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Nesta 10ª edição da Revista FM, traze-
mos um dos pontos que fazem a FM 
Pneus ser um reformadora diferenciada 
no mercado, sempre à frente em ino-
vação e qualidade, que é um pouco da 
tecnologia que usamos no processo 
produtivo e de forma bem resumida, 
sobre nosso gerenciamento das infor-
mações.
A matéria especial apresenta máquinas 
de padrão europeu que uma parcela 
muito pequena de reformadores pos-
suem, ou que ainda é exclusividade da 
FM Pneus, como a Orbitread Agro/OTR. 
Somos pioneiros em certificações de 
qualidade e implantação de tecnologia 
em nosso segmento. Isso nos dá bastante 
orgulho e gostaríamos de compartilhar 
um pouco com vocês, parceiros, pois te-
mos recebido visitas de reformadores do 
Brasil inteiro para aprender mais com a 
FM e poder melhorar a qualidade de seus 
serviços e informações.
A Revista também mostrará a história de 
diversos clientes e parceiros que con-
fiam e ajudam a FM Pneus ser o que é 
hoje. Você poderá acompanhar notícias 
sobre eventos realizados em parceria 
com a Continental, sobre pneus Gene- 
ral e Continental, empresa esta que es-
tamos felizes por ter feito uma parceria 
depois de meses estudando o melhor 
pneu do mercado em custo quilômetro 
para o cliente, avaliando toda a vida do 
pneu, já que não só a primeira vida, mas 
como a qualidade das carcaças foram 
fatores que nos levaram à escolha desta 
renomada Empresa.
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Tecnologia em Recapagem, um dos princípios da FM Pneus
foto: D.Vendramnini

Na página 15 é com grande orgulho que 
temos nossa equipe comercial de Vi- 
deira recebendo mais uma vez o prêmio 
de melhor Recapadora de Pneus pela 
Revista Estrada. Na parte de gestão com 
pessoas pode ser conferido a entrega do 
Talento Destaque, a primeira caminhada 
saudável, dentre outros projetos. 
Reforçamos na página 24 nossos canais 
de mídia, pois a cada ano que passa o 
mercado está mais e mais digital em 
nível de informação e comunicação, por 
isso a FM Pneus continuamente melhora 

suas ferramentas digitais e coloca suas 
principais novidades para você cliente e 
parceiro estar por dentro de tudo o que 
acontece na FM Pneus.
Acompanhe também a seção Portas 
Abertas! Tivemos visitas de clientes, 
empresários, colegas do segmento e 
acadêmicos. Boa leitura!

Marcos Magnanti, Eduardo Maldaner
e Ramassés Mascarello.
Diretoria Executiva
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Moinho Tradição: referência
nacional em qualidade

De uma pequena empresa familiar à 
uma indústria referência no setor mo-
ageiro, o Moinho Tradição é sinônimo de 
um negócio que deu certo. Foram dos 
sonhos de Francisco Albino, pecuarista 
e comerciante de grãos desde 1970, que 
iniciou a história da empresa. Francisco e 
seu irmão Altemir compraram um peque-
no moinho de trigo colonial na cidade de 
Céu Azul em meados da década de 70.
Desde então, a empresa apresenta cons- 
tante evolução nestes mais de 23 anos de 
existência, quando iniciou suas atividades 
com aproximadamente 13 funcionários 
e conta hoje com um quadro funcional 
com mais de 100 colaboradores diretos. 
O segredo do sucesso está na parceria 
bem sucedida de Francisco com o know-
how do negócio (tem-se aí a origem do 
Tradição) e à frente da área industrial e 
comercial, e Jorge comandando a parte 
administrativa. 
Em 1996, já com certa experiência ad-
quirida nos mais diversos segmentos 
que utilizam a farinha de trigo como 
matéria-prima, os sócios decidiram am-
pliar a fatia do mercado com a inaugu-
ração da unidade onde atualmente está 
localizada a filial e logo na sequência 
iniciaram a construção da atual matriz, 
totalizando uma capacidade produtiva 
entre 20 e 25 mil toneladas/mês. 
“Sempre pensando na melhoria contínua 
é que a empresa foi galgando degraus de 
reconhecimento no segmento de moa- 
gem de trigo no cenário nacional durante 
todos estes anos, com a implementação 
de programas de melhorias na seguran-
ça e qualidade de seus produtos”, afirma 
Jairo Albino, filho do sócio Francisco e 
responsável pela logística da empresa. O 
Moinho Tradição foi certificado em 2005 
pela NBR 14900, que visa controlar todos 
os perigos que possam ser passados ao 
consumidor através dos alimentos. Con-
quistaram também em 2008 a ISO 22000 
e foram o segundo moinho do Brasil a ser 
certificado pelo FSSC 22000 (Food Safety 
System Certification) em 2013, uma nor-
ma de cunho internacional responsável 
por um esquema de certificação comple-
to para sistemas de gestão da segurança 
dos alimentos. 
O Moinho Tradição possui dois labo-
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Foto:Divulgação

ratórios próprios, com equipamentos 
de última geração para análises micro-
biológicas e físico-químicas, garantindo 
assim um controle altamente rigoroso na 
produção de seus produtos alimentícios 
e proporcionando maior segurança para 
seus parceiros, o que também torna a 
empresa bastante atuante num mercado 
altamente competitivo, por diferenciar 
seus produtos e oferecer novas alternati-
vas, tanto de economia, quanto de quali-
dade para seus clientes.
Mesmo com todas as adversidades en-
frentadas pelo setor que, segundo Jairo, 
concentram-se principalmente no desca-
so do Governo para com os produtores 
de trigo, pois não há programas de incen-
tivo ou mesmo subsídios voltados para 
este âmbito, o índice de crescimento da 
empresa é satisfatório.
Ele também cita as dificuldades enfren-
tadas na questão do transporte, uma 
vez que grande parte da logística de seu 
produto acabado é realizada por frota 
própria, a qual conta hoje com mais de 
20 caminhões, que, de acordo com Jairo, 
demanda um custo elevado, tornando 
assim bastante delicada a questão da 
logística como um todo.

A parceria com a FM+Chico

A parceria de longa data com a 
FM+Chico, em Cascavel, já perdura por 
mais de 10 anos, e se solidifica a cada 
dia. Conforme Jairo Albino, que além de 
tomar conta da logística também é en-
carregado de frota do Moinho Tradição, 
a fórmula desta parceria duradoura está 
no bom relacionamento que tem com os 
consultores da FM+Chico, que é baseado 
na humildade, clareza na comunicação 
e confiança mútua, além da excelência 
nos produtos e serviços ofertados pela 
reformadora. “Sempre que preciso de al-
gum serviço, mesmo fora de hora, sei que 
posso contar com meus parceiros. Até no 
dia da abertura da Copa, quase na hora 
do jogo, precisei fazer um serviço de bor-
racharia no truck-center e fui atendido 
imediatamente”, relata Jairo. “Estou sem-
pre buscando melhores resultados, me-
lhor custo benefício, em busca de melho-
ria contínua, e a concorrência está todos 
os dias me assediando, mas não dá para 
trocar um parceiro com o qual estou sa-
tisfeito e no qual tenho total confiança., 
Tenho certeza que essa parceria ainda vai 
durar muito tempo”, destaca. 
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Grupo Castoldi, união de pai e filho
e sucesso nos negócios

