polo de Gramado, que tem 
tarifa única, e o pedágio instalado na BR 
386 entre Lajeado e Soledade, onde o 
Daer, em 1998, autorizou um valor supe-
rior, de R$ 13,80, nos dois sentidos.
Em troca não há a segunda praça prevista 
na rodovia e o usuário percorre um tre-
cho médio maior, de pouco mais de 100 
quilômetros. O trecho médio percorrido 
nos demais é de cerca de 50 quilômetros. 

terão os contratos encerrados nos dias 25 
e 29 de maio, respectivamente, enquanto 
o polo de Vacaria será entregue à União 
em 22 de junho.
Antes do término dos contratos, serão 
realizadas audiências públicas em cada 
uma das sete regiões afetadas para dis-
cutir o novo modelo rodoviário a ser 
implantado.  Pelo projeto proposto pelo 
governo gaúcho, as rodovias passarão a 

ser administradas pelo Departamento 
Nacional de Infraestrutura dos Trans-
portes (Dnit), que ficará responsável 
pela manutenção dos trechos. Se-
gundo o Ministério dos Transportes, 
os trechos devolvidos não serão peda-
giados inicialmente, sendo necessários 
estudos para analisar a possibilidade 
da cobrança de tarifas para a realização 
de obras.
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Entrevista
Fonte: Polícia Rodoviária Federal

Tolerância Zero
 Desde 29 de janeiro, o motorista 
que for flagrado com qualquer nível de ál-
cool no sangue é autuado por infração 
gravíssima, com multa de R$ 1.915,30. Se o 
teor alcoólico superar 0,34 mg por litro de 
ar, o infrator também responde a processo 
criminal. Caso o condutor se negue a fazer 
o teste do bafômetro, o agente de trânsito 
pode atestar seu estado de embriaguez.

Qual o objetivo da “Lei Seca ao volante”?
De acordo com a Associação Brasileira de 
Medicina de Tráfego (Abramet), a utilização 
de bebidas alcoólicas é responsável por 30% 
dos acidentes de trânsito. E metade das 
mortes, segundo o Ministério da Saúde, está 
relacionada ao uso do álcool por motoris-
tas. Diante deste cenário preocupante, a Lei 
11.705/2008 surgiu com uma enorme mis-
são: alertar a sociedade para os perigos do 
álcool associado à direção.
Para estancar a tendência de crescimento 
de mortes no trânsito, era necessária uma 
ação enérgica. E coube ao Governo Fe-
deral o primeiro passo, desde a proposta da 
nova legislação à aquisição de milhares de 
etilômetros. Mas para que todos ganhem, 
é indispensável a participação de estados, 
municípios e sociedade em geral. Porque 
para atingir o bem comum, o desafio deve 
ser de todos.

Por que a lei está mais rígida?
A violência do trânsito no Brasil pode ser 
demonstrada em números. Por ano, pelo 
menos 35 mil pessoas morrem em decor-
rência de acidentes. Só em rodovias federais, 
essa quantidade se aproxima a 7 mil. Numa 
lista de causas de desastres, a ingestão de 
álcool aparece entre os sete vilões das es-
tradas. Não se pode negar que motoristas 
alcoolizados potencializam a gravidade dos 
acidentes.
O álcool é um forte depressor do Sistema 
Nervoso Central. Por isso, quem bebe e 
pega o volante tem os reflexos prejudicados. 
Fica mais corajoso, mas reage de forma len-
ta e perde a noção de distância. Quando é 
vítima de desastre de trânsito, resiste menos 
tempo aos ferimentos, já que as hemor-
ragias quase sempre são fatais.

Quanto se pode beber antes de dirigir?
Não há, atualmente, limite considerado “se-
guro” para dirigir após ingerir bebida alcoóli-
ca. A absorção e metabolização do álcool 
dependem de diversos fatores, como sexo, 

peso corporal e ingestão de alimentos. Mas, 
de modo geral, conforme pode ser visto no 
quadro abaixo, consumir o equivalente a 1 
lata de cerveja, ou 1 taça de vinho, ou 1 dose 
de cachaça, vodca ou uísque é o bastante 
para ser multado. Já beber o equivalente a 
duas ou três doses e dirigir não é apenas in-
fração: é crime de trânsito.

De que maneira é realizado o teste de em-
briaguez?
Existem vários métodos de detecção de 
alcoolemia. O mais popular é o teste do 
etilômetro, vulgarmente conhecido como 
‘bafômetro’, equipamento que identifica 
presença e quantidade de álcool no orga-
nismo a partir da análise do ar expelido 
pelos pulmões. Outra forma é a análise de 
sangue em laboratório.
A verificação de que o condutor se encon-
tra alcoolizado também pode ser feita pelo 
agente através da observação dos notórios 
sinais de embriaguez, classificados pela As-
sociação Brasileira de Medicina de Tráfego 
e homologados pelo Conselho Nacional de 
Trânsito. Nestes casos, as avaliações não 
servem para configurar crime de trânsito.
Em casos específicos, o agente de fiscali-
zação também poderá encaminhar o mo-
torista suspeito a exames clínicos e de 
sangue, se houver determinação da autori-
dade policial.

Depois de beber, em quanto tempo o con-
dutor está novamente apto a dirigir?
A metabolização de álcool pelo organismo 
varia de indivíduo para indivíduo, de forma 
que não existem parâmetros confiáveis. 
Também depende do tipo de bebida in-
gerida. Em geral, as bebidas destiladas, por 
possuírem maior concentração de álcool, 
aceleram o processo de embriaguez e, con-
sequentemente, dos seus sintomas. O fato 
é que toda e qualquer quantidade de álcool 
ingerida será detectada em exame legal.
Café forte, apesar de estimulante, não altera 
o estado de embriaguez. Banho frio provoca 
sensação de despertar apenas no instante 
da ducha. Pessoas embriagadas não devem 
ingerir remédios estimulantes. É uma mistu-
ra perigosa, que pode matar.
Espere, pelo menos, 12 horas, antes de re-
tornar ao volante.

