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Chegamos ao final de mais um ano 
que foi desafiador para a Rede FM Pneus. 
Crescemos em vendas, em mix de pro-
dutos, adquirimos novos parceiros e 
clientes. Como pôde ser acompanhado 
nas edições anteriores de 2014 da Revis-
ta FM Pneus, neste ano investimos pe-
sadamente em melhoria tecnológica do 
processo de reforma, através de raspas 
robôs, orbitread e outros equipamentos 
que fazem com que a Rede FM Pneus 
seja cada vez mais diferenciada e supe-
rior aos demais reformadores de pneus.

Dentre duas grandes parcerias de 
2014, podemos citar a Locomotiva que 
produz nossa linha de lonas para cami-
nhões e a Continental, uma das maiores 
fabricantes mundiais de pneus e equi-
pamentos automotivos que fabrica os 
melhores pneus em custo quilômetro do 
mercado. Tais parceiros ajudaram a dar 
aos nossos clientes um serviço cada vez 
mais completo e de qualidade, fazendo 
com que a Rede FM Pneus possua solu-
ções de extrema qualidade para as várias 
necessidades do transporte.

Nesta edição da Revista FM Pneus, 
você acompanha uma matéria especial 
sobre a UTI do Pneu, outra grande no-
vidade apresentada pela FM Pneus neste 
ano. A UTI é uma inovação para o con-
serto de pneus e uma exclusividade da 
Rede FM Pneus em suas áreas de atua-
ção.

Além da matéria de capa, apresenta-
mos nesta edição, a história de diversos 
clientes e parceiros da FM Pneus. Você 
pode acompanhar também a visita de 

2014: ano de crescimento tecnológico, novidades e parcerias

estudantes e clientes em nossas Unida-
des através do programa Portas Abertas.

Na página 12, trazemos na matéria 
sobre Sustentabilidade, uma novidade 
apresentada por um de nossos parcei-
ros, a Continental, que tem investido em 
pesquisas com a planta Dente-de-Leão. 
A empresa já apresentou os seus primei-
ros pneus de teste que trazem este novo 
material em substituição da borracha 
natural, solução que torna a produção 
de pneus mais sustentável.  

Registramos a grande confraterniza-
ção ‘FM Pneus em Família’ que reuniu 
colaboradores e familiares para celebrar 
2014. A Caminhada Sustentável e o reco-
nhecimento a colaboradores das Unida-
des do Paraná e Rio Grande do Sul tam-
bém estão em destaque.

Na página 13 trazemos a matéria sobre 

o Concurso Pneu Boa Pinta promovido 
pela Borrachas Vipal, que premiou duas 
Unidades da FM Pneus por apresentarem 
as melhores recapagens da Rede Autori-
zada Vipal. 

A última edição de 2014 está reple-
ta de matérias interessantes que vão te 
proporcionar uma boa leitura. Para 2015, 
a Rede FM Pneus deseja a seus clientes 
além de muita saúde, paz e felicidade, 
ótimos negócios, sendo que continu-
amos a desenvolver novos planos para 
cada vez mais trazer economia e renta-
bilidade à nossos clientes e parceiros.

Feliz 2015!

Eduardo Maldaner, Marcos Magnanti
e Ramassés Mascarello.
Diretoria Executiva
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MAVIAR – uma parceria de sucesso 
com a FM Pneus

Em meados de 1989, tem início a vi-
toriosa história da Maviar, uma sólida 
e tradicional empresa do ramo de dis-
tribuição e transporte de GLP (gás de 
cozinha) e de combustíveis, que como 
grande parte das microempresas, co-
meçou pequena e dentro de uma famí-
lia, a família Pietrobom. 

No início, seis irmãos abriram um 
pequeno mercado na cidade de Guara-
niaçu/SC, contando na época com oito 
colaboradores. Além da venda de mer-
cadorias, com a demanda aumentando 
e a necessidade de expandir os negó-
cios, resolveram montar um beneficia-
dor de grãos de arroz, atendendo a po-
pulação local e da microrregião, o que 
durou apenas alguns anos. 

Em torno de dois anos depois, 
resolveram ser representantes da 
Supergasbrás, o que revelou-se num 
futuro próximo ser a verdadeira 
guinada do negócio. Da sociedade que 
inicialmente era de seis irmãos, restaram 
Benjamim e Lourenço Pietrobom, atuais 
sócios-proprietários da empresa. 

Em virtude das dificuldades da época, 
inicialmente pagavam frete para tercei-
ros no transporte do gás que comercia-
lizavam em seu pequeno distribuidor. 
Logo sentiram a necessidade de adqui-
rir um caminhão próprio para diminuí-
rem as despesas, o que fizeram sem ti-
tubear. Não demorou muito para que a 
própria companhia fornecedora incen-
tivasse para que comprassem mais ca-
minhões e ampliassem seus negócios, o 
que aconteceu gradativamente. 

Hoje a Maviar conta com 16 veículos, 
entre caminhonetes de distribuição lo-
cal, caminhões tipo gaiola que transpor-
tam gás envasado, caminhões de trans-
porte de gás a granel e caminhões de 
transporte de líquido. Estes últimos, são 
decorrentes da ampliação nos negó-
cios feita pelos sócios no ano de 2010, 
e tratam-se de caminhões tanques que 
realizam o transporte de combustível 
líquido, sendo sua principal atividade 
hoje e responsável pela maior parte do 
movimento da empresa.

Com mais de 30 colaboradores en-
tre transportadora e o mercado, o qual 
continuam a administrar, a Maviar aten-

História de amigos

de toda a microrregião que compre-
ende os municípios de Campo Bonito, 
Ibema, Catanduvas, Três Barras, Quedas 
do Iguaçu, Nova Laranjeiras, Diaman-
te do Sul, Laranjeiras e Rio Bonito com 
distribuição de GLP, além do depósito 
principal em Guaraniaçu, movimentan-
do mais de 100 toneladas de gás/mês. 
No transporte de combustíveis, são rea-
lizadas mais de 70 viagens/mês com os 
tanques em translados entre Araucária, 
Cascavel, Medianeira e Foz do Iguaçu, 
sendo estes fretes realizados para uma 
distribuidora de combustíveis da qual 
são agregados.

Segundo o sócio-proprietário Ben-
jamim, as maiores dificuldades en-
frentadas pela empresa são referentes 
aos encargos tributários elevados, não 
condizentes com os reajustes de fretes 
dos últimos anos. “Passamos por alguns 
percalços no decorrer dos mais de 25 
anos de existência da empresa, os quais 
geraram uma certa lentidão em de-
terminados momentos na questão do 
desenvolvimento e crescimento dos 
negócios, como acidentes envolvendo 
veículos da frota, por exemplo. Também 
enfrentamos a dificuldade em conse-
guir mão de obra qualificada nos dias 
de hoje, um problema que afeta todo 
o setor de transporte”, afirma. Mesmo 
assim, Benjamim é otimista ao declarar 

que, de maneira geral, o crescimento da 
empresa pode ser considerado satisfa-
tório, uma vez que todos os obstácu-
los que se apresentaram sempre foram 
superados. “O primeiro passo, em todo 
trabalho que formos realizar, é não de-
sanimar, mesmo com as dificuldades 
do percurso. Se tudo fosse fácil, seria 
diferente, mas não, para qualquer setor 
existem os desafios a serem superados”, 
declara. 