O Grupo Castoldi é composto por três 
grandes empresas, do ramo de trans-
porte, concreto e locações, todas com o 
propósito de atender dignamente seus 
clientes e parceiros, cumprindo fielmente 
com as suas obrigações.
A empresa pioneira no grupo foi a Trans-
portadora Castoldi, fundada há quase 30 
anos por Agenor Mário Castoldi (in me-
moriam) que com o passar dos anos fez 
com que a empresa alcançasse um nome 
respeitado no mercado.
Nos primeiros anos, apesar das dificul-
dades, Agenor sabia que tinha que 
prosseguir e junto com seu filho Ricardo 
Jean Castoldi, jovem na época. Iniciaram 
em 1987, as atividades da Transportado-
ra Castoldi. Pai e filho construíram uma 
história de luta e constante crescimento 
no setor de transportes.
Ricardo com garra e determinação assu-
miu a empresa do pai em 2004, rompen-
do barreiras com uma visão empreende-
dora e arrojada. “Na época tínhamos 
cinco caminhões,  eu era recém forma-
do, tinha uma grande vontade de cres-
cer e diversificar os negócios da família, 
então, passamos a buscar novas frentes 
de mercado, chegando hoje a uma frota 
própria com mais de 55 caminhões”, afir-
ma Ricardo.
A Transportadora Castoldi realiza o trans-
porte de carga seca e granel, possui frota 
diversificada (truck, carreta, bitrem, rodo-
trem, sider, silo)  visando atender todas as 
necessidades dos clientes.
O crescimento ocorreu em razão de mui-
ta dedicação, profissionalismo, de uma 
equipe altamente qualificada e compro-
metida com suas atribuições.
A Transportadora conta com grandes 
parceiros como a FM Pneus, uma ami-
zade que deu certo devido a qualidade 
na prestação do serviço, desta forma 
conquistou a confiança do grupo.
Muito embora a Transportadora estivesse 
bem encaminhada, o atual sócio ainda 
buscava novos desafios, quando em 2006 
resolveu fundar a empresa Concretize 
- concreto e argamassa em Guarapua-
va/PR, e considerando que sempre teve 
como objetivo atender dentro dos pa-
drões de qualidade, cumprir as exigências 
do mercado, priorizar o bom atendimen-

to ao cliente, e com eficácia, eficiência e 
buscar a excelência nos serviços presta-
dos, acabou tornando-se uma empresa 
de referência.
Em 2007, Ricardo Castoldi fundou a fi-
lial em Ponta Grossa, que está em pleno 
desenvolvimento de suas atividades, pois 
valoriza o cliente, deixando-o em primei-
ro lugar através do trabalho executado 
com responsabilidade, qualidade e garan-
tia de execução, e, sobretudo excelência. 
As empresas passaram pelas crises com a 
visão de sempre empreender e nos mo-
mentos de maior instabilidade financeira 
nacional, investiram ainda mais na reno-
vação e implementação dos negócios.
“Em 2011, o grupo sofreu um duro golpe, 
com o falecimento do seu patriarca Age-
nor, um homem de fibra, coragem e de 

muito trabalho”, destaca Ricardo. O em-
presário alterou a atividade da empresa 
Castoldi e Cia Ltda, passando-a do ramo 
de materiais de construção para o ramo 
de locações de equipamentos (cami-
nhões betoneiras, bombas de concreto, 
usinas, etc) relacionados à construção 
civil, iniciando assim outro segmento do 
setor, atendendo grandes obras em todo 
Brasil.
“Em razão de sempre assumir o compro-
misso de empreender acompanhando o 
dinamismo do mercado, possibilitando 
aos nossos clientes o melhor em quali-
dade de serviços, o Grupo Castoldi tor-
nou-se sólido com experiência e conhe-
cimento para melhor atender a demanda 
dos clientes unindo qualidade e preços 
competitivos”, destaca Ricardo.

Foto:Divulgação
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Transportadora N. Villialves: Dificuldades
superadas pelo sonho de empreender e crescer 

A história da Transportadora N. Villialves 
é recente se levarmos em conta a data 
de abertura da empresa, 2011, mas a 
história de Devanil Freitas Villialves, além 
de muito mais extensa, é rica e emocio-
nante. Depois de muitos anos traba-
lhando como motorista em diversas 
transportadoras conceituadas, Devanil 
resolveu que era hora de trabalhar por 
conta própria, porém nem tudo foram 
flores até chegar ao ponto em que a em-
presa se encontra hoje.
Residindo em Toledo desde 1975 e mo-
torista profissional desde 1996, Villialves 
conhece o país de uma ponta a outra e 
já presenciou as mais diversas e estra-
nhas situações de trânsito que se possa 
imaginar. Dentre todos os ocorridos, no 
entanto, ele ressalta uma ocasião que 

lhe marcou profundamente. Foi no ano 
de 2004, quando foi assaltado na estra-
da, o que lhe traumatizou de tal forma 
que decidiu deixar a profissão, abrindo 
assim uma lanchonete que tocava com 
a ajuda da família. O negócio foi bem por 
um tempo, entretanto, depois de alguns 
anos o movimento começou a cair, o 
que fez com que Devanil voltasse a pen-
sar em voltar para a boleia. 
O instinto acabou falando mais alto e, 
depois de algumas conversas e muitos 
cálculos com seu cunhado Eisim Na-
kandakare, decidiram comprar um con-
junto, cavalo e carreta frigorificada, em 
sociedade. Adquiriram e puseram para 
trabalhar, com o próprio Devanil diri-
gindo. Aproximadamente um ano de-
pois, com o equipamento já pago, com 

muito esforço e suor, resolveram am-
pliar e comprar um segundo caminhão, 
também câmara fria. “Tudo corria muito 
bem, tínhamos todo o controle sen-
do efetuado com cálculos e planilhas,
o orçamento apertado mas sempre 
conseguimos dar a volta. Até que, em 
dezembro de 2012, um dos caminhões 
sofreu um acidente. Com muito em-
penho e dedicação, apertamos o cinto 
e conseguimos dar a volta por cima, re-
cuperando o veículo e colocando para 
rodar novamente”, relembra Devanil.
Não foram poucos os percalços e sola-
vancos durante a jornada, mas a socie-
dade vem dando frutos. Segundo Deva-
nil, a empresa vai para frente em virtude 
do controle minucioso de custos e des-
pesas que eles possuem e também 
graças ao diálogo franco e aberto que 
existe entre ele e Eisim. “Há muitas dificul-
dades para o transportador hoje em dia, 
desde o valor dos fretes que vem defasa-
do já há muitos anos e não acompanha o 
preço elevado do combustível ou mesmo 
os demais custos de manutenção de uma 
transportadora, quanto o descaso do Go-
verno para com nossas estradas, que pelo 
valor do pedágio que se cobra em muitas 
delas deveriam ter ao menos melhores 
áreas de acostamento”, afirma Devanil.
Para comprovar que trabalho honesto 
sempre gera bons frutos, em julho deste 
ano adquiriram o terceiro conjunto, 
inclusive com um cavalo trato zero 
quilômetro. Conforme Devanil, a em-
presa vai de ‘vento em popa’, e se tudo 
correr bem, o número da frota ainda au-
mentará bastante.

Com a FM desde nascença

Desde a abertura da empresa, em janeiro 
de 2011, a N. Villialves é parceira da FM 
Pneus, onde foram feitos os primeiros 
serviços de reforma de pneus e até hoje 
estão juntos. “Estou muito satisfeito com 
os serviços da FM. Não tenho queixas do 
serviço e nem do atendimento. Tenho 
um relacionamento muito bom com to-
dos”, declara Devanil. Mais uma parceria 
que tem tudo para comemorar muitas 
bodas pela frente.