Quais os sinais indicativos de um condu-
tor embriagado?
Existem diversas atitudes e comportamen-

tos que caracterizam um motorista sob 
efeito de álcool:

• Inconstância no modo de dirigir
• Desrespeito às faixas de sinalização no 

asfalto
• Dirigir fazendo ziguezague na pista ou 

acelerando e freando bruscamente
• Mostrar insegurança sobre decisões a 

tomar no trânsito
• Dirigir com lentidão injustificada
• Parar na pista sem nenhuma razão 

aparente
• Andar muito próximo ao veículo da 

frente
• Mudar de faixa bruscamente e sem 

sinalizar
• Sinalizar erradamente as ações que vai 

executar
• Responder vagarosamente aos sinais 

de trânsito
• Avançar em sinais fechados
• Dirigir à noite com os faróis desligados

No entanto, existe um protocolo padrão 
do Conselho Nacional de Trânsito para a 
identificação dos sinais visíveis do moto-
rista embriagado. A caracterização da em-
briaguez só se configura com a percepção 
de diversos itens conjuntamente.

Quem come um bombom com licor ou 
usa antisséptico bucal que contenha ál-
cool, por exemplo, pode ser pego no teste 
do bafômetro?
No caso específico do etilômetro, se o teste 
for realizado imediatamente após o con-
sumo de alimentos ou medicamentos com 
álcool, ou após o bochecho com antis-
séptico bucal que contenha a substância, o 
resultado pode dar positivo. Nestes casos, 
o motorista deve informar à autoridade de 
trânsito no momento da abordagem, para 
que se possa fazer bochechos com água, no 
intuito de retirar resíduos de álcool da mu-
cosa, e promover novo teste.
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Fernanda Toigo

De pai para filho

 Enquanto os pais dedicavam seus 
dias ao desafio de manter a empresa em 
funcionamento, administrando funcionári-
os, contas e investimentos, os filhos, ainda 
crianças, acompanhavam tudo e bem de 
pertinho. Foi assim com Darci Zem, o pai, e 
Rafael, o filho. 
“Ele era criança e eu percebia que ele tinha 
gosto por algumas atividades desenvolvidas 
na empresa. Ele ficava de olho no serviço 
dos mecânicos, observava tudo na oficina, 
depois na recapadora. Aos poucos este in-
teresse foi aumentando”, diz Darci sobre o 
filho.
A empresa é a transportadora Azul e Branco, 
da qual Rafael é hoje um dos sócios admi-
nistrativos.Para o pai, motivo de muito or-
gulho. Para o filho, sinônimo de realização. 
O filho não esconde que boa parte do 
aprendizado veio de dentro da família. “Des-
de cedo meu pai me ensinou que o trabalho 
dignifica o homem. Comecei abastecendo 
os veículos no posto de gasolina. Depois 
ficava na borracharia ajudando nos pneus. 
E a cada dia aumentava o meu interesse 
pelos negócios. Queria cuidar do que meu 

pai conquistou ao longo da vida com tanta 
dificuldade”.  A empresa sempre fez parte da 
vida de Rafael. “Por morar em cima do es-
critório, passava o tempo todo por lá. Sem-
pre me chamou a atenção esse ambiente da 
empresa, principalmente o lado de gestão, 
de liderar pessoas. Eu sempre quis ser ad-
ministrador, desde pequeno”, conta Rafael.
E foi assim. “Rafael se formou em adminis-
tração quando ainda morava em Toledo, e 
fez duas especializações, uma delas na USP, 
em São Paulo. Aos 21 anos ele disse que o 
futuro da empresa estava lá e resolveu dar 
uma guinada. Hoje a matriz da Transporta-
dora Azul e Branco está em São Paulo, e sob 
o comando dele, para o meu orgulho”, conta 
Darci Zem. 
Rafael queria resultado. “Depois de formado 
resolvi que era hora de dar outro rumo para 
a empresa. Os fechamentos eram ruins e ao 
perceber as oportunidades que havia em 
São Paulo, decidi abrir uma filial. Confesso 
que a princípio a ideia não era ficar, era a-

penas abrir e retornar à Toledo. Mas gostei 
muito da cidade e acabei mudando de ide-
ia”.  Já se foram nove anos. E neste tempo a 
Azul e Branco conseguiu dobrar a sua frota, 
renovar os veículos mais antigos, aumentar 
o número de clientes e também de tercei-
ros. 
“Rafael conseguiu padronizar a empresa, 
mudou o visual e também o sistema de tra-
balho. Ele modernizou, trouxe crescimento”, 
observa Darci Zem. 
Esta é uma história de sucesso e Rafael 
gostaria que ela se repetisse em outras ge-
rações. “Gostaria que meus filhos (que ainda 
não tenho) dessem sequência, mas não 
sabemos do futuro. Tenho dois sobrinhos e 
acredito que logo estarão fazendo parte de 
tudo isso, assim como aconteceu comigo”. 
O bê-á-bá foi repassado a Rafael por Darci 
Zem, o patriarca. Lições que o filho não es-
quece. “Humildade, respeito, honestidade e 
responsabilidade. Sempre me deixou livre 
para fazer o que eu queria, mas sempre me 
lembrando que deveria ter responsabilidade 
com compromissos que assumi com ele e 
com a empresa”. 

Desde cedo meu pai me 
ensinou que o trabalho 
dignifica o homem. 
Comecei abastecendo 
os veículos no posto de 
gasolina. Depois ficava 
na borracharia ajudando 
nos pneus. 