A relação com a FM Pneus

A relação com a FM Pneus vem de 
longa data, por volta de 2001, quando 
na época quem atendia a Maviar eram 
agentes terceirizados que possuíam um 
ponto de apoio da FM em Guaraniaçu. 
De lá para cá houveram mudanças, a FM 
hoje tem dois consultores de vendas, 
Ivanildo Paiva e Luiz Estevão, ambos 
residentes em Guaraniaçu. “Os consul-
tores nos atendem há muitos anos, o 
que fortalece o laço de confiança entre 
as empresas em virtude do tempo de 
trabalho juntas. Temos um tratamento 
“VIP” pelo fato de os consultores residi-
rem na cidade, as vezes precisamos de 
serviços em horários diferenciados ou 
mesmo em domingos e feriados. Nossa 
relação de amizade é forte e isso é gra-
tificante”, destaca Benjamin.

Foto:Divulgação
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Metalúrgica Filipin: alta tecnologia em 
produtos e serviços

Não há como contar a história da Me-
talúrgica Filipin sem voltar às origens de 
seu fundador, Iradi Filipin, catarinense 
de Palmitos/SC que batalhou muito para 
chegar aonde está. Aos 18 anos, Filipin foi 
servir ao Exército em Brasília/DF. Depois 
de um período, voltou para casa e ingres-
sou no Corpo de Bombeiros de Chapecó. 
Em 1981, casou e se mudou para o Paraná 
para trabalhar na agricultura. “Me mudei 
com toda a família, meus pais e meus ir-
mãos mais velhos” lembra. Como nada é 
fácil, começaram as dificuldades no cam-
po, entre elas, a falta de maquinários para 
a lavoura, um grande período de seca, en-
tre outros fatores que o fez desistir de ser 
agricultor. Em 1982 nasceu seu primeiro 
filho, Eder, em 1983, a segunda filha Ju-
liana e em 1989, a terceira filha Jaqueline. 

Conforme Filipin, um certo dia, um 
grande amigo e compadre seu, o con-
vidou para ser sócio de uma pequena 
marcenaria. “Fiquei muito feliz e aceitei o 
convite. Lembro que a primeira porta ma-
ciça de imbuia que fizemos, entregamos 
a pé porque ainda não tínhamos carro 
para entrega”, conta.

Ainda jovem e com espírito empreen-
dedor, sempre buscando melhorar, Filipin 
expandiu os negócios com a inclusão de 
novas atividades, como a fabricação de 
esquadrias de ferro e estruturas metálicas. 
Em 1990, montou uma nova empresa na 
cidade de Pitanga/PR com as mesmas ati-
vidades. Ficou por cinco anos na cidade, 
sem muitos resultados. “Nada acontece 
por acaso e tudo serviu de aprendizado”, 
afirma Filipin.

Sempre contando com o apoio de sua 
família e amigos, em 1996 Iradi decide 
mudar-se para a cidade de Guarapuava/
PR e abrir outra empresa, a Metalúrgica 
Filipin. “Chegamos com a cara e a cora-
gem, em uma situação financeira com-
plicada, tinha apenas uma F-100 a gás 
e pagando aluguel. Iniciei a Metalúrgica 
com três funcionários e minha esposa, 
que me ajudava até na montagem. Pas-
samos por dificuldades, mas sempre tive-
mos o objetivo de levar o trabalho a sério, 
a honestidade, a atenção aos clientes e 
fornecedores, assim fomos conseguindo 
superar muitas barreiras. Nossos filhos 
sempre colaboraram, todos começaram 

a trabalhar desde cedo. Estudaram, cur-
saram a Universidade e hoje estão forma-
dos. Para mim é muito gratificante ver os 
três filhos trabalhando juntos, em família, 
apesar dos desafios que não são poucos”, 
declara.

Muito trabalho e dedicação sempre fo-
ram as qualidades do casal Filipin, que até 
hoje são os primeiros a chegar à empresa 
e os últimos a sair. Essa é a receita para 
o resultado de sucesso e crescimento da 
empresa na opinião deles. 

Em 1997, a Metalúrgica Filipin come-
çou a fabricar estruturas metálicas para 
coberturas, mezaninos, torres, barracões, 
entre outras. Com o passar do tempo, 
foi adquirindo experiência, conquistan-
do o mercado e ganhando credibilidade. 
Com seu reconhecimento no ramo de 
estruturas metálicas e percebendo uma 
nova oportunidade de ampliação dos ne-
gócios, a empresa partiu para o setor de 
pré-moldados. 

Como a estrutura da empresa já estava 
ficando pequena e, pensando no futuro, 
em 2009, a família Filipin investiu con-
sideravelmente na construção da nova 
sede, novas máquinas e equipamentos, 
aliados a mais alta tecnologia no merca-
do para poder oferecer produtos e servi-
ços de qualidade.

“A empresa se destaca em um segmen-
to altamente competitivo, executando 
projetos diferenciados e de qualidade. 
Contamos com uma equipe de 40 fun-
cionários, e frota própria, o que possibilita 
o transporte seguro, caminhões equipa-
dos com guindastes para carga, descarga 
e montagem, assegurando um atendi-
mento personalizado”, explica Filipin.

Com o objetivo de expandir, a Metalúr-
gica dá origem a mais uma empresa no 
setor da construção civil, a Concreaço, 
empresa apta a oferecer a melhor solu-
ção em estruturas pré-fabricadas para 
obras de todos os tamanhos e aos mais 
diversos segmentos, atendendo as espe-
cificidades de cada projeto.

Com atendimento diferenciado, profis-
sionais experientes e capacitados, a em-
presa trilha um caminho transparente e 
de crescimento sólido. “Nossa conquista 
está em cada processo, cada negócio, 
nos cuidados com o ambiente de traba-
lho, nas parcerias que construímos e em 
cada cliente satisfeito. Um sucesso cons-
truído passo a passo, com nossos clien-
tes, fornecedores e colaboradores”, finali-
za o filho Eder Filipin.