Foto:Divulgação
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Marvel: transportando com eficiência
para toda América do Sul

Com apenas um caminhão da marca 
Chevrolet e atuando no ramo de mu-
danças, teve início em 01 de abril de 
1975 na cidade de Chapecó/SC, a em-
presa Transportes Marvel Ltda., fundada 
pelo patriarca Gemiro Costella (in me-
moriam) e pelos filhos Lodovino e Leovir 
Costella. Além de administrar a empresa, 
pai e filhos também atuavam como mo-
toristas do único caminhão da família 
transportando mudanças pelos municí-
pios da região. Entretanto, não demorou 
muito para a empresa começar a crescer. 
Com a instalação da Sadia Avícola S.A. 
na cidade de Chapecó, a família Costella 
adquiriu novos caminhões e começou 
a trabalhar no transporte de ração para 
os produtores de aves ligados à Sadia, 
atendendo assim, uma necessidade da 
empresa. Com o crescimento da Sadia e 
a conquista de novos mercados, a Trans-
portes Marvel Ltda ingressou no ramo de 
transporte de produtos industrializados 
pela Sadia.
No ano de 1994, a Marvel começou as 
atividades no transporte internacional de 
cargas, atuando em todos os países do 
Mercosul, além do Chile, transportando 
carnes e derivados, frutas, chocolate, 
pescados e produtos de informática. De 
acordo com os sócios, a empresa teve 
um crescimento considerável desde a 
sua criação e atualmente conta com 
uma frota superior a 200 conjuntos de 
caminhão e carreta, todos padronizados 
rodando pelas estradas da América do 
Sul e mais de 300 colaboradores em seu 
quadro.
Conforme Lodovino e Leovir, alguns 
fatores interferem diariamente no de-
sempenho da empresa: a falta de in-
fraestrutura adequada de estradas, por-
tos e aduanas, mão de obra qualificada 
e principalmente a falta de motoristas 
no mercado. “Estamos verificando o au-
mento na produção de bens e serviços 
em toda a nossa região, demandando 
mais caminhões para o transporte dessa 
produção, mas infelizmente não houve o 
investimento necessário na formação de 
motoristas para atender essa demanda”, 
destacam os sócios.
A Transportes Marvel adotou uma política 

Fotos:Divulgação

de qualidade que investe em tecnologias 
adequadas visando a satisfação do cli-
ente, o desenvolvimento do patrimônio 
humano através de treinamentos e a 
estruturação de um excelente ambiente 
de trabalho. Essa política visa garantir o 
crescimento contínuo da organização 
através de parcerias produtivas com cli-
entes e fornecedores buscando a me-
lhoria diária em todos os setores da or-
ganização.
“A parceria da Transportes Marvel com a 
FM Pneus se solidificou no ano de 2011, 

com as visitas realizadas por supervisores 
comerciais e técnicos em recapagem da 
empresa FM Pneus e a realização de al-
guns testes, os quais apresentaram ex-
celente desempenho e economia para 
nossa empresa. Com os resultados obti-
dos, decidimos firmar a parceria com a 
FM Pneus que se mantêm até hoje. Sem-
pre que necessário, tivemos o acompa-
nhamento e atendimento dos profissio-
nais da FM Pneus, nos mantendo satisfei-
tos com a qualidade nos serviços presta-
dos”, ressaltam Lodovino e Leovir.

Sócios Leovir e Lodovino

Marvel conta com uma frota superior a
200 conjuntos entre caminhões e carretas
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Agropecuária e Transportes Porcar

Parceria: Borracharia do Seco

A Agropecuária e Transportes Porcar 
iniciou suas atividades em maio de 1978 
no município de Concórdia/SC, quando 
o proprietário José Harri De Carli re-
solveu investir no ramo de transportes 
de suíno para o Frigorifico Sadia. De Carli 
então comprou o primeiro caminhão, 
um Picape Ford F-75 e em 1981 a empre-
sa já contava com quatro veículos e três 
funcionários.
Com o passar do tempo a empresa tam-
bém investiu em granja de suínos, aves e 
gado. Em 2002, passou a se dedicar mais 
às granjas, foi quando um de seus filhos, 
Sérgio De Carli assumiu a administração 
do negócio, iniciando também as ativi-
dades comerciais com uma agropecuária 
para  atender a demanda de produtos na 
região, assim começou uma forte parce-

ria com a empresa FATEC distribuidora 
de produtos agropecuários. A partir daí a 
pequena frota começou a se transformar 
com a aquisição de veículos mais mo-
dernos, sendo que o transporte de suínos 
já não era o principal segmento da em-
presa, mas sim o transporte de produtos 
agropecuários.
Em 2010 a Transportes Porcar encerrou 
o transporte de suínos para a Sadia. Hoje 
a empresa conta com nove caminhões 
trabalhando no segmento de transportes 
de agropecuários e também produtos de 
supermercado. Atua nos Estados de São 
Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande 
do Sul e conta com 11 colaboradores.
Segundo Sérgio De Carli, uma das 
maiores dificuldades enfrentadas hoje é 
o aumento dos impostos e combustíveis. 

“O aumento do frete não tem acom-
panhado o mesmo índice de aumento 
dos impostos e combustíveis, sem con-
tar com as péssimas rodovias, que tem 
trazido muitos problemas para as empre-
sas como em manutenção mecânica e 
pneus dos veículos”, afirma.
A parceria com a FM Pneus começou 
quando a empresa se instalou em Con-
córdia em 2006, através da visita de téc-
nicos e vendedores, criando assim uma 
amizade e um bom relacionamento. 
“Contamos com o apoio do supervi-
sor da empresa que está sempre tra-
zendo informações técnicas e pós ven-
das. Podemos destacar a boa qualidade 
dos produtos, agilidade e garantia dos 
serviços, sendo assim a FM Pneus é o 
principal reformador de pneus da nossa 
frota”, destaca De Carli.
Nesses 36 anos de existência a Agro-
pecuária e Transportes Porcar tornou-se 
uma empresa sólida atuando no merca-
do com responsabilidade social, pensan-
do na continuidade do negócio com foco 
em resultados para todos os envolvidos.

Desde dezembro de 2012, o municí-
pio de Cachoeirinha/RS conta com os 
serviços da Borracharia do Seco. O pro-
prietário, Fabiano Ramburguer Valada, 
viu a oportunidade de negócio no local 
já que nos arredores não havia esse tipo 
de serviço. Após planejar bastante, deu 
início às atividades.
Hoje a Borracharia atende a região do 
distrito industrial de Cachoeirinha que 
fica dentro da região metropolitana, pres-

Fotos:Divulgação

tando serviços de borracharia em geral. 
Além de Fabiano, mais um funcionário 
auxilia nos serviços. 
Conforme ele, através do consultor de 
vendas Vitor Rolante, iniciou-se a parce-
ria com a FM Pneus. “O serviço da FM é 
de ótima qualidade, temos todo o apoio 
da empresa quando precisamos e o 
produto já é conhecido e aprovado pelo 
mercado”, destaca.