Rafael Zem



Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), de cada 100 
empresas familiares, apenas 30% chegam à segunda geração e, dessas, apenas 5% sobrevivem 

à terceira geração. O sucesso depende da inovação e do equilíbrio administrativo.
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A sucessão, o negócio passado de pai para 
filho também aconteceu na história da 
Transportes Maurício, empresa localizada 
em Toledo, no Paraná.  
Tudo começou em 1994, quando Valter, o 
pai, que por muitos anos trabalhou no ramo 
de transportes, decidiu comprar um camin-
hão e empreender, ser dono do seu próprio 
negócio. Os primeiros passos foram difíceis, 
com um veículo e apenas um funcionário.
Maurício, o filho, começou a acompanhar 
esta rotina e assim foi pegando gosto pelas 
atividades da empresa. “De repente minha 
participação ficou mais ativa, amadureci, 
ganhei responsabilidade e passei a tomar 
decisões”. 

A sucessão é um dos grandes 
desafios do empreendedor. 
Filhos que seguem os passos 
dos pais assumem empresas 
com uma responsabilidade 
maior. O que está em jogo é 
o futuro da família. 

Para seu Valter, esta trajetória resulta numa 
enorme satisfação. Nas mãos do filho ele viu 
a empresa progredir. “No decorrer dos anos, 
todas as transportadoras sofreram mudan-
ças de gestão, não somente por uma nova 
geração de administradores, mas por exi-
gência do mercado. Tivemos muitos avan-
ços nos sistemas operacionais, nova tecno-
logia de caminhões, implementos cada vez 
mais modernos, novas leis e tantas outras 
novidades. Precisamos estar atentos e atu-
alizados com relação a estas mudanças”, 
explica o filho. 

O bom exemplo veio de casa. “Tenho grande 
admiração e respeito pelo meu pai. Tenho 
ele como um exemplo de homem e profis-
sional. Talvez por isso, apesar de saber das 
dificuldades do nosso meio, sempre quis 
seguir o mesmo caminho dele. Vejo a su-

cessão como algo natural. Mas encaro com 
muita responsabilidade, pois minha família 
depende do nosso trabalho na empresa. E 
as famílias dos funcionários também. Pre-
cisamos de bons resultados”, atesta o cons-
ciente administrador. 

O que é importante na figura do sucessor:
- Capacidade empresarial
- Educação
- Capacidade de trabalho comprovada no mercado

O que desconsiderar:
- Sexo
- Delegação automática ao filho primogênito

Características de uma empresa familiar:
- O controle da empresa está nas mãos de seu fundador, ou 
da pessoa que adquiriu, ou de membros de sua família. 
- Pelo menos um representante da família participa da 
gestão dos negócios
- No caso de companhia aberta, o empresário que fundou 
ou adquiriu, ou seus familiares, detém o controle por meio 
de ações, e, pelo menos um membro da família participa do 
conselho. 

importante

Valter e o filho Maurício. O bom exemplo vem de casa.
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E o plano de sucessão?

 A empresa familiar é um negócio 
único. A maior parte do capital da família 
está investido na empresa, e o que se espera 
um retorno de longo prazo, porém sólido e 
confiável. 
O negócio é visto como extensão da vida 
das famílias. O vínculo vai além da relação 
profissional empresa, passa antes de tudo, 
pelo apego emocional. E na maioria das 
vezes, há um desejo muito forte de perpe-
tuar a empresa. O negócio passa a ser uma 
herança que passa de geração em geração. 
Apesar de ser pensada quase sempre desta 
forma, a realidade é outra. Uma pesquisa 
(Fonte: PWC) aponta que metade das em-
presas no Brasil não tem plano de sucessão 
em caso de doença ou falecimento do prin-
cipal executivo. 

 A empresa começou em 1978, 
com Pedro Gurzinski, que já trabalhava com 
transporte de passageiros junto ao seu pai.  
Abriu sua primeira empresa de transporte 
coletivo, na cidade de Iporã. Desde então, 
vem trabalhando e conquistando novos 
clientes. A primeira aposta foi no transporte 
escolar no município de Toledo, onde atua 
até hoje. 
O pai de família sempre gostou da ideia dos 
filhos se envolverem com a empresa, ape-
sar de nunca ter exercido pressão sobre os 
filhos. “Meu pai sempre quis que todos os 
seus três filhos trabalhassem juntos”, conta 
Rodrigo, o caçula, que por ser o único filho 
homem, desde muito criança adotou como 
parque de diversões o pátio da empresa. 
Estudava de manhã e todos os dias no pe-
ríodo da tarde acompanhava o pai até a 
empresa, onde tinha como local predileto a 
oficina mecânica. Na juventude, depois de 
passar alguns anos estudando fora de casa, 
entendeu que o lugar mais correto seria ao 
lado da família, e decidiu transferir o curso 
de direito que exercia na cidade de Cascavel 
para Toledo, onde passou a trabalhar junto 
com o pai. As duas irmãs, depois de forma-
das, também ingressaram na empresa, onde 
exercem as funções administrativas. 
Hoje a empresa é administrada pelas cinco 
pessoas da família: Pedro, dona Inês, An-
dressa, Vanessa e Rodrigo.  “Apesar de cada 
qual ter suas atribuições, como família que 
somos, todos se ajudam. Eu sou responsá-
vel hoje pela parte operacional das unidades 
de Toledo e de Palotina, do atendimento 
aos clientes de Palotina, e do acompanha-
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Piquiriguaçu é exemplo de sucessão que deu certo
mento jurídico de todas as unidades. As 
conquistas não são fáceis, o mercado hoje 
é muito competitivo, e o preço do serviço 
praticamente é determinado pelo cliente. 
Nos resta apostar em um serviço de quali-
dade, diferenciando-nos da concorrência, 
afim de conquistar novos clientes. Estas são 
as conquistas, manter os clientes consoli-
dados, e alcançar novos”. Para esta família a 
sucessão deu certo. “É um processo vem se 
realizando ao longo dos anos, e não se deu 
por completa, até porque não é o desejo  

dos filhos que seu Pedro e Dona Inês dei-
xem de comandar as empresas”, diz Rodrigo.
E em momentos de conflitos a hierarquia é 
respeitada. A palavra final fica por conta do 
seu Pedro.
Mas o que o caçula quer para a empresa?
“Acima de tudo defender a filosofia do Sr. 
Pedro: Manter a família unida, dentro da 
empresa. Isto posto, continuar melhorando 
os métodos e equipamentos para aprimorar 
a qualidade e conquistar novos clientes na 
região que a empresa atua”.
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Conflitos