A Metalúrgica Filipin está localizada 
na BR 277 – Km 348 em Guarapuava/PR. 
www.metalurgicafilipin.com.br

Uma das obras realizadas pela Metalurgica Filipin

Foto:Divulgação
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Rodoaves e FM Pneus - Uma parceria de 
confiança

A história da Rodoaves, empresa de 
transporte que atua em Toledo/PR e 
região, tem início por volta de abril 
de 2009, quando José Claudio da Sil-
va, proprietário da Tecnoaves, empre-
sa do ramo de montagem de aviários 
e comercialização de equipamentos 
agropecuários, decidiu ampliar seus in-
vestimentos. Através dos contatos pro-
porcionados pelo segmento, no caso 
por produtores e transportadores de ra-
ção, que nasceu a Rodoaves. Na época, 
em meados de 2009, a Tecnoaves já se 
tratava de uma empresa consolidada, e 
José Claudio já tinha proximidade com 
o ramo do transporte, adquirindo um 
bitrem graneleiro no início daquele ano. 
No mesmo período, uma oportunidade 
de negócio surgiu. Uma transportadora 
de ração a granel, que estaria encerran-
do as atividades, ofereceu os caminhões 
para a Tecnoaves. Sem perder tempo, 
José Claudio que percebia o evidente 
potencial daquele mercado, apressou 

-se em fechar o negócio adquirindo um 
dos veículos. Assim começou a Rodo-
aves, com seu primeiro caminhão de 
transporte de ração, transportando para 
a antiga Sadia, hoje BR Foods. Até o fi-
nal de 2009, a Rodoaves já contava com 
quatro veículos, todos na ração, e ano a 
ano este número aumentou exponen-
cialmente.

Para quem começou com apenas dois 
funcionários além do proprietário, hoje 
a Rodoaves e Tecnoaves juntas contam 
com mais de 60 colaboradores diretos, 
sendo responsáveis ainda por mais de 
50 empregos indiretos. Sua frota conta 
com 28 veículos, sendo 18 caminhões 
silo, de transporte de ração, e mais nove 
câmaras frigorificadas, transportando 
frios para a BRF, além de um caminhão 
munk que auxilia nas montagens de 
aviários para Tecnoaves. Os caminhões 
silos realizam entregas por todo o Oes-
te paranaense e um pouco do Sudoes-
te. Já suas câmaras viajam por pratica-
mente todo o território brasileiro.

Segundo o proprietário administrador 
da Rodoaves e filho de José Claudio, 
Cristian Giovane da Silva, todos estão 
muito satisfeitos com a rápida evolução 
da transportadora. “Com uma média de 
aquisição de quase seis veículos por 
ano, o crescimento da empresa é visí-
vel e inegável, superando a média para 
uma empresa de pequeno porte”, afir-
ma Cristian. Embora que as dificuldades 
sempre existiram, Cristian confessa que 
ultimamente algumas delas tem se des-
tacado no cenário do transporte, citan-
do como exemplo, a péssima conserva-
ção das rodovias do país, especialmente 
no caso das regiões Norte e Nordeste. 
Além disso, também há a dificuldade no 
agenciamento dos fretes de retorno no 
segmento de frigorificados, o que aca-
ba onerando os custos do transporte. 
Cristian ressalta ainda a crescente difi-
culdade de contratação de mão de obra 
qualificada, o que é preocupante do 
ponto de vista do transportador. “Apesar 
disso, acredito em um futuro otimista 
quanto ao avanço e desenvolvimento 
da empresa. Temos planos de amplia-
ção constante, com aquisição de mais 
caminhões num futuro próximo”, decla-
ra ele.

Relação com a FM Pneus

Desde sua abertura, a Rodoaves tem 
sido parceira da FM Pneus. O relaciona-
mento foi herdado da antiga empresa 
em que Marcos Luiz Nowotny, atual en-
carregado de frota, trabalhava na época 
da compra da empresa, hoje Rodoaves. 
“Já experimentamos trabalhar com ou-
tros reformadores. Até de bandeira já 
trocamos por um período, mas temos 
confiança no trabalho da FM Pneus, o 
que nos fez retornar. Estamos muito sa-
tisfeitos com os produtos e serviços ofe-
recidos pela empresa, e principalmente, 
pelo atendimento diferenciado que nos 
é dado, em especial pelo gerente do 
truck center de Toledo, Rodrigo Ansolin, 
que além de nos atender muito bem, 
ainda temos grande amizade”, afirma 
Marcos. A parceria entre Rodoaves e FM 
Pneus é sólida, dando mostras de uma 
longevidade certa e duradora.

Foto:Divulgação
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Transportadora Baroncello: Há mais de 35 anos 
no ramo de transportes

Com a visão arrojada de Elfo Fran-
cisco Baroncello, teve início em 1979, a 
Transportada Baroncello Ltda de Videi-
ra/SC. Na época, Elfo iniciou as viagens 
com um caminhão Mercedez Benz LP 
321 financiado, transportando de seis 
a oito toneladas de produtos Perdigão, 
tais como banha, salame e salgados. “Eu 
acreditava que era possível crescer no 
setor e parti para o desafio profissional, 
viajando por todo Brasil e voltando para 
Videira somente quando tinha o dinhei-
ro para pagar a prestação do caminhão 
e assim fui construindo a Transportado-
ra Baroncello”, relembra Elfo.

Com o passar do tempo, a empresa 
foi crescendo com uma boa equipe de 
funcionários e com a participação da 
família Baroncello, especialmente do 
filho de Elfo, Sidenei. Conforme relata 

Elfo, a decisão de investir no setor de 
transportes foi devido ao seu conheci-
mento na área e principalmente pelas 
condições favoráveis que se apresen-
tavam na época. “O frete era bom, pois 
tinha pouco caminhão e muita carga, o 
diesel era barato, representava apenas 
7% do faturamento bruto”, afirma.

Hoje a Transportadora Baroncello 
gera em torno de 40 empregos atuando 
em todo o território nacional. Entre as 
principais dificuldades enfrentadas, Elfo 
e Sidenei salientam a alta carga tributá-
ria, as condições das rodovias e o preço 
do diesel, principal insumo no setor de 
transportes. 

Apesar disso, a empresa tem pla-
nos de crescer ainda mais. “O lema da 
empresa é o trabalho bem feito, pois o 
dono tem que estar sempre preocupa-

do com a possibilidade de crescimento, 
mas para isso tem que ser o primeiro 
a chegar e o último a sair da empresa”, 
destaca Elfo Baroncello.

A parceria com a FM Pneus

A parceria da Transportadora Baron-
cello com a FM Pneus iniciou através de 
uma visita do gerente da Unidade de Vi-
deira, Márcio Marcon e sua esposa Cari-
ne, responsável pelo setor financeiro da 
Unidade. “Após a visita, resolvi conhecer 
o trabalho da empresa fazendo algumas 
recapagens e fiquei satisfeito, pois a FM 
Pneus tem um produto de qualidade, 
logística adequada e a equipe de fun-
cionários nos atende muito bem”, res-
salta Elfo.

Elfo e o filho Sidenei administram a Transportadora Baroncello

Foto:Divulgação
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Irmãos Del Posso: da lavoura para o 
setor de transportes 

Através do sonho de Ijair Del Posso 
de comprar um caminhão para trans-
porte, em 1994, surgiu em Concórdia/
SC, a Transportes Del Posso e Filhos 
Ltda. Na época, Ijair trabalhava com 
agropecuária, criação de suínos e bo-
vinos, além da lavoura. Porém, o so-
nho de ser caminhoneiro falou mais 
alto e junto com os irmãos Ivani e Ita-
cir comprou o primeiro caminhão.