Sérgio De Carli
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Barros e Corrêa Ltda
“Ser modelo e referência no ramo 

de transportes e extração de matéria-
prima para a indústria cerâmica”, esse é 
o objetivo da Barros e Corrêa Ltda, em-
presa de Campo Largo/PR com filial em 
Campo Alegre/SC. A empresa atua com 
máquinas pá-carregadeira e escavadeira 
hidráulica para a função de extração da 
matéria-prima e com caminhões para 
efetuar o transporte do local de extração 
até o depósito.
A história da Barros e Corrêa Ltda teve 
início em julho de 2000, fruto do em-
preendedorismo de seus sócios que 
vislumbraram num momento de dificul-
dade e transformação, a oportunidade de 
constituírem uma nova fase nas jornadas 
profissionais de cada um. Foi quando a 
empresa terceirizou a área em que atua-
va. “De funcionários com medo de perder 
o emprego, passamos a ser proprietários 

de um novo empreendimento. Muita 
confiança e responsabilidade foram 
depositadas em nossa jovem equipe. 
Retribuímos com muito trabalho, dedi-
cação, profissionalismo e seriedade. Já se 
foram 14 anos! Desafios foram superados, 
amizades conquistadas e parceiros im-
prescindíveis apareceram para nos ajudar. 
Somos gratos a todos que fizeram e fazem 
parte de nossa história”, afirma o sócio-
proprietário Rodrigo Margarido Corrêa.
A Barros e Corrêa conta hoje com 20 co-
laboradores, entre eles, motoristas, ope-
radores de máquinas, recepcionista e en-
carregado de setor que atuam em todo o 
Planalto Norte catarinense.
Conforme Rodrigo, para que hajam me-
lhorias no setor é necessária uma melhor 
remuneração do serviço, sendo com-
patível com os investimentos do trans-
portador. “Apesar disso e das dificuldades 

que enfrentamos, temos crescido de for-
ma consistente”, afirma.

Parceria com a FM Pneus

“Após as visitas do consultor de vendas 
Alexsandro que nos apresentou toda a 
linha de produtos e serviços oferecidos 
pela FM Pneus é que iniciamos a parce-
ria. Hoje a FM Pneus é a nossa principal 
fornecedora de serviços na área de re-
capagem de pneus tanto na linha ro-
doviária como na linha fora estrada. Es-
tamos plenamente satisfeitos com os 
serviços prestados desde a coleta até a 
devolução do pneu recapado. Utilizamos 
diversos desenhos todos com excelente 
resultado, graças a orientação técnica 
do consultor de vendas e ao composto 
utilizado na reforma (Borrachas Vipal)”, 
destaca Rodrigo.

Foto:Divulgação

Sócio-proprietário Rodrigo e
consultor de vendas Alexsandro
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Agro Divel e FM Pneus: parceria no setor agrícola

Herança de família: o amor pelo ramo dos transportes

A Agro Divel Indústria, Comércio e 
Representações de Máquinas Agrícolas 
Ltda iniciou suas atividades em Cam-
pos Novos/SC, no ano de 1974 com re- 
presentações dos antigos tratores Ford, 
hoje New Holand, bem como a linha de 
implementos e prestação de serviços. 
A partir de 1997 a Agro Divel adquiriu a 
concessão de Rio do Sul e Lages, ampli-
ando a sua área de atendimento.
A filial de Rio do Sul iniciou suas ativi-
dades com cinco funcionários. Com o 
tempo e o aumento das vendas o espaço 
ficou pequeno, passando a filial para às 
margens da BR-470 em 1999. Hoje são 
28 colaboradores no quadro da empresa 
que atende os 27 municípios que com-
põem o Alto Vale do Itajaí na comerciali-
zação de toda a linha de tratores, colhei-
tadeiras, implementos, peças e serviços 
especializados.
Conforme o gerente da empresa, Gilmar 
Burt, o setor agrícola necessita de mais 
investimentos por parte do Governo,
bem como garantias de subsídios por 
safra produzida. “A empresa vem cres-
cendo satisfatoriamente ano a ano, hoje 
abrangendo boa parte da fatia do merca-

do dos produtos e serviços que comer-
cializamos. Nosso lema é ´Agro Divel 
New Holand especialista em seu suces-
so´ e é isso que buscamos dia a dia”, 
destaca Burt.
De acordo com o gerente de vendas, 
Fábio Schultz, vender soluções em 
produtos e serviços para facilitar e gerar 
os melhores resultados aos seus clientes 
é o objetivo da Agrodivel. 
A filial de Rio do Sul conheceu a FM Pneus 

O empresário Luis Ernesto Bortolotto, 
Leto como é mais conhecido, herdou da 
família o gosto pelo ramo de transportes. 
Seu avô e seu pai eram sócios da Trans-
portadora Bortolotto, de Curitibanos/SC e 
quando o pai resolveu se aposentar, Luis 
Ernesto, recém formado em Economia, 
deu início a empresa Leto Transportes 
em novembro de 2004 trabalhando com 
um caminhão porta-container.

há seis anos e desde então vem utilizan-
do os serviços da empresa na reforma de 
pneus agrícolas. “Já conhecia os serviços 
da FM Pneus na região Oeste de Santa 
Catarina e por isso criamos uma parce-
ria duradoura e com muito sucesso pela 
qualidade, agilidade e bom atendimento 
prestado pela empresa. Esperamos que 
essa parceria continue por muito tempo”, 
afirma o gerente Gilmar Burt.

Gerente Gilmar Burt
e gerente de vendas
Fábio Schultz estão
satisfeitos com a
parceria entre a
Agro Divel e FM Pneus.

Foto:Divulgação

Leto destaca que além de ser um negó-
cio que iniciou com a família, o municí-
pio de Curitibanos tem várias empresas 
exportadoras que necessitam do trans-
porte do porto até a empresa. “Aten-
demos todo o país, sendo 60% da nossa 
atuação em Santa Catarina”, afirma o 
empresário.
Hoje a Leto Transportes conta com sete 
colaboradores e busca atender com 

eficácia seus clientes. Para Luis Ernesto, 
são várias as dificuldades encontradas 
no setor, mas ele ressalta que deveriam 
haver maiores investimentos do Gover-
no em relação às estradas e a segurança.
A parceria com a FM Pneus iniciou a par-
tir da indicação de um borracheiro. “Es-
tamos muito satisfeitos com os serviços, 
com certeza essa parceria tem tudo para 
continuar crescendo”, ressalta Leto.

Acima: Leto herdou do avô e do pai o gosto pelo ramo dos trans-
portes. Ao lado: Com a família e a frota da Leto Transportes

Fotos:Divulgação
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Continental

Unidade de Lajeado da FM Pneus
é Revenda Autorizada Continental

Unidades realizam treinamento 
sobre os pneus Continental

No dia 19 de agosto ocorreu o lançamento oficial da parce-
ria entre FM Pneus e Continental. O Truck-center de Lajeado/
RS passa a ser revenda autorizada da Continental Pneus para 
as regiões de Lajeado, Estrela e Santa Cruz do Sul. O evento 
contou com a participação de dezenas de clientes que tiveram 
a oportunidade de conhecer a tecnologia e os diferenciais da 
Continental Pneus. Esteve presente no evento, o gerente re-
gional César Maldonado, o diretor executivo da FM Pneus, Ra-
massés Mascarello e o gerente da Unidade de Gravataí, Luis 
Felipe Mascarello. Na oportunidade, o gerente da FM Pneus de 
Lajeado, Cristian Passos, recepcionou os convidados com um 
jantar e a distribuição de prêmios e brindes.

A equipe comercial da FM Pneus, Unidade de Maravilha, par-
ticipou no dia 16 de agosto, de treinamento sobre os pneus 
Continental ministrado pelo supervisor da Conti, Mauro Fer-
reira. Após o treinamento, a equipe participou de um almoço 
e realizou uma visita à produção da FM Pneus para conhecer 
novos equipamentos, como a Raspa Robô 2 e a Orbitread. 
Também no dia 20 de agosto, a Unidade de Videira realizou o 
treinamento para sua equipe de vendas.