E qual é a família que vive sem desentendi-
mentos? Em casa, eles fazem parte do dia-
a-dia e são administrados com bom senso, 
com base nos valores morais, características 
emocionais e no tempo de cada indivíduo. 
Mas a mesma política não serve na adminis-
tração de uma empresa. A gestão não pode 
depender do humor. O processo da tomada 
de decisões não pode ser comprometido, 
muito menos os resultados e a sustentabi-
lidade do negócio. 
Para solucionar conflitos, o acordo de 
acionistas é a alternativa mais viável encon-
trada pelas empresas familiares. 

Falta de Qualificação Profissional: 
Especialmente por tratar o recrutamento com características paterna-
listas. Tem pai que ignora a vocação dos filhos. Tem dono que abre va-
gas de emprego em sua empresa para um grande número de parentes 
e amigos por benevolência, não se importando se tal pessoa é ou não 
qualificada para desempenhar tal função. Mas é importante lembrar 
que profissionalizar não significa apenas trazer pessoas de fora da or-
ganização, mas buscar atitudes positivas do membros da família que 
possam assegurar a competitividade da empresa no mercado.

Centralização do Poder:
A concentração das decisões da empresa em uma ou duas pessoas 
emperra a prosperidade de qualquer negócio! O processo decisório 
funciona dessa maneira muitas vezes nas empresas familiares, porque 
quem possui o conhecimento do negócio é o fundador. É preciso del-
egar atividades e descentralizar o poder para uma maior eficácia or-
ganizacional.

Misturar Dinheiro Pessoal e Corporativo:
Muitas vezes os diretores da empresa utilizam os recursos corporativos 
para saldar compromissos pessoais e adquirir ativos para a familia. Isso 
termina comprometendo as finanças da empresa, promovendo um 
estrangulamento no fluxo de caixa e diminuindo a capacidade da em-
presa de honrar suas obrigações com fornecedores e instituições finan-
ceiras. O dinheiro do caixa da empresa não deve ser misturado com as 
despesas pessoais dos sócios. 

Conservadorismo na Gestão:
O conservadorismo é uma questão de ordem comportamental, pois o 
medo de ter uma postura mais arrojada leva os seus dirigentes a muitas 
vezes bloquear o desenvolvimento do negócio. A medida a ser adotada 
é realizar o planejamento de curto, médio e longo prazo com o intuíto 
de ter um norte estabelecido para a empresa no mercado.

Postergar a Sucessão:
É um tema extremamente delicado, pois representa para alguns que 
o fundador num curto prazo não estará mais na empresa! No entan-
to, a continuidade da organização depende totalmente do processo 
sucessório e o período certo para começar a sucessão na empresa é 
ontem, ou seja, o mais breve possível até mesmo com a contribuição 
decisiva do fundador.

Paternalismo Generalizado:
Assim como os outros seis principais erros na administração das em-
presas familiares, o paternalismo está diretamente ligado à cultura con-
servadora e centralizadora. No entanto, a tendência é que isto se reduza 
expressivamente a partir das novas gerações que são introduzidas na 
gestão da emprasa no processo sucessório. Os mais novos não querem 
repetir os erros do passado e isto ocorre na forma de aprendizado do 
cotidiano.

Tornar Público os Conflitos Pessoais:
A convivência profisional entre membros da família pode gerar ou am-
pliar conflitos oriundos da estrutura pessoal dos sócios! As desavenças 
que ocorrem na empresa terminam causando desmotivação por parte 
dos colaboradores e gerando o descrédito dos gestores. Os conflitos 
pessoais dos dirigentes da empresa devem ficar do lado de fora da or-
ganização para manter o ambiente saudável e profissional!

Divida as tarefas
Divergência de opiniões pode causar estra-
gos. É preciso que cada pessoa um tenha 
um departamento para cuidar. Esta é tam-
bém uma maneira de aproveitar o que cada 
um tem de melhor. Um dos fatores mais im-
portantes da gestão está na soma do capital 
intelectual da sua equipe interna.

Seja profissional
Empresas que mantêm uma gestão fami-
liar por muitos anos acabam ficando com a 
cara do dono, em todos os aspectos. Por e-
xemplo, se o proprietário não gosta de de-
terminada tecnologia, ela não é usada, mes-
mo que isso represente um crescimento 
menor. 
A sugestão é fazer um diagnóstico dos pon-
tos fortes e fracos e ver onde a família inter-
fere nos resultados do negócio.

Tenha paciência
Além da paixão dos empreendedores, es-
sas empresas lidam com os sentimentos da 
família. Nesta hora, é importante manter a 
calma e ser racional na hora de tomar as de-
cisões do negócio.

Prepare um sucessor
O problema maior da gestão familiar é 
quando o fundador não preparou um su-
cessor adequadamente. Um dos maiores 
erros é colocar filhos em diretoria, sem que 
eles conheçam o negócio a fundo. Acima 
de tudo, os filhos precisam se identificar 
com o negócio. Este é um dos segredos do 
sucesso. Se não houver este apego, esta dis-
posição e aceitação, as coisas não camin-
ham para o rumo certo. Por isso, respeitar 
a vontade dos herdeiros e se preparar para 
uma gestão nas mãos de alguém de fora da 
família é importante. 