Conforme os sócios, os primeiros 
passos da empresa foram realmente 
difíceis, pois eles não tinham conhe-
cimento sobre o transporte de cargas 
e, além disso, Ijair que era o motorista, 
nunca havia saído do Estado de San-
ta Catarina, sendo que sua primei-
ra viagem foi para o Rio de Janeiro. 

Do primeiro caminhão em 1994 até 
hoje, a empresa foi evoluindo, cres-
cendo e gerando empregos. A Trans-
portes Del Posso e Filhos conta com 
15 caminhões, gerando 16 empregos, 
sendo que a administração da frota 
fica a cargo de Ijair, sua esposa e filho. 
Já a lavoura e a criação de gado é ad-
ministrada pelos irmãos Itacir e Ivanir.

A frota de caminhões da Transpor-
tes Del Posso e Filhos atende o merca-
do nacional com caminhões câmaras 
frias. Conforme o sócio Ijair, hoje as 
principais dificuldades são a infraes-
trutura das rodovias, a falta de pon-
tos de apoio para paradas e os valores 
dos fretes que estão defasados. “Hoje 
o preço do frete não é condizente com 
a realidade do transporte brasileiro, essa 
é uma questão que tem que ser revis-
ta pois prejudica muito o setor”, salienta. 

Parceria com a FM Pneus

A parceria entre Transportes Del Posso 
e Filhos e FM Pneus iniciou através do su-
pervisor da FM Pneus em Concórdia, Side-
nei Bianchin. “Começamos uma parceria 
sólida que dura até hoje e estamos muito 
satisfeitos com os resultados e serviços 
prestados pela FM Pneus”, ressalta Ijair.

Fotos:Divulgação

Ijair com alguns motoristas da transportes Del Posso e filhos
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Família Honaiser: uma empresa a céu aberto

A história da família Honaiser em 
Maravilha iniciou com a vinda do pa-
triarca Albano, em 1995. Na época, ele 
e seus pais saíram de Passo Fundo/RS, 
onde trabalhavam no ramo madeireiro 
e se instalaram na Linha Irajá, em Ma-
ravilha/SC, dando continuidade ao tra-
balho com madeira. Em 1959, Albano e 
seus pais deixaram o ramo madeireiro 
e foram morar na Linha Nova Brasília, 
no mesmo município, para trabalhar na 
agricultura.

Durante este tempo, Albano conhe-
ceu Alda, com quem se casou em 1960. 
“Trabalhávamos na agricultura, onde 
tudo era muito sofrido por ser uma ati-
vidade totalmente braçal naquela épo-
ca”, lembra Albano. Da união, nasceram 
os filhos Gilmar (in memoriam), Fátima, 
Delmar, Osmar e Rudimar. 

Em 1993, Albano inicia o plantio di-
reto das culturas de soja, milho, trigo e 
feijão. A partir de 1998, Albano e seus 
filhos Delmar e Rudimar formam a em-
presa familiar no ramo da agricultura, 
dando continuidade à atividade que já 
vinha sendo desenvolvida. 

Hoje a família Honaiser planta em 
uma área de 400 hectares, sendo área 

própria e parte arrendada. Possuem 
modernos equipamentos e maquiná-
rios, o que facilita o trabalho no campo. 
“Pensamos muito no futuro, por isso in-
vestimentos forte em tecnologia. Ape-
sar da grande área plantada que possu-
ímos, trabalhamos sem empregados e 
isso é possível graças aos maquinários 
que temos à disposição”, afirma Rudi-
mar, responsável pela parte financeira 
e administrativa da empresa. Dentre as 
máquinas, estão uma colheitadeira, um 
alto propelido pulverizador, quatro tra-
tores, um caminhão e três plantadeiras. 

Segundo Rudimar, o sucesso dos ne-
gócios se deve a confiança entre os só-
cios. “É fundamental em uma empresa 
familiar o diálogo, a confiança, cada um 
saber ouvir a opinião do outro e ceder 
quando necessário. Todas os investi-
mentos e decisões da nossa empresa 
são tomadas em conjunto e creio que 
isso tem sido decisivo para os acertos e 
planos de futuro”, destaca.

Sobre as dificuldades enfrentadas, 
Honaiser ressalta que por se tratar de 
uma empresa a céu aberto, vários fato-
res influenciam no desenvolvimento do 
negócio. “Além da questão clima, temos 

a variação do preço que oscila confor-
me a safra. Acreditamos que há uma 
necessidade de um seguro agrícola que 
dê uma segurança maior ao produtor, 
pois estamos sujeitos a sol e chuva em 
excesso ou escassez, pragas, necessida-
de de conhecimentos técnicos, enfim, 
como qualquer empresa não podemos 
parar, temos que nos atualizar constan-
temente”, afirma Rudimar.

Albano, Delmar e Rudimar acreditam 
que o importante é sempre cada um 
fazer a sua parte, indiferente do que irá 
acontecer. “Estamos investindo sempre 
pensando no futuro e no crescimento. 
Obstáculos aparecem para serem en-
frentados e os desafios são encarados 
por nós através da união e força do tra-
balho”, lembram.

A parceria com a FM Pneus

A família Honaiser é atendida pela 
Unidade de Maravilha da FM Pneus. 
“Confiamos no trabalho desenvolvido 
pela empresa que é nossa parceria há 
anos. Como nós, a FM também investe 
em tecnologia e qualidade, e isso é es-
sencial”, finalizam.

Foto:Divulgação
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Netuno: Agilidade e segurança no transporte

Através de uma parceria com a 
empresa WEG de Jaraguá do Sul/
SC, os sócios-proprietários Wilfried H. 
Dornbusch e seu filho Nelson Dornbusch 
iniciaram no ramo de transportes. O 
início foi através do transportes de 
motores no ano de 1977 no município 
de Guaramirim, em Santa Catarina. 
“Começamos o transporte de carga de 
motores com um caminhão 1113, ano 
1974, onde eu mesmo era o motorista. 
Depois de dois anos trocamos por 
outro caminhão modelo 1519. Naquela 
época o transporte destas cargas não 
era feito em container e, sim, carga seca. 
Transportávamos para depósitos nos 
portos e depois a carga seguia para os 
navios”, lembra Nelson. 

Com as melhorias e o crescimento do 

mercado de exportação, na década de 
80, Wilfried e Nelson investiram na fro-
ta e adquiriram carretas porta-container. 
Hoje, a Transportes Netuno conta com 
um frota de 18 carretas e tem em seu 
quadro de funcionários 22 colaborado-
res, atendendo o litoral de Santa Cata-
rina, onde transporta para os principais 
portos do Estado: Navegantes, Itajaí, Ita-
poá e São Francisco do Sul.

Para os sócios da Transportes Netuno, 
o objetivo é a satisfação do cliente, ofe-
recendo agilidade e segurança no trans-
porte. “Nossa empresa cresceu satisfato-
riamente e o nosso objetivo é transportar 
sempre com qualidade”, afirmam.

Entre as principais dificuldades, os só-
cios citam a questão da infraestrutura 
das estradas e o custo para manter um 

caminhão. “Muitas coisas precisariam 
melhorar no ramo de transportes, co-
meçando pela infraestrutura das estra-
das que não dão plenas condições de 
segurança aos nossos motoristas. Além 
disso, o custo para manter os caminhões 
rodando está cada vez maior, dificultan-
do os investimentos no setor”, destacam. 