Fotos:Divulgação

Fotos:Divulgação
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Parceiros de negócios

KS Pneus, agente de negócios
da FM Pneus inaugura nova sede

Mais de 500 clientes e parceiros prestigiaram no dia 10 de 
maio, no município de Três de Maio/RS, a inauguração da 
nova sede da KS Pneus, agente de negócios da FM Pneus 
na região. Participaram da cerimônia de inauguração, os só-
cios da KS Pneus, Airton Klaus (Chacrão) e Rogério Stasiak, 
o acionista da FM Pneus e deputado federal Celso Maldaner, 
supervisores comerciais e técnicos da indústria da FM, além 
dos técnicos comerciais Joel Antoniolli e Miguel Benatto da 
Borrachas Vipal.
A KS Pneus é agente de negócios da FM Pneus há três anos,  
atendendo toda a região próxima ao município de Três de 
Maio/RS e administrada pelos sócios que possuem uma ex-
periência de mais de 25 anos atendendo o segmento agrícola 
da região. 
Essa parceria de sucesso vem gerando frutos e crescimento a 
cada ano, baseada numa excelente equipe de vendas, aliada 
a melhor reforma agrícola do mercado, surgindo assim a ne-
cessidade de aumento do espaço físico. “A nova sede conta 
com um espaço mais amplo para atender o cliente, contando 
com serviços de recapagem, venda de pneus novos e serviços 
de borracharia, com foco maior no pneu agrícola”, ressaltam 
os sócios Airton e Rogério.
Conforme o diretor da FM Pneus Ltda, Eduardo Maldaner, esse 
foi um importante evento para a empresa. “Desejamos muito 
sucesso e que nossos parceiros alcancem muitos outros ob-
jetivos”, afirma.

Fotos:Divulgação

Sócio Chacrão agradeceu a presença dos convidados e parceiros

Nova sede foi abençoada na presença dos convidados Confraternização reuniu amigos, clientes, parceiros e autoridades

Mais de 500 clientes prestigiaram a inauguração

KS Pneus inaugurou nova sede que oferece mais espaço e conforto aos clientes
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General Tire

FM Pneus realiza eventos
em parceria com a General Tire

A FM Pneus realizou durante o mês de julho even-
tos com clientes para o lançamento da parceria com a 
General Tire. Os eventos foram realizados em Toledo e 
Guarapuava, no Paraná, Gravataí no Rio Grande do Sul 
e nos municípios de Concórdia, Videira e Chapecó, em 
Santa Catarina. Os eventos tiveram a presença da equipe 
de vendas da FM Pneus, clientes e representantes da Con-
tinental Pneus. No Paraná, foi lançada a Garantia General 
para 1ª reforma bem como os serviços de apoio as frotas.

General Tire
O pneu General Tire é fabricado na Bahia pela Continen-
tal, sendo um produto 100% nacional, com garantia ex-
clusiva de carcaça na primeira reforma pela FM Pneus e 
pode ser adquirido pelo cartão BNDES.

Fotos:Divulgação

Toledo

Toledo

Videira

Concórdia

VideiraChapecó

ToledoGuarapuava

Gravataí Gravataí
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Premiação

FM Pneus novamente é eleita a Preferência 
no Transporte pela Revista Estrada

A FM Pneus, Unidade Videira, nova-
mente foi eleita como a melhor Reca-
padora de Pneus no Prêmio Preferência 
no Transporte, promovido pela Revista 
Estrada. O evento realizou-se no mês de 
julho na cidade de Videira/SC.
O Preferência no Transporte premia os 
melhores fornecedores do transporte 
em diversas categorias de negócios e a 
FM Pneus é a tradicional ganhadora do 
prêmio no segmento de recapagem de 
pneus.
O gerente da Unidade Videira, Márcio 
Marcon e diretor executivo da FM Pneus, 
Eduardo Maldaner, estavam presentes 
no evento, mas como a empresa sem-
pre busca valorizar seus colaboradores 
que são seu maior patrimônio, fizeram a 
surpresa à equipe de vendas da Unidade 
Videira ao torná-los os representantes da 
empresa no recebimento da premiação.
“Ficamos muito felizes em receber essa 
premiação mais uma vez. Agradecemos 
a equipe de vendas de Videira e princi-
palmente o consultor de vendas Odinei 
Lima que nos emocionou com seu dis-
curso durante a entrega da premiação”, 
ressalta o diretor Eduardo Maldaner.
A Revista Estrada promove anualmente 
o evento em parceria com o Sindicato 
das Empresas de Transporte Rodoviário 
de Cargas da Região de Videira (Sintra-
vir), sendo a pesquisa realizada entre os 
transportadores filiados à entidade.

Revista Estrada promove anualmente a premiação

Consultor de vendas Odinei Lima ressaltou a importância do prêmio para a empresa

Equipe de vendas de Videira recebeu a premiação da FM Pneus

Foto:Divulgação
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Matéria de capa

FM Pneus: Tecnologia
em recapagem

A recapagem de pneus é um segmen-
to imprescindível para a redução de cus-
tos operacionais do setor de transportes 
em geral, além de ser um grande aliado 
do meio ambiente, pois também é uma 
atividade recicladora.
No mercado de pneus existem mui-
tas reformadoras, empresas com bons 
produtos e sérias e outras nem tanto. 
A maioria das reformadoras opera com 
baixa tecnologia, conhecimento e con-
trole, o que acaba afetando a qualidade, 
segurança e desempenho do produto. 
Neste segmento, esses três itens são 
critérios indispensáveis para garantir os 
benefícios da reforma de pneus aos cli-
entes, o que também é um compromis-
so da FM Pneus. 
Dentre vários pontos que tornam a empre-

Tecnologia em Recapagem é um dos princípios da empresa, afinal, ela está sempre
à frente em seu segmento quando o assunto é Qualidade, Inovação e Gestão

sa a melhor do seu segmento, um deles é 
a tecnologia diferenciada em equipamen-
tos e softwares de gestão. Acompanhe a 
seguir mais informações sobre a tecnolo-
gia em equipamentos da FM Pneus.

Orbitread Agro/OTR

A FM Pneus sempre foi líder em quali-
dade e vendas quando o assunto é Reca-
pagem Agrícola e OTR, e mesmo o líder 
deve melhorar constantemente, e é isso 
o que a FM Pneus faz.
A FM inicia um novo processo neste 
segmento de reforma, implantando a 
primeira Orbitread do Sul do País, sendo a 
pioneira num processo de alta tecnologia 
que traz inúmeros benefícios tanto para o 
cliente como para o colaborador interno.

A Orbitread é uma máquina responsável 
por fazer a cobertura ou emborracha-
mento do pneu, setor este que coloca a 
matéria-prima que formará a nova ban-
da de rodagem do pneu.

A primeira Reformadora 
do Sul do País com 
Tecnologia Orbitread
nas linhas Agro e OTR

Orbitread proporciona o emborrachamento
automático do pneu

Fotos:Divulgação
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Processo manual

Antes da Orbitread e como é atual-
mente nas demais recapadoras, o pro-
cesso de emborrachamento é em sua 
maioria manual, consistindo em utilizar 
o camelback (borracha) em rolos, sendo 
que cada rolo de camelback possui uma 
medida que vem pronta de fábrica para 
aplicar no pneu.
O funcionário precisa escolher o rolo cer-
to, ver se precisa de adaptações (mais de 
uma medida no mesmo pneu) que pode 
ocasionar problemas como laminação no 
uso do pneu (problema em que começa 

Processo antigo é em 
sua maioria realizado 
manualmente

No processo com a Orbitread, a 
borracha é puxada automaticamente 
da caixa sem riscos de contaminação

escamar a borracha durante o uso do 
pneu), além de correr riscos de contami-
nação, já que os rolos são abertos geral-
mente no chão por serem pesados e o 
emborrachamento ser manual.
Além do processo que utiliza rolos de 
camelback, existem algumas reformado-
ras que utilizam a borracha em forma de 
manta, usando um cilindro para calan-
drar a borracha e formar a medida dese-
jada. Este processo possui um risco ainda 
maior de contaminação e laminação, além 
de reformadores usarem tal sistema para 
usar diferentes qualidades de borracha, já 
que o cilindro pode misturar as mesmas.