Os 7 erros principais

Dicas valiosas
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* Rodolfo Landgraf
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Toledo

 Foi realizada em Toledo nos dias 05 e 06 de abril a Convenção de Vendas da FM Pneus 
Brasil. O evento contou com a participação de 42 profissionais da área de vendas da empresa das 
unidades de Toledo, Cascavel, Guarapuava, Gravataí e Caxias do Sul. 
A convenção teve como pauta o planejamento de vendas com o lançamento do Projeto FM10, o 
lançamento da campanha de prêmios Raspou-Ganhou e também uma palestra realizada pela Vipal 
de cenários e tendências de mercado, proferida pelo gerente nacional de vendas da Vipal, Guilherme 
Rizzotto. Participaram ainda da Vipal, o gerente Regional Sul Douglas Cecchin, o gerente de frotas, 
Diego Antonietti e o técnico comercial, Jeferson Robattini. 
A convenção foi coordenada pelos diretores Marcos Magnanti e Ramassés Mascarello e teve tam-
bém como objetivo a integração da equipe comercial, o compartilhamento das novas diretrizes 
comerciais e confraternização do grupo. Além dos trabalhos realizados, o evento contou também 
com a  visita à unidade de Toledo, a distribuição de brindes e almoço e jantares de confraternização. 

Gestão com pesssoas
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 Projeto tem como objetivo o desenvolvimento da área comercial da 
empresa objetivando a excelência. Conta com ações estruturais e planos de 
ações que contemplam inicialmente um período de 24 meses. Está estruturada 
em dez pontos: Metas de Pneus reformados, Metas de Pneus Novos, Metas de 
Serviços, Capacitação e Treinamentos,  Investimentos em Marketing, Novas 
Tecnologias de Produção, Nova Padronização Visual, Supervisão Comercial, 
Rede FM Pneus e Desenvolvimento e Equilibrio Pessoal.

PROJETO
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Confraternização com colaboradores em Toledo
 A equipe da unidade de Toledo reuniu-se no final no mês de dezembro de 2012 para comemorar o aniversário dos co-
laboradores da empresa. Foram entregues presentes aos aniversariantes, sorteio de prêmios, entregas de cestas e a realização de 
um jantar de confraternização.

Divulgação
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FM Pneus comemora 6 anos em Guarapuava

Sipat em Guarapuava

 No dia 31 de janeiro de 2013, os 
colaboradores da FM Pneus – Unidade 
Guarapuava – estiveram reunidos para 
um jantar em comemoração ao 6º ano 
da empresa. Nesta mesma ocasião houve 
a entrega da premiação da campanha 
interna “Economizou, Ganhou” cam-
panha direcionada aos colaboradores da 
produção e borracharia, com prêmio para 
economias geradas no processo produ-
tivo, lançada em setembro de 2012. Foi 
também o dia de entrega de presentes 
aos aniversariantes de outubro a dezem-
bro.
Também foi distribuída e explicada a Pes-
quisa de Clima Organizacional que é feita 
anualmente para que os colaboradores 
deem sua opinião em relação a moti-
vação, liderança, comunicação e política 
de RH, para que a cada dia sejam melho-
radas as condições de trabalho e a em-
presa como um todo.

 Entre os dias 04 e 08 de feve-
reiro foi realizada a II Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes da FM Pneus – 
Unidade Guarapuava -, promovida pela 
gerência e CIPA, com a parceria do SESI 
– Serviço Social da Indústria.
No evento, uma palestra abordou a Saúde 
do Homem – Fatores de risco, prevenção 
e sinais de alerta para hipertensão, coles-
terol com ênfase na prevenção do câncer 
masculino e esclarecimento de dúvidas. 
A palestra foi ministrada pelo médico do 
trabalho, Waldemar Geteski Junior.
Outro assunto abordado durante a Sema-
na Interna de Prevenção de Acidentes, foi 
a Saúde Bucal – Noções da importância 
dos bons hábitos a serem adotados para 
a prevenção de doenças odontológicas, 
com dicas sobre a escovação correta, 
tempo de duração das escovas de dente, 
uso correto do creme e fio dental. Quem 
discorreu sobre o assunto foi a técnica de 
enfermagem, Paula Santos Guimaraes.
No terceiro dia, o assunto que ganhou 
ênfase foi Segurança do Trabalho e EPI’s – 
Norma Regulamentadora e cumprimento 
das normas de segurança e medicina do 
trabalho, salientando as obrigações e di-

Divulgação

Divulgação

reitos do empregador e do empregado, 
Mapa de Risco e importância da CIPA. O 
palestrante foi Paulo Roberto Bastos, téc-
nico de segurança.
Outro assunto abordado foi Ergonomia 
– Definição, Levantamento e transporte 
manual de peso, Orientações Posturais, 
Prevenção de patologias, Acidentes do 
trabalho – O tema foi apresentado pelo 
técnico de Segurança, Paulo Roberto Bas-
tos.
A alimentação também fez parte da pau-
ta. Benefícios da Alimentação Saudável – 
Como deve ser uma refeição balanceada 
e adequada, Reeducação alimentar, Por 
que evitar dietas da moda, Alimentos Diet 
e Light, Alimentos funcionais – como 
adequá-los a uma dieta de emagreci-
mento, Problemas crônicos como diabe-
tes, pressão alta, colesterol alto e doenças 
cardiovasculares bem como orientações 
de como evitar essas doenças e ter mais 
qualidade de vida. As orientações foram 
repassadas pela nutricionista Simone Be-
ninca.  
No encerramento foi servido um jantar 
saudável com o apoio do Zé Carol sob 
as orientações da nutricionista Simone 