Transportes Netuno e FM Pneus

A Transportes Netuno e a FM Pneus 
firmaram parceria há mais de sete anos, 
através de um consultor de vendas. 
“Nossa parceria é firme, estamos muito 
contentes com o atendimento e princi-
palmente com o produto oferecido pela 
empresa”, ressalta Walfried.

A partir da esquerda, Nelson e Wilfried 
com o gerente de frotas da Transportes 

Netuno, Dário Tomelin 

Foto:Divulgação
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Siloti – referência no agronegócio

Os negócios da família Siloti começa-
ram a partir da empresa Alimentos Silo-
ti, criada em 1981 no interior do Paraná, 
na cidade de Assis Chateubriand. Os 
fundadores Edésio Siloti e esposa Zé-
lia, junto com seus filhos José Augusto 
Siloti e Jocélio Siloti trabalhavam com 
mais três funcionários, de forma que as 
atividades foram iniciadas com a fabri-
cação de fubá e pipoca em um pequeno 
moinho. 

Acreditando no potencial da região, 
o empreendedor Edésio realizou vários 
investimentos aumentando a sede pró-
pria com novas edificações, maquinário 
e equipamentos, gerando mais empre-
gos e proporcionando novas diretri-
zes de mercado. Neste cenário nasceu 
o primeiro negócio de uma cadeia de 
empreendimentos, a indústria de bene-
ficiamento de milho cresceu e com ela 
surgiram novas oportunidades. Como a 
empresa necessitava de matéria-prima 
para industrializar, iniciaram-se as ven-
das de sementes de milho, estimulando 
cada vez mais os produtores a trabalha-
rem com a cultura. 

No ano de 1997 iniciaram no ramo de 
comercialização de insumos, basica-
mente as sementes de milho Agroeste 
e Químicos da Zeneca do Brasil, visan-
do agregar junto ao comércio de cere-
ais. Quando da criação da Syngenta, a 
empresa Siloti assumiu a região e um 
crescimento acima da média do setor. 
Realizando investimentos visando o 
aumento e o aperfeiçoamento de suas 
atividades, buscou cultivar sólidas par-
cerias com seus clientes, expandindo 
suas ações na comercialização de fer-
tilizantes e insumos de alta tecnologia. 

Além das atividades agrícolas, a Siloti 
é responsável pelo plantio de uma área 
de mais de seis mil hectares de lavoura. 
Atua com o moinho de beneficiamen-
to de milho e no ramo de transportes. 
Em 1998, com a aquisição do primeiro 
caminhão, deu início a frota que hoje 
conta com 20 veículos de transporte 
graneleiro, trafegando por todo o país, 
de Norte a Sul, transportando tanto seus 
insumos e produtos beneficiados quan-
to os grãos que são armazenados em 
seus silos. 

A área de abrangência da Siloti en-

globa os Estados de São Paulo, Minas 
Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do 
Sul e principalmente o Paraná, onde sua 
atuação é muito forte. Contando atu-
almente com 138 colaboradores, gera 
mais de 150 empregos indiretos e é 
orgulho para a região Oeste do Paraná, 
onde é referência em todos os segmen-
tos que atua, pois sua política é de sem-
pre agregar valores ao que é produzido, 
gerando empregos e divisas, sendo seus 
investimentos canalizados para o agro-
negócio e visando à expansão de toda 
sua cadeia produtiva.

De acordo com o sócio-proprietário 
Jocelio Siloti, o crescimento e a evolu-
ção da empresa são satisfatórios desde 
a fundação há mais de 30 anos. Apesar 
dos obstáculos encontrados durante o 
percurso, Jocelio afirma que a Siloti tem 
despontado em todos os setores nos 
quais atua, tornando-se referência na 
região. Ao ser questionado sobre qual o 
segredo do sucesso, Siloti menciona um 
dito que seu pai, Edésio, sempre citava: 
“Chapeuzinho debaixo do braço, pas-
sinho, passinho”, lembrando que com 

humildade e paciência tudo pode ser 
alcançado.

A relação com a FM Pneus

A parceria entre a Siloti e a FM Pneus 
já vem há mais de oitos anos e tem se 
intensificado nos últimos quatro anos, 
pois são parceiros exclusivos. Segun-
do Anderson Martens, encarregado de 
frota da Siloti, a empresa optou por ter 
fornecedores exclusivos como forma 
de estreitar o relacionamento, visando 
a maior qualidade de serviços e aten-
dimento além de garantia de um custo 
benefício melhor e mais preciso, pro-
porcionando maior poder de competi-
tividade no transporte. 

Conforme Anderson, o relaciona-
mento com a FM é muito satisfatório. “O 
atendimento do consultor da FM, Ivan 
Mazzuco, é excelente. Ele sempre nos 
mantém informados das novidades no 
campo de pneus. Uma parceria que se 
estende para além dos domínios profis-
sionais, revelando uma relação de ami-
zade e respeito mútuo”, destaca.



||  Revista FM Pneus12

Sustentabilidade

Dente-de-Leão como fonte de borracha 
para os pneus Continental

A indústria de pneumáticos realiza ex-
pressivos investimentos em pesquisa e 
desenvolvimento de novas tecnologias 
capazes de garantir não apenas a fabri-
cação de produtos cada vez mais durá-
veis, com desempenho superior e menos 
agressivos ao meio ambiente, mas tam-
bém que possam ser produzidos a partir 
de matérias primas alternativas à borracha.

E uma flor muito popular entre as 
crianças, que adoram soprar as suas se-
mentes, o Dente-de-Leão, vem chaman-
do a atenção em razão de uma desco-
berta surpreendente dos cientistas da 
Universidade de Müster, na Alemanha: 
o látex desta planta medicinal produz 
uma borracha com a mesma qualida-
de oferecida pela seiva da seringueira.

Sempre atenta à questão da importân-
cia do emprego sustentável dos recursos 
naturais, a Continental integra o con-
sórcio de institutos de pesquisas e par-
ceiros industriais que estão dando con-
tinuidade às descobertas iniciadas pela 
universidade alemã de forma a tornar 
esta ideia uma realidade para o mercado.

Recentemente, a Continental apre-
sentou os seus primeiros pneus de teste 
que trazem este novo material já apli-
cado na banda de rodagem, em subs-
tituição da borracha natural, solução 
que deixa a companhia mais perto de 
seu objetivo de tornar a produção de 
pneus mais sustentável e menos depen-
dente das matérias primas tradicionais.

Como fornecedor de matéria prima 

alternativa para a borracha natural tra-
dicional, o Dente-de-Leão apresenta 
grandes vantagens. Extraída principal-
mente no sudeste da Ásia, a seiva da 
seringueira tem uma procura maior do 
que a sua oferta, refletindo nos custos 
de aquisição. Além disso, a seringuei-
ra está ameaçada pela contaminação 
de fungos. A borracha natural é uma 
opção à utilização de uma fonte não-
-renovável, como o petróleo, emprega-
do na fabricação da borracha sintética.