Para colocar a borracha em cima da car-
caça, algumas empresas possuem roleta-
deiras que ajudam à fixar e tirar o ar que 
pode ficar entre a carcaça e a nova bor-
racha, mas algumas reformadoras nem 
mesmo as possuem, sendo arcaico o 
processo de reforma, aumentando ainda 
mais os riscos de contaminação. As bor-
rachas precisam ser emendadas e ter 
um funcionário bem experiente para 
não ter o risco de colocar a borracha 
descentralizada, que pode acabar sendo 
entregue um pneu com a banda torta 
para o cliente final.

Processo automático
com a Orbitread

Já com a Orbritread, todo processo é au-
tomatizado. Utilizando um camelback em 
tiras, que vem em caixa e serve para todos 
tamanhos de pneus, a máquina puxa auto-
maticamente a borracha da caixa sem riscos 
de contaminação e emborracha automatica-
mente o pneu sem interferência do operador.
O papel do operador restringe-se à esco-
lher a receita certa no painel da máquina 
e dar o comando para início do processo. 
Os pneus produzidos na FM Pneus pelo 
sistema Orbitread não possuem a tarja de 
DNA Vipal, já que a matéria-prima vem em 
formato diferente, mas os mesmos seguem 
identificados com etiqueta personalizada 
Tecnologia Orbitread.
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A Orbitread emborracha o pneu 
proporcionando um produto com 
maior qualidade em todos os aspectos, 
que consequentemente vai trazer mais 
desempenho para o cliente final. Al-
guns dos inúmeros benefícios da nova 
tecnologia:

Segundo o diretor executivo, Eduardo 
Maldaner, a Orbitread da Tecno Tyre, 
cuja primeira máquina instalada foi a da 
FM Pneus, é muito robusta e preparada 
para fazer grandes pneus. “O benefício é 
tão grande para o cliente final e para os 
colaboradores da produção que já esta-
mos visualizando a instalação de uma 
Orbitread de porte pequeno para fazer 
pneus aros 16, 18, 20 e 24 pequenos”, 
destaca.

Pneu sem Emenda (Pneus OTR
feitos no modelo tradicional
acabam abrindo na emenda
durante o uso em alguns casos)

Eliminação de adaptações de
borracha / A quantidade certa
para o pneu!

Eliminação do risco de laminação
/ Camadas sobrepostas;

Centralização correta da banda;

Eliminação do risco de ficar
ar embaixo da borracha;

Eliminação dos riscos de
contaminação da borracha;

Sistema automatizado e
inteligente de cobertura;

“A FM Pneus sempre foi uma referência para a Vipal e agora 
com esta inovação leva a reforma de pneus Agro/OTR para um 
nível muito superior de qualidade. A Vipal desenvolveu uma 
borracha especial para a Orbitread e a FM Pneus é pioneira no 
uso dela”, destaca o consultor técnico de pneus Agro/OTR da 
Borrachas Vipal, Miguel Benatto.

Pneus produzidos pela 
Orbitread utilizam 
etiquetas personalizadas 

Fotos:Divulgação
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O exame elétrico
é realizado por

todas as Unidades
da FM Pneus

O exame elétrico presente há anos 
em todas as Unidades da FM Pneus tam-
bém é um diferencial tecnológico, pois 
estima-se que 95% dos recapadores do 
Brasil não possuem, e para a FM Pneus, é 
um risco extremamente grande o cliente 
reformar seus pneus da linha carga sem 
esse equipamento.
A máquina de exame elétrico detecta 
danos impossíveis de serem detectados 
pelo exame manual. Através desse e-
quipamento é possível identificar furos e 
micro furos que ao olho nu são imper-
ceptíveis, sendo que os reformadores 
que utilizam apenas o exame manual 
reformam os pneus sem notar tal dano, 
podendo os pneus apresentarem bo-
lhas de ar entre a carcaça e a banda de 
rodagem, o que poderá provocar uma 
soltura de banda quando o pneu estiver 
rodando no veículo do cliente.
Portanto, é um item tecnológico impres-
cindível que o transportador deve exigir 
de seu reformador, o qual é equipamen-
to padrão nas Unidades da FM Pneus.

Robotização da Raspagem. Neste pro-
cesso a FM Pneus também inova com a im-
plantação de raspas robô, equipamentos 
inovadores que realizam a raspagem do 
pneu de forma totalmente automatizada.
A função do operador restringe-se a 
colocar o pneu na máquina e escolher 
a receita, onde a máquina com diversos 
sensores realiza uma raspagem perfeita 
e padronizada, eliminando possíveis fa-
lhas humanas na raspagem que pode-
riam ocasionar perda de qualidade no 
acabamento e desempenho do pneu, 
já que a raspagem pode influenciar na 
quilometragem do pneu.

Exame Elétrico.
Inadmissível não ter

Raspa Robô 2

Fotos:Divulgação
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Este é outro equipamento ainda pouco 
encontrado no mercado de reforma de 
pneus e que está presente na maioria das 
Unidades da FM Pneus, é a Extrusora AZ.
Este equipamento de tecnologia alemã/
holandesa tem a função principal de apli-
car a ligação (material antes da banda de 
rodagem) diretamente sobre a carcaça, 
de forma uniforme e quente, preenchen-
do todos os danos da escareação.
A máquina ajuda a produzir um maior 
acabamento e performance do pneu, 
sendo que substitui um processo muito 
manual, de corte de ligação e colagem 
nas bandas de rodagem, gerando maior 
produtividade, qualidade e redução de 
riscos de contaminação, já que a bor-
racha é aplicada automaticamente da 
caixa para o pneu, sem interferência do 
colaborador.

Não é apenas em equipamentos indus-
triais que a FM Pneus está sempre à frente, 
nosso maior diferencial em relação ao 
segmento é o processo de Gestão.
Além das políticas de qualidade 5 S’s, ISO 
9001 e INMETRO. a FM Pneus tem sido 

Extrusora AZ

Tecnologia em
Softwares e BI

Foto:D.Vendramini

Fotos:Divulgação

uma escola para o segmento. Recebe-
mos inúmeras visitas de reformadores 
de todo o país para aprender mais e co-
nhecer nosso sistema de Gestão.
Trabalhamos com total rastreabilidade e 
um nível de informação sobre o proces-
so de reforma que nos coloca a frente de 
qualquer reformador, inclusive empresas 
da Europa e EUA. Com softwares desen-
volvidos em parceria com duas empresas 

de software, além de uma de assessoria, 
possuímos um modelo de informati-
zação que abrange todo o processo, des-
de a hora da venda até o processo final 
produtivo.
Toda a informação é trabalhada através 
de diversos indicadores controlados por 
BI (Business Intelligence), além de ferra-
mentas online de trabalho que a equipe 
comercial dispõe.