Beninca, como agradecimento a parceria 
do Sesi e os profissionais que palestraram, 
além dos colaboradores que estiveram 
presentes.
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Sustentabilidade
Felipe Néri, do G1, em Brasília

Fonte: Agência Câmara

Aprovada redução de emissão de poluentes por veículos

Selo poderá indicar níveis de emissão de gases poluentes de carros

 A Comissão de Meio Ambiente, 
Defesa do Consumidor e Fiscalização e 
Controle do Senado aprovou o projeto 
que determina a redução da emissão 
de gases poluentes por veículos auto-
motores a partir de 2016. O projeto foi 
aprovado em caráter terminativo no co-
legiado, e agora será analisado pela Câ-
mara e, se aprovado pelos deputados, vai 
à sanção.
O texto foi aprovado com seis votos a fa-
vor e cinco contra. A votação chegou a 
ficar empatada e foi decidida pelo voto de 
minerva, favorável, do presidente da co-
missão, Blairo Maggi (PR-MT). Pelo pare-
cer do relator do projeto, Flexa Ribeiro 
(PSDB-PA), o limite de emissão de dióxido 
de carbono (CO2) para veículos leves fa-
bricados a partir de janeiro de 2016 deve 
ser de 120 gramas por quilômetro.
Para os veículos fabricados a partir de ja-
neiro de 2020, o valor deverá ser de 95 
gramas por quilômetro. De acordo com 
o parecer, as metas são as mesmas esta-
belecidas por países membros da União 
Europeia. Segundo o texto, atualmente 
não existe medida legal, no Brasil que es-
tabeleça limite para a emissão de gás car-
bônico pelos veículos automotores.
O senador Jorge Viana (PT-AC), apre-
sentou voto contrário ao relatório por 
considerar que a matéria não se adequa 
à realidade da indústria automobilística 
brasileira.

“Fazer um controle do jeito que o projeto 
propõe na motorização que o Brasil tem, 
com o combustível que nos usamos, fica 
muito dificultado e certamente temos o 
risco de ter um custo maior para o con-
tribuinte”, afirmou Viana. Para o senador, 
a tecnologia dos carros flex faz que os 
níveis de emissão no Brasil sejam dife-
rentes.
O relatório alterou o texto original, do 
senador Gim Argello (PTB-DF), que de-
terminava apenas a redução de 10% do 

consumo de combustível no prazo de até 
cinco anos após a publicação da lei, sem 
especificar os limites. Para o relator, é pre-
ciso que se estabeleçam limites.
“Eu não quero discutir se o parâmetro que 
eu fui buscar para poder dar uma con-
dição de medir essa redução está certo 
ou não. Posso até não estar no caminho 
correto, mas se não for este, que se en-
contre um outro que possa fazer que a in-
dústria brasileira possa se adaptar à regra 
mundial”, disse Ribeiro.

 Selo para informar ao consu-
midor os níveis de emissão de gases 
poluentes por automóveis pode virar 
lei. Projeto (3013/11) do deputado Félix 
Mendonça Júnior, do PDT da Bahia, de-
termina que o Selo Pro-Ar seja fixado no 
para-brisa de todos os veículos novos na-
cionais ou importados.
O relator na Comissão de Meio Ambi-
ente, deputado Ricardo Tripoli, do PSDB 
de São Paulo, acrescentou à proposta 
que o selo adote os critérios do sistema 
de certificação do Ibama para as emis-
sões de veículos leves. Segundo o depu-
tado, as novas regras vão estimular tanto 
a produção de automóveis ecologica-
mente corretos quanto a compra de 
veículos menos poluentes.
“Um selo dessa qualificação vai fazer com 

que as montadoras, obviamente, se rea-
daptem a um novo tempo. Ou seja, vão 
buscar dentro da classificação dos veícu-
los, nas suas categorias, as emissões de 
CO2 de menor impacto. E, obviamente, 
quem vai adquirir um veículo, é a mes-
ma coisa quando você vai adquirir um 
produto: você quer saber se tem validade, 
se já venceu a validade, quais as caracte-
rísticas que ele tem, qual é a formatação 
que ele tem. Em relação ao veículo, é a 
mesma coisa: com que combustível ele 
frequenta, qual é a matriz energética, se 
ela é mais poluente, se ela é menos po-
luente. Isso vai facilitar bastante”
Já a diretora administrativa do Instituto 
de Energia e Ambiente, Carmen Araújo, 
acredita que, sem conscientização, o 
novo selo não vai mudar o comporta-

mento do consumidor. “O consumidor 
hoje é bombardeado com uma série de 
informações e o que a gente percebe é 
que nem sempre a questão do consumo 
de combustível é a mais impactante na 
decisão de compra. Então, o impacto não 
é imediato, porque tem um trabalho de 
conscientização, em paralelo, para que o 
consumidor não busque outros atributos 
do veículo que podem até ser negativos, 
como a potência do motor”
Aprovado na Comissão de Meio Am-
biente, o projeto que institui selo para 
identificar os níveis de emissão de gases 
poluentes por automóveis segue para 
análise na Comissão de Constituição e 
Justiça, sem necessidade de aprovação 
em Plenário.

Arquivo
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Portas abertas

Acadêmicos dos cursos de Economia e Secretariado 
Executivo da Unioeste visitam a FM Pneus
 Alunos do 4º ano de Economia da Unioeste através da disciplina de Logística Agroindustrial e do 4o ano de Secretariado 
Executivo através disciplina de Assessoria e Consultoria Executiva, visitaram no dia 04 de abril a unidade da FM Pneus em Toledo. 
Eles estiveram acompanhados respectivamente, dos professores Weimar e Patrícia.
A visita técnica teve como foco o sistema de gestão da qualidade e os processos de Logística. De acordo com Weimar “esta inte-
ração possibilita aos alunos observarem a integração das teorias com as práticas empresariais”. Os alunos foram recepcionados 
pelos diretor executivo Marcos Magnanti e pelo gerente de produção Ivan Clei de Oliveira.