A exploração industrial de borracha na-
tural do Dente-de-Leão pressupõe o seu 
cultivo extensivo. Para tornar isso possí-
vel, os bioquímicos descobriram a enzima 
responsável pela rápida coagulação do lá-
tex e, inibindo sua ação, foram capazes de 
fazer com que a seiva escorra livremen-
te de forma a ser extraída desta planta.

Segundo o parecer dos pesquisado-
res, futuramente cerca de um décimo 
da demanda alemã de borracha po-

deria ser suprida pelo Dente-de-Leão, 
que tem um período de crescimento de 
apenas um ano, da semeação até a co-
lheita, contra os cinco a sete exigidos 
para o cultivo da borracha tradicional.

Fotos:Assessoria Continental

Projeto Dente-de-Leão é premia-
do no GreenTec Awards 2012

A Continental Pneus e o Instituto 
Fraunhofer para a Biologia Molecu-
lar e Ecologia Aplicada (IME) da Uni-
versidade de Münster, na Alemanha, 
froam premiados com o GreenTec 
Awards 2014, um dos mais prestigia-
dos do mundo, pelo projeto de De-
senvolvimento Industrial de Borra-
cha Natural dente-de-Leão (RUBIN).

Um júri composto por 60 espe-
cialistas considerou essa iniciativa 
como o exemplo mais relevante de 
compromisso ambiental e de tecno-
logia ambiental pioneira na categoria 
“Mobilidade Automóvel”, uma das 14 
que compõem o GreenTec Awards.

“No projeto RUBIN, procuramos 
encontrar soluções viáveis, tanto do 
ponto de vista ecológico, quanto do 
econômico e social, para responder 
à crescente procura por borracha 
natural. Considerando o aumento 
dos níveis de motorização, estamos 
convencidos de que a utilização de 
borracha obtida a partir da raiz do 
Dente -de-Leão tornará a nossa pro-
dução de pneus consideravelmente 
mais eficiente e sustentável”, disse 
Nikolai Setzer, membro do Conse-
lho de Administração da Continen-
tal e diretor da Divisão de Pneus.
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Premiação

FM Pneus entre as melhores 
recapagens do país

Durante os meses de maio à no-
vembro, a Borrachas Vipal promoveu o 
Concurso Pneu Boa Pinta, que visa es-
colher os melhores pneus reformados 
do Brasil, divididos em três categorias 
dentro da Rede Autorizada Vipal, Eixo 
livre, Tração e Urbano entre os seus 240 
reformadores. A Rede FM Pneus ga-
nhou duas premiações pela sua exce-
lente qualidade em reforma de pneus.

O concurso, além do critério por seg-
mento de pneu, foi separado por cinco 
categorias de tamanhos produtivos, 
onde os melhores de cada categoria 
iriam disputar quem possui os melho-
res pneus reformados do Brasil. E claro, 
a FM Pneus não poderia ficar de fora 
com sua busca constante de qualidade, 
inovação e investimento em melhorias.

A FM Pneus, Unidade de Maravilha, 
foi ganhadora do melhor pneu de Tra-
ção na categoria 2.001 à 4.000 pneus, 
sendo que foi a única reformadora do 
Sul do país a configurar dentre os três 
melhores da categoria Tração. Já a Uni-
dade de Guarapuava foi ganhadora do 
melhor pneu Urbano na categoria 1.001 
à 2.000 pneus, também sendo a única 
reformadora do Sul do país a estar en-
tre os 3 melhores do segmento Urbano.

Segundo o diretor da FM Pneus, 
Eduardo Maldaner, este prêmio é re-
sultado de muito trabalho, da busca 
constante por inovação e qualidade. 
“O prêmio nos traz bastante orgulho 
e demonstra que nossas produções 
estão no caminho certo, e evoluindo 
cada vez mais, nossos colaboradores 
da indústria estão de parabéns, afinal, 
estamos liderando em qualidade em 
uma lista de 240 reformadores”, afirma.

Já para o gerente de Unidade de Gua-
rapuava, Genivaldo Ceccon, a premia-
ção é um grande reconhecimento pelo 

A Rede FM Pneus participou do concurso Pneu Boa Pinta, promovido 
pela Borrachas Vipal, que elegeu os melhores pneus reformados do país 

esforço contínuo da empresa e dos co-
labores em proporcionar ao cliente da 
Rede FM Pneus o melhor pneu do Brasil.

A Premiação

A Borrachas Vipal pensando em 
melhorar cada vez mais a qualidade 
de sua Rede Autorizada e ao mesmo 
tempo reconhecer os melhores, pro-
porcionou como premiação, além do 
certificado do concurso às Unidades 
ganhadoras, um cartão presente no 
valor de R$ 300,00 para cada colabo-

rador da produção da Unidade Mara-
vilha e outro cartão presente no valor 
de R$ 400,00 para cada colaborador da 
produção da Unidade de Guarapuava.

Ao todo, a Vipal distribuiu R$ 
26.700,00 aos colaboradores de Ma-
ravilha e R$ 3.200,00 aos colabora-
dores da Unidade de Guarapuava.

Parabéns à todos os colaboradores da 
FM Pneus pela excelência no trabalho 
e o agradecimento especial para a Bor-
rachas Vipal pela grande iniciativa do 
Concurso Pneu Boa Pinta que valoriza 
o trabalho de nossos colaboradores.
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FM Pneus é destaque na Logistique 2014

A FM Pneus participou entre os dias 21 a 24 de outubro, em 
Chapecó/SC, da Logistique 2014 - Feira Internacional de Lo-
gística, Transporte e Comércio Exterior, um dos maiores even-
tos nacionais do setor. De acordo com o diretor da FM Pneus, 
Eduardo Maldaner, a Logistique é um ambiente estratégico 
para o desenvolvimento de novos negócios e networking. “A 
Feira reúne empresas ligadas ao transporte, logística e ao co-
mércio exterior. E neste sentido, a FM Pneus não poderia ficar 
de fora, já que é a maior rede reformadora de pneus do Sul do 
país e agora também revendedora da linha de pneus novos 
General e Continental”, destaca.

Em seu estande, a FM Pneus apresentou aos clientes e par-
ceiros, a linha de recapagem com banda Vipal, novidades na 
linha de pneus de carga Continental e General Tire e a UTI do 
Pneu, uma das grandes novidades da feira, sendo que este é 
um serviço diferenciado e pioneiro no Oeste catarinense.

A Logistique é promovida pela Federação das Empresas de 
Transporte de Carga e Logística do Estado de Santa Catarina 
(Fetrancesc) e pelo Sindicato das Empresas de Transporte de 
Carga e Logística de Chapecó (Sitran) com apoio das princi-
pais instituições do setor: ABRALOG, CNT, ABTC, Sebrae/SC e 
SEST/SENAT.  