Revista FM Pneus  ||  21

FM Pneus Unidade Guarapuava realiza
Caminhada Saudável em parceria com o SESI

No dia 24 de agosto, a FM Pneus em parceria com o SESI 
realizou a “1ª Caminhada Saudável” no Parque das Araucárias, 
destinada aos colaboradores e familiares. Durante o percurso 
foram apresentadas algumas dicas e orientações para a prática 
de exercícios, sendo elas, manter a regularidade; Alimentar-se 
antes do exercício; Hidratar-se durante o exercício; Intercalar 
caminhada e corrida e o principal, colocar metas. Estas ativi-
dades foram diferenciadas ao longo da caminhada, com o in-
tuito de disseminar os benefícios do estilo de vida saudável. 
Também foram distribuídos protetores solares para que os par-
ticipantes aplicassem antes do início das atividades e a equipe 
do SESI destacou os benefícios de se proteger quando houver 
exposição ao sol. Depois de finalizada a caminhada, para encer-
ramento do evento, foi realizado um lanche saudável.
No próximo dia 21 de setembro, será a vez da Unidade de To-
ledo realizar o evento. Após o término da caminhada, barracas 
com alimentação saudável são disponibilizadas aos partici-
pantes e é realizado o sorteio de brindes. 

Gestão com pessoas

Fotos:Divulgação
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Gestão com pessoas

FM Pneus entrega Prêmio
Talento Destaque a colaboradores 

A FM Pneus anualmente premia os 
colaboradores que se destacaram no 
desempenho de suas funções com 
base na avaliação de desempenho rea- 
lizada pela empresa. São utilizados 
como critérios, o trabalho em equipe, 
a qualidade e produtividade, o rela-
cionamento e também a liderança. Em 
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Foram premiados colaboradores de Toledo, Guarapuava  e Gravataí

2014 os vencedores do Prêmio Talento 
Destaque por unidade foram, em To-
ledo: Marciano, José Vitti, Gilson Bisol, 
Romildo, João Kolling, José Francisco, 
Lauri Grisa, Ivanildo e Tânia. Em Gua-
rapuava: Rodrigo, Eloir, Régis e Evanil-
da. Em Gravataí: Vitor Januário, Carlos 
Pessoa, Celso, Danielle e Djonatan. Em 

Caxias: Dulcinéia e em Lajeado: Eveline.
Neste ano foi realizada uma inovação, 
o Talento Destaque com a melhor 
avaliação recebeu também como prê-
mio uma viagem para Foz do Iguaçu/PR 
com todas as despesas pagas, a vence-
dora foi a colaborada Tânia dos Santos 
Almeida, de Toledo.
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Gestão com pessoas

FM Pneus de Toledo cria Brigada de Incêndio

Unidade de Guarapuava desenvolve Projeto Momento Relax

A FM Pneus, Unidade Toledo, realizou 
treinamento dos dias 16 a 20 de junho 
para a criação da Brigada de Incêndio. 
O treinamento foi realizado pelo SENAI 
de Toledo e foram formados 15 cola-
boradores. Os brigadianos são Marlon 
Dias; Tânia Almeida; Mateus Catuzo; 
Sueli Drumon, Juliene da Macena; Ri-
cardo Rodrigues; José Neto; Valdomiro 
Cordeiro; Cristiano de Oliveira; Valdinei 
Gonzaga; Odair Fernandes; Eraldo Kis-
temacher; Ceni Moraski; Nivaldo Luiz; e 
Romildo de Jesus.

A FM Pneus, Unidade Guarapuava, em parceria com o 
SESI, desenvolveu o Projeto “Momento Relax”, direcionado 
aos colaboradores da empresa, com o objetivo de incenti-
var a melhoria da qualidade de vida. 
O SESI desenvolveu o trabalho com o intuito de conscien-
tizar e explicar os benefícios de uma vida saudável, tendo 
um foco maior no gerenciamento do estresse, através de 
uma atividade de relaxamento corporal e de algumas dicas 
sobre essa temática. 

15 colaboradores fazem parte da Brigada de Incêndio

Foto:Divulgação

Colaboradores de 
Gravataí também 
foram premiados
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Redes sociais

FM Pneus na rede!
É praticamente inevitável, qualquer 

pessoa, ao se conectar à internet, seja 
pelo computador, tablet ou smart-
phone, imediatamente direcionar suas 
atenções às redes sociais e meios de 
comunicação. Neste sentido, é im-
prescindível que as empresas estejam 
presentes também no meio virtual, cri-
ando uma relação de transparência e 
proximidade com seus colaboradores, 
clientes e fornecedores. 
A FM Pneus dispõe de várias ferramen-
tas online, entre elas, site, Facebook, 
canal no YouTube, LinkedIn e revista 
em edição digital.

Site e Revista FM Pneus
O site www.fmpneus.com.br apresenta 
de forma objetiva a Rede FM Pneus. 
Através dele, você conhece a história, 
os produtos e serviços, notícias e novi-
dades, a localização das Unidades e 
ainda pode baixar a edição online da 
Revista FM Pneus. 
 
Facebook
O perfil da FM Pneus no Facebook é 
atualizado constantemente com as 
principais notícias e fotos de eventos 
realizados pela empresa, como o pro-
grama Portas Abertas, treinamentos, 
eventos internos e externos. Curta e 
compartilhe a FM Pneus!

YouTube
No canal do YouTube, a FM Pneus 
apresenta vídeos institucionais, co- 
merciais e técnicos da Empresa, de 
parceiros e fornecedores. Conheça um 
pouco mais do processo de reforma de 
pneus neste canal.

LinkedIn
O LinkedIn é um site de relaciona-
mento profissional (networking) que 
tem como objetivo reunir profissio-
nais e empresas, permitindo a intera-
tividade entre eles. Neste sentido, a 
FM Pneus está inserida no LindkedIn 
criando oportunidades de contratação 
de novos colaboradores, bem como de 
relacionamento com novos parceiros 
e fornecedores. 
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Mecânica Agrícola Águia da
Serra inaugura nova sede

No dia 07 de julho, o supervisor comercial da FM Pneus, 
Rodrigo Pezzini e o consultor de vendas Andrei Zanco, pres-
tigiaram a inauguração do novo espaço do parceiro Mecânica 
Agrícola Águia da Serra, de Presidente Getúlio/SC. Desejamos 
sucesso ao proprietário Gilmar no seu novo empreendimento.

Curtas

FM Pneus patrocina a 12ª Copa Iguaçu de Jeep Raid

FM Pneus homenageia Sogil pelos 60 anos de história

A FM Pneus novamente apoiou a reali-
zação da 12ª Copa Iguaçu de Jeep Raid, 
que esse ano homenageou o saudoso 
piloto Kini Roger, levando seu nome ao 
evento – Copa Maripá | Kini Roger. O 
evento aconteceu nos dias 22 e 23 de 
agosto em Toledo/PR.

Como forma de valorizar seus parceiros, a FM Pneus, através 
do diretor executivo Ramassés Mascarello, prestou uma home- 
nagem à Sociedade de Ônibus Gigante Ltda (Sogil), empresa 
de transporte coletivo de passageiros, pelos seus 60 anos de 
história. “Admiramos a trajetória da Sogil, por isso parabeniza-
mos a direção e colaboradores e desejamos muito sucesso à 
empresa”, destaca Ramassés. 