Divulgação
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Portas abertas

Jantar com Clientes em Toledo
 Clientes de Toledo foram recep-
cionados nas dependências da FM Pneus 
no dia 26 de Fevereiro para uma confra-
ternização com a equipe comercial. Na 
oportunidade conheceram o processo 
produtivo da reformadora e os novos eq-
uipamentos adquiridos. A recepção ficou 
a cargo do diretor Ramassés Mascarello, 
do ge-rente comercial, Orovaldo Rotta e 
dos consultores de vendas, Rodrigo An-
solin e Matheus Catuzzo.

Divulgação
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Curtas

FM Pneus de Toledo ganha 
Prêmio Ecopremium da Vipal

Safra provoca aumento das vendas de 
Caminhões e Máquinas Agrícolas

Vem aí a UNIVIPAL

 A Borrachas Vipal é altamente 
comprometida com a excelência de seus 
produtos e serviços oferecidos através 
de sua Rede Autorizada. Neste sentido, o 
Desafio Ecopremium é uma campanha 
promovida pela empresa, entre os refor-
madores da Rede Autorizada, que consi-
derou critérios administrativos, comerci-

 A previsão para o agronegócio 
em 2013 estão bem otimistas. De acordo 
com o Ministério da Agricultura, a pre-
visão é de um crescimento na produção 
de aproximadamnte 10,5%, no compara-
tivo com 2012. De acordo com a Fena-
brave e Anfavea isso impacta diretamente 
na venda de caminhões, que de acordo 
com estimativas de crescer em 15%. E 
com relação as máquinas agrícolas, o 
crescimento esperado é de 5%.

 Além dos pioneiros treinamen-
tos oferecidos desde 1987 pelo CTV - 
Centro Técnico Vicencio Paludo e nas 
próprias reformadoras através da equipe 
Vipal, estamos lançando a UNIVIPAL. A 
iniciativa visa ampliar o desenvolvimento 
de equipes de alta performance na Rede 
Autorizada.
A UNIVIPAL chega para agregar a mo-
derna plataforma de Educação à Distân-
cia (EAD), que permite estudar no local e 
horário que melhor se adaptar à rotina de 
cada pessoa.
Com a UNIVIPAL, a base de treinamentos 
será ampliada para novas áreas de conhe-

ais, técnicos e de responsabilidade am-
biental para escolher seus vencedores. 
A empresa ganhou uma viagem para a 
AutoPromotec, conceituada feira vol-
tada para produtos e oportunidades de 
negócios, que acontece em Bolonha, na 
Itália e, além disso, a equipe recebeu um 
cartão-presente.

cimento e novos canais, permitindo o 
desenvolvimento contínuo aos colabora-
dores e parceiros da Rede Autorizada.
Os treinamentos serão ofertados através 
de diversos meios:No reformador, através 
da equipe Vipal No CTV, em Nova Prata 

(RS) em instituições parceiras via Ensino à 
Distância (EAD).
A UNIVIPAL oferecerá cursos presenciais 
e à distância em várias áreas de conheci-
mento e profissionalização, segmentadas 
em 3 eixos:Técnico Comercial Gestão
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Curtas

Pneu reformado sem o Inmetro foi o produto 
mais autuado em SP em 2012

Vipal sai na frente e se adequa à portaria do Inmetro

 A Ouvidoria do Ipem-SP de fechou o ano de 2012 com 11.180 atendimentos, um 
crescimento de 5,8% em relação ao ano anterior. Um exemplo de crescimento de denúncias e 
de autuações é o pneu reformado, que não apareceu entre os 16 itens mais reclamados em 2011 
e, no ano passado, teve 24 denúncias, ficando na oitava posição. Esse produto se destaca ainda 
por ter sido o mais autuado em 2012. Das 22 reclamações fiscalizadas, 63,6% eram procedentes, 
ou seja, não ostentavam o selo de identificação da conformidade do Inmetro.

 A Vipal antecipa-se ao mercado 
e atende a futuras regulamentações, es-
pecificamente com relação de 25 de ou-
tubro de 2012, que obriga os fabricantes 
de pneus a não utilizarem nos compos-
tos de borracha os chamados “óleos al-
tamente aromáticos”, os quais contém 
componentes que trazem riscos ao meio 
ambiente. Assim, a Vipal é pioneira no 
Brasil no sentido de abolir esses óleos em 
suas linhas de produção, pois entende 
que esta questão também é responsabi-
lidade do segmento de reforma de pneus. 
Utilizados na produção de borracha, os 
óleos aromáticos servem para plastificar, 
ajustar a viscosidade e determinar outras 
propriedades do material final. Um com-
posto de borracha para pneus pode con-
ter até 20% de óleos aromáticos.