Fotos:Divulgação

Durante a feira, a FM apresentou a UTI do Pneu, serviço pioneiro no Oeste catarinense
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tecnologia exclusiva
da FM Pneus nas suas

regiões de atuação

TECNOLOGIA

seus pneus
danificados

agora tem
chance de

recuperação
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Matéria de capa

UTI do Pneu: Uma nova 
vida para o seu pneu

Tipos de danos
Na UTI do Pneus, os seguintes 
danos podem ser consertados:

A Rede FM Pneus tem à disposição em suas Unidades a melhor 
tecnologia para o conserto de pneus

Sabem aqueles pneus de carga com 
danos que parecem irreparáveis e que 
acabam sendo descartados por não ha-
ver mais como utilizar? Pois é, agora a 
maioria deles têm solução. A Rede FM 
Pneus implantou a UTI do Pneu, um 
serviço especializado em recuperação 
de pneus.

A UTI do Pneu

É um espaço diferenciado que a FM 
Pneus criou, utilizando técnicas, ferra-
mentas e matéria-prima diferentes das 
utilizadas nos formatos normais de con-
serto de pneus. Todos os produtos, sen-
do ferramental, equipamentos e maté-
ria-prima são importados da Alemanha.

Além disso, a FM Pneus possui profis-
sionais altamente treinamos e homo-

Os pneus com danos que 
parecem irreparáveis agora 
tem solução na UTI do Pneu

logados para operar com este sistema 
diferenciado de recuperação de pneus 
pela Rema Tip Top, empresa alemã pio-
neira no sistema de reparos de pneus.

Serviços Realizados na UTI

Na UTI do Pneu, são reparados danos 
que antes causavam o descarte prema-
turo dos pneus, com grande perda fi-
nanceira para o transportador, além de 
consertar danos com garantia que até 
então eram possíveis de serem feitos 
apenas sem garantia no sistema normal 
de vulcanização.

Além de diversos materiais especiais 
de preparação, a UTI utiliza consertos 
à base de Rayon, o qual é definitivo, ou 
seja, não é necessário substituí-lo no 
próximo serviço de recapagem e pode 

ser aplicado na lateral, no ombro e na 
banda de rodagem dos pneus de carga. 
O Rayon apresenta alta resistência à tra-
ção e grande flexibilidade, podendo su-
portar uma força de até 60 kg/mm.

Foto:Zanotto
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Dano na banda de rodagem com 
tamanho de 40mm por 40mm, 

partindo da terceira cinta da 
banda de rodagem;

Danos na lateral  do pneu com 
tamanho de 20mm no sentido 
axial e sentido radial 130 mm;

Danos no ombro do pneu com 
tamanho de 25mm, no sentido 

axial de 25mm e radial de 60mm, 
sendo que não podem estar rom-

pidos os cabos da terceira cinta

Danos laterais de 40mm no 
sentido axial e 80mm no 

sentido radial

Com a UTI do Pneu, a Rede FM Pneus possibilita ao transpor-
tador economizar e reduzir consideravelmente seus custos em 
pneus, pois poderá salvar pneus novos e reformados que sofre-
rem danos, possibilitando utilizar o pneu até o final da banda de 
rodagem e possivelmente reformá-los novamente para diluir os 
custos da carcaça.  

Para ficar mais claro, imagine o investimento em um pneu 
novo ao custo médio de R$ 1.500,00, agora imagine que este 
pneu sofra um grande dano com pouco tempo de utilização, 
que até então levaria o mesmo ao descarte, podemos imaginar 
o tamanho do prejuízo, acima dos R$ 1.000,00. Com a UTI, você 
recupera e dilui o custo do investimento, com a possibilidade 
de reformar e diminuir ainda mais o custo do investimento no 
pneu.

A mesma situação pode ser imaginada em um pneu recém 
-reformado, que tem o investimento na reforma somado ao va-
lor da carcaça, nesse caso a UTI também gerará grande econo-
mia, pois além de possibilitar utilizar a reforma até o final, ainda 
existe a possibilidade de nova reforma do pneu com garantia na 
Rede FM Pneus. 

Portanto caro transportador, fique atento aos seus pneus e 
suas sucatas antes de descartá-los prematuramente, procure 
uma Unidade ou consultor da FM Pneus para fazer uma avalia-
ção dos mesmos e ter a possibilidade de realizar uma grande 
economia para o seu negócio.

É a Rede FM Pneus inovando cada vez mais para tornar seu 
negócio mais competitivo e lucrativo. 

Após os consertos realizados, 
os pneus levam a etiqueta 
personalizada da UTI do Pneu

Uma das etapas do processo na 
UTI do Pneu é a vulcanização 

da borracha de preenchimento

Diferença dos serviços da UTI e do sistema de 
Vulcanização normal

Na UTI:

Possível recuperar danos maiores do que a vulcanização 
normal permite;

Garantia sobre a área consertada;
Possibilita reformar novamente o pneu e mais de uma vez 

o mesmo pneu que passou pela UTI com garantia, desde 
que a carcaça apresente demais condições dentro dos pa-
drões técnicos de reforma;

Não é necessário uso de câmaras de ar após o reparo;
Conserto é permanente, não é necessário substituir em 

futuras reformas;
Prolonga a vida útil da carcaça, gerando grande economia.

Processo normal de Vulcanização:

Serviço sem garantia;
Cobre pequenos danos;
Muitas vezes necessita-se usar câmara de ar no pneu sem 

câmara após a vulcanização;
Serve para alisar a banda de rodagem, dificilmente a car-

caça permite nova reforma;
Consertos devem ser substituídos em grande parte dos 

casos, se o pneu puder ser reformado novamente.

Foto:Zanotto



||  Revista FM Pneus18

FM Pneus em Família

FM Pneus em Família reúne Unidades 
para celebrar 2014

Homenagens – Mais de 15 anos de FM Pneus

Mais de 500 pessoas estiveram presentes, entre colaboradores, agentes de 
negócios, familiares e parceiros

A FM Pneus Ltda realizou no dia 07 
de dezembro, o ‘FM Pneus em Família’, 
um evento para celebrar o ano de 2014, 
que reuniu os colaboradores das Uni-
dades de Maravilha, Videira, Chapecó e 
Concórdia, em Santa Catarina. Também 
participaram do evento, os acionistas da 
empresa, agentes de negócios, convida-
dos e representantes das Borrachas Vipal 
e da Continental Pneus. Ao todo, mais de 
500 pessoas estiveram presentes.

O diretor da FM Pneus, Eduardo Mal-
daner, expressou a alegria em reunir os 
colaboradores e familiares e principal-

A história da FM Pneus começa em 
1989 no município de São Carlos. Já no 
ano seguinte, 1990, a empresa abriu suas 
portas na cidade de Maravilha e, desde 
então, a FM Pneus vem crescendo, con-
quistando a confiança de clientes e for-
necedores, aumentando o seu número 
de Unidades e de colaboradores. Essas 
conquistas só foram possíveis porque 
desde o começo a FM Pneus contou 
com colaboradores e parceiros dedica-
dos e comprometidos. 