A Sogil

A história da empresa iniciou em 25 de maio de 1954, quando 
16 empreendedores decidiram lançar-se à tarefa de desenvolver 
um serviço eficaz de transporte coletivo de passageiros, capaz 
de ligar Gravataí a Porto Alegre.
Como a região era ainda pouco desenvolvida economica-
mente e Gravataí considerada cidade-dormitório, os sócios 
enfrentaram muitas dificuldades. Além de administrarem seus 
bens, trabalhavam, também, como motoristas, cobradores ou, 
até mesmo, mecânicos. Com o desenvolvimento da região, o 
crescimento da empresa foi necessário e novas linhas surgiram.
Hoje, a Empresa conta com quatro garagens (Garagem 76, Ga-
ragem 96, Garagem 107, Garagem Glorinha) e dois estaciona-
mentos (Estacionamento Voluntários e Estacionamento Osvaldo 
Aranha), equipados e preparados para as principais operações do 
transporte coletivo de passageiros.

Fotos:Divulgação
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FM Pneus e General Tire
levam clientes a jogo da
Copa do Mundo em Curitiba

Diretor da FM Pneus participa de missão 
empresarial na França e Alemanha

Clientes da FM Pneus de Toledo e Guarapuava participaram 
de uma promoção e foram ganhadores do prêmio para as-
sistirem a um jogo da Copa do Mundo em Curitiba/PR. O jogo 
foi na Arena da Baixada no dia 20 de junho, onde o Equador 
venceu Honduras pelo placas de 2 x 1.

A FM Pneus esteve representada pelo 
diretor executivo Marcos Magnanti na 
missão empresarial à França e Alema-
nha, organizada pela Associação Bra-
sileira do Segmento de Reforma de 
Pneus (ABR) entre os dias 18 a 31 de maio. 
Na oportunidade, foram realizadas visi-
tas técnicas na França, sendo a primeira 
visita em um centro especializado em 
pesquisa e desenvolvimento, formação, 
meio ambiente, social, saúde e segu-
rança, economia, padronização e gestão 
de projetos colaborativos. A segunda 
visita foi na Pneu Laurent, empresa com

Marcos Magnanti acompanhou as novidades do mercado europeu no setor de pneumáticos

Promoção contemplou clientes de Toledo e Guarapuava

60 anos de atuação em reforma de 
pneus de carga. A empresa é responsável 
por 30,20% do mercado de reforma de 
pneus na França.
A terceira visita realizada pelo grupo de 
empresários foi na Roll Gom, fabricante 
de pneus e rodas a partir de material 
reciclado desde 1985. A operação Roll 
Gom baseia-se prioritariamente em re-
ciclagem de pneus inservíveis e vulcani-
zação de borracha, injeção de plásticos 
virgens e reciclados, produção de pneus 
e rodas/rodízios para máquinas e equi-
pamentos. 

Feira Reifen 2014, Messe
Essen & Rubber Tech Europe 

A missão empresarial na Alemanha visi-
tou a Feira Reifen, que reúne 670 exposi-
tores de 44 países, sendo 90% fabricantes, 
dentre os quais, os 20 maiores fabricantes 
de pneus novos. Passaram pelo evento 
20 mil visitantes de 130 países, dentre os 
quais, a maioria são empresários do ramo 
de pneus e prestadores de serviços. 
Além do interesse por pneus novos, o 
público presente demonstrou o interes- 
se em embalagens, tubos e pelo tema 
destaque desta edição: Sistemas de Veri-
ficação de Pressão de Pneus, focado em 
melhores performances quanto à segu-
rança e preservação do meio ambiente.
Conforme o diretor Marcos Magnanti, a 
experiência e o conhecimento adquirido 
durante as visitas agregam muito aos 
projetos da FM Pneus. “A atualização 
deve ser constante em relação às novi-
dades do mercado. Especialmente na 
feira da Alemanha, conhecemos muitos 
equipamentos, tipos de matéria-prima e 
serviços para fabricação, comercialização 
e operacionalização de pneus novos, 
reforma de pneus, rodas e também na 
questão da gestão de resíduos incluindo 
a reciclagem”, destaca.
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Portas abertas

FM Pneus realiza treinamento para
a Transportes Coletivos Piquiriguaçu

Hawes Comercial Ltda
conhece o processo
produtivo da FM Pneus

Gerente de Produção da FM Pneus, Ivan
Clei de Oliveira coordenou o treinamento

Motoristas da Piquiriguaçu
participaram do treinamento

A FM Pneus, Unidade Toledo, realizou 
no dia 25 de maio, treinamento para os 
motoristas da empresa Transportes Co-
letivos Piquiriguaçu. O treinamento foi 

A FM Pneus, Unidade Guarapuava/PR, recebeu no dia 05 de 
junho, motoristas e diretores da empresa Hawes Comercial 
Ltda. Na oportunidade, a equipe FM Pneus explanou sobre 
“Gerenciamento de Pneus de Carga” e apresentou as insta-
lações com foco no processo produtivo. A apresentação foi 
feita pelo consultor de vendas, Daniel Massuqueto, pelo con-
sultor interno Alexsandro Wargenhak, mecânico e geometrista 
do Truck Center, Redley Shinemann, líder de produção Adria-
no de Matos Kratkowiski e pelo gerente da Unidade, Genivaldo 
Ceccon. Após a visita, os participantes confraternizaram em 
um jantar. A FM Pneus agradece os colaboradores e diretores 
da empresa Hawes.

realizado pelo gerente de Produção da 
FM Pneus, Ivan Clei de Oliveira e contou 
também com a presença de diretores da 
Piquiriguaçu e FM Pneus. A empresa é 

uma grande parceira da FM Pneus, sen-
do um dos primeiros clientes a acreditar 
em seus produtos e serviços na Unidade 
Toledo

Fotos:Divulgação
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Portas abertas

Acadêmicos de Gestão Financeira e Processos
Gerenciais da FASUL no Programa Portas Abertas

Colaboradores e Gerência Executiva da Associação Comercial 
e Industrial de Toledo no Programa Portas Abertas

FM Pneus recebe visita da NSA Pneutec na Unidade de Videira

No dia 08 de maio, acadêmicos da FA-
SUL – Faculdade Sul Brasil,  dos cursos 
de Gestão Financeira e Processos In-
dustriais visitaram a FM Pneus, Unidade 
Toledo, no Programa Portas Abertas. Na 
oportunidade conheceram o processo 
industrial da empresa e também foi 
apresentado um vídeo institucional.

A equipe da Associação Comercial e 
Industrial de Toledo - ACIT esteve no 
dia 21 de agosto visitando as instalações 
da FM Pneus em Toledo. O objetivo foi 
conhecer o modelo de gestão da em-
presa e a ferramenta de BI – Business 
Intelligence. A ACIT está em processo 
de implantação da ferramenta, e a visita 
buscou trocar experiências do proces-
so de implantação e suas melhorias. A 
Associação é referência de gestão de 
ACE’s no Brasil, e de forma inovadora 
e pioneira está implantando o Business 
Intelligence. 

A Unidade de Videira da FM Pneus 
recepcionou colaboradores da NSA 
Pneutec de Santana do Parnaíba/SP, 
juntamente com seu diretor Sidney A. 
Claro Jr., para conhecerem as novas 
ferramentas para gestão de desem-
penho individual de consultores de 
vendas da FM Pneus. 
Durante a visita, acompanhada pela 
empresa de assessoria Vision Way, a FM 
Pneus e a NSA Pneutec aproveitaram 
para trocar ideias sobre seus negócios, 
buscando realizar um benchmarking já 
que são duas representantes da Rede 
Autorizada Vipal de destaque e que já 
se conhecem de longa data. 
A FM Pneus fica muito agradecida pela 
visita e deseja cada vez mais sucesso à 

Fotos:Divulgação

NSA Pneutec. A Empresa também pos-
sui produção em Guarulhos e diversos 

Truck Centers/Auto Centers em São 
Paulo/SP.

Colaboradores e diretor da Pneutec conheceram a Unidade de Videira
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