Entrega de
doação para
Aldeia Betesda
 A FM Pneus realizou a entrega 
de uma doação em dinheiro à Aldeia In-
fantil Betesda, ONG que trabalha com cri-
anças carentes.
Os recursos são provenientes da cam-
panha do Natal Solidário, realizada pelos 
colaboradores da empresa. A entrega foi 
feita pelo gerente de produção e presi-
dente da AFUF, Ivan Clei de Oliveira e pela 
auxiliar administrativa e presidente da 
CIPA, Tania dos Santos Almeida.
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Inmetro

30% das reformadoras estão fora das normas
Apenas 300 reformadoras de pneus no país possuem certificação e estão autorizadas a exercer a atividade

 Desde a segunda quinzena de 
novembro de 2012, todas as reformado-
ras de pneus do Brasil foram obrigadas a 
possuir o registro no INMETRO (Instituto 
Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial) atendendo a Por-
taria Inmetro nº 444, que estabelece 
a RAC (Regulamentação de Avaliação 
da Conformidade) para pneus de carga 
(caminhões e ônibus) e passeio (au-
tomóvel).
Apesar da nova lei, cerca de 390 empre-
sas não foram em busca da certificação, 
ou seja, estão totalmente fora das nor-

mas técnicas determinadas, segundo a 
ABR (Associação Brasileira de Reforma-
dores de Pneus). Estas, que estão em de-
sacordo, não podem produzir.
A certificação proporciona maior credi-
bilidade as empresas, segurança ao 
cliente, além do aumento da competi-
tividade para o setor, pois a reformadora 
que não for acreditada deixará de estar 
de acordo com as práticas de mercado, 
ou seja, trabalhará sem segurança.
O Registro do INMETRO, além das ade-
quações técnicas, exige uma bateria de 
testes que comprovem a segurança dos 

pneus. Para isso, os pneus são enviados 
para um laboratório acreditado pela en-
tidade, onde são feitos os ensaios de 
avaliação de conformidade do produto. 
Para o cliente, ter acesso a todo o pro-
cesso garante segurança e confiança.  
Vale lembrar que sem o registro as refor-
madoras de pneus não poderãoexercer 
suas atividades e estarão sujeitas a pe-
nalidades previstas na Lei. Em casos 
gravíssimos, a multa pode ser de R$ 
400,00 a R$ 1.500.000.00 (um milhão e 
quinhentos mil reais).

D.Vendramini
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Social

Visita Grupo
B. Souza
do Piauí

Visita da
Renovadora
TWA de Recife

Visita da
Ivo Recap

 O Sr. Eduardo Loredo, propri-
etário da Renovadora TWA, de Recife, 
Pernambuco, esteve no dia 09 de abril 
acompanhado do Gerente Regional 
Nordeste Jônatas Aiolfi conhecendo a 
a unidade da FM Pneus de Toledo. Na 
oportunidade foram recepcionados pe-
los Diretor Ramassés Mascarello e Marcos 
Magnanti. Através da presença do Diretor 
da Visionway Dirceu Mosmann conheceu 
o Sistema BI e também visitou as insta-
lações indústrias da empresa.

 No dia 18 de marco, a FM Pneus 
recebeu a visita de representantes do 
Grupo B. Souza, da cidade de Teresina, no 
Piauí, e do gerente regional do Nordeste, 
da Borrachas Vipal. Eles conheceram o 
sistema de gestão da FM Pneus e o fun-
cionamento da nova estrusora da VMI. 
Eles foram recepcionados pela direção da 
empresa.

 No dia 30 de  janeiro, os dire-
tores da Ivo Recap, de AraucáriaPR, Adal-
berto e José Carlos, visitaram a FM Pneus 
de Toledo para conhecer a estrutura da 
empresa e o sistema de gestão. Eles 
foram recepcionados pelos diretores Mar-
cos Magnanti e Ramassés Mascarello.

Fotos: Fm Pneus
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Social
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Fabet

Uma “faculdade” que ensina a dirigir

 Foi a partir da violenta realidade 
das rodovias brasileiras, onde há mortes 
todos os dias, que a Fundação Adolpho 
Bósio de Educação no Transporte (Fabet) 
foi criada. A iniciativa foi do Sindicato das 
Empresas de Transportes de Cargas do 
Oeste e Meio Oeste Catarinense. 
A preocupação maior era com o camin-
hão, por tratar-se de um veículo extrema-
mente perigoso, risco potencializado, se 
posto nas mãos de pessoas desprepara-
das.
A Fabet criou programas educacionais 
específicos visando a qualificação e atu-
alização destes profissionais. O impulsio-
nador foi o Programa Caminhão Escola, 
criado em outubro de 1995. O curso, iné-
dito no país, busca a profissionalização do 
motorista de caminhão.
Atualmente a FABET apresenta em sua 
estrutura: salas de aula, laboratórios, au-

ditório, refeitório, alojamento, biblioteca e 
pista de treinamento. São 155 mil metros 
quadrados. 
No ano 2000, graças ao convênio PROEP/
FNDE/MEC número 197/99, a FABET lan-
çou o maior projeto educacional em ben-
efício do transporte rodoviário de cargas: 
o Centro de Educação e Tecnologia no 
Transporte.
O CETT foi inaugurado em 25 de julho de 
2002, se constituindo num marco inicial 
do desenvolvimento educacional para o 
segmento.
O projeto, idealizado pela FABET, foi pio-
neiro no Brasil e na América Latina. Seu 
modelo de sustentabilidade através de 
parceiras foi considerado exemplo no 
Brasil, sendo que em 2005, o CETT foi 
elevado pelo Ministério da Educação à 
condição de Faculdade de Tecnologia 
Pedro Rogério Garcia.

O trabalho ganhou força e uma filial foi 
aberta em São Paulo. 
A FABET, além focar no aspecto profis-
sional e mercadológico, visa preencher 
a lacuna de mão-de-obra profissiona-
lizante voltada ao setor de transportes, 
oferecendo cursos de formação e atua-
lização para motoristas de caminhão.
Além disso, a FABET busca oportunizar 
aos desempregados e aos jovens que 
buscam seu primeiro emprego, uma 
qualificação, o que lhes proporcionará 
através de uma capacitação profissional a 
oportunidade de um espaço no mercado 
de trabalho. A instituição também oferece 
cursos que beneficiam os profissionais 
que já se encontram inseridos neste seg-
mento de trabalho, mas que necessitam 
de atualizações e conhecimentos a cer-
ca das novas tecnologias e ferramentas
existentes no setor do transporte.

Divulgação / FABET



Revista FM Pneus  ||  31