Por isso, o ponto alto do evento acon-
teceu durante as homenagens a 28 co-
laboradores e agentes de negócios com 
mais de 15 anos de empresa. Os home-
nageados foram: Paulo Claudir Dona, su-
pervisor de produção na Unidade de Ma-
ravilha que está há 24 anos na FM Pneus; 
Rosmar Noronha, raspador de pneus há 
23 anos; Zandir Cipriani, agente de ne-
gócios, 23 anos de parceria com a FM; 
Marioni Murari, agente de negócios atra-
vés da Sul Pneus há 23 anos; Gilmar Cas-
tanha, parceiro da FM Pneus há 21 anos 
através da GC Pneus; Elton Petry é agen-
te de negócios pela Pekal Pneus e está 
há 20 anos com a FM Pneus; Albino So-
macal é agente de negócios através da 
AMS Pneus e está há 19 anos com a FM 
Pneus; Leodir Rojahn está há 19 anos na 
FM Pneus e é agente de negócios; Dor-
valino Bergossa é parceiro da FM Pneus 

mente em homenagear e reconhecer 
as pessoas que construíram a história da 
FM Pneus. “Hoje é um dia de confrater-
nizarmos com as pessoas que constro-
em a nossa história. A FM Pneus é muito 
grata a cada um que se dedica para fazer 
desta uma grande empresa”, afirmou.

A programação do FM Pneus em Fa-
mília iniciou pela manhã com visitas no 
setor produtivo da Unidade de Maravilha. 
Os colaboradores e familiares puderam 
conhecer as novas tecnologias implan-
tadas pela FM Pneus e tirar dúvidas sobre 
o processo produtivo.

há 19 anos, atuando com transporte ter-
ceirizado; Sironei Immig está há 19 anos 
na FM Pneus e é supervisor comercial; 
Paulo Moraski está na FM Pneus há 19 
anos e é consultor de vendas; Edemar 
Rempp é raspador de pneus e está há 
18 anos na FM Pneus; Márcio Marcon 
é gerente da Unidade de Videira e tem 
18 anos de FM Pneus; Valdecir Dieteri-
ch é examinador de pneus e está há 18 
anos na FM Pneus; Luiz Carlos Zwirtes é 
agente de negócios através da Luizinho 
Pneus e está há 17 anos com parceria da 
empresa; Genivaldo Ceccon é gerente 
da Unidade de Guarapuava no Paraná e 
está há 17 anos na FM Pneus; Victor Luiz 
Engelmann é escariador de pneus no se-
tor de vulcanização e está há 17 anos na 
FM Pneus; Claudiomiro Graeff Da Maia 
é raspador de pneus e está há 17 anos 

na FM Pneus; Claudiomiro Batistello está 
na FM Pneus há 17 anos e é supervisor 
comercial; Gerson Capelli é supervisor 
de produção e está há 17 anos na em-
presa; Valdecir Farfus é agente de negó-
cios através da Martini e Farfus Pneus, é 
parceiro da FM Pneus há 16 anos; Otá-
vio Luiz Kegler é técnico em recapagem 
agrícola e está há 16 anos na empresa; 
Carine Marcon iniciou na FM Pneus há 
16 anos e hoje é responsável pelo setor 
financeiro da Unidade de Videira; Clau-
diomir Ernesto Perondi está na FM Pneus 
há 15 anos e é Encarregado de Compras; 
Adirson Spier  é consultor interno e está 
há 15 anos na empresa; José Arcangelo 
Da Cruz iniciou na FM Pneus há 15 anos 
e é examinador de pneus agrícolas; Ivo 
Badia é supervisor comercial de órgãos 
públicos e está há 15 anos na FM Pneus.

 

 
  

Foto:Divulgação
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FM Pneus em Família

Após o almoço servido no CTG Juca 
Ruivo, houve a chegada do Papai Noel 
que distribui livros como presente de 
Natal a todas as crianças, incentivando 
assim a educação e a cultura. As crianças 
puderam se divertir durante o dia em um 
espaço preparado especialmente para 
elas com brinquedos infláveis, piscina de 
bolinhas, camas elásticas e uma equipe 
de recreadoras que fizeram brincadeiras 
e pintura facial.

Os colaboradores e familiares confra-
ternizaram durante a tarde ao som da 
dupla Marcionei e Carlos que animou o 
FM Pneus em Família.

Durante o evento, foi realizada uma homenagem especial ao agente de 
negócios João Jacob Mascarello, parceiro da FM Pneus há 21 anos e que se 
despede das atividades neste final de ano. 

Mascarello deu seus primeiros passos dentro da empresa como colaborador, 
atuando com um caminhão Agrale fazendo as entregas nas cidades de 
Ipumirim e Guaraciaba. As entregas eram feitas aos sábados e nas quartas-
feiras. Nos demais dias da semana, atuava como vendedor. João Mascarello 
contribui bastante na abertura de novas praças, conquistando clientes que 
ainda hoje são atendidos pela FM Pneus através de outros vendedores. 

“Seu João Mascarello é muito querido por toda a equipe da FM Pneus. Por 
decisão própria, neste ano Mascarello encerra suas atividades como agente 
de negócios, mas com certeza deixará muita saudade e bons exemplos para 
aqueles que conviveram com ele nestes anos de empresa”, lembraram os 
colegas durante o protocolo. 

Homenagem especial: João Jacob Mascarello

Fotos:Divulgação

Colaboradores Dieson e Francieli 
cantaram para os homenageados

Colaboradores Nestor e Caroline 
conduziram a cerimônia

Dupla Marcionei e Carlos 
animou a festa

Mais de 500 pessoas 
estiveram presentes

Churrasco foi servido no 
CTG Juca Ruivo

Crianças se divertiram 
nos brinquedos

Homenageados receberam 
mimos como agradecimento

Papai Noel entregou um livro 
de presente para cada criança
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1ª Caminhada Saudável 
FM Pneus é realizada 
pela Unidade de Toledo

A FM Pneus realizou em Toledo, no dia 21 de setembro, no 
Parque do Povo, a Caminhada Saudável. Participaram mais 
de 150 pessoas, entre colaboradores e familiares num per-
curso de 3,6 km. O evento contou com a parceria do SESI e 
dos acadêmicos de Educação Física da UNIPAR. 

Após a caminhada foi servido um café da manhã saudá-
vel, com sucos, frutas e lanches naturais. Para a coordena-
dor de Recursos Humanos da FM Pneus, Luciana Reolon, 
a 1ª Caminha Saudável alcançou plenamente seu objetivo 
que é incentivar as práticas de hábitos saudáveis bem como 
a integração entre colaboradores e familiares.

Gestão com pessoas
Fotos:Divulgação
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Gestão com pessoas

Unidades de Toledo e Guarapuava realizam SIPAT

Planejamento Estratégico da FM Pneus Brasil é 
realizado no Encontro de Líderes & Gerentes 

As Unidades de Toledo e Guarapuava realizaram no 
mês de outubro a Semana Interna de Prevenção de Aci-
dentes (SIPAT). Foram realizadas atividades envolvendo 
os colaboradores com o objetivo de promover a cons-
cientização de um modo geral. Entre as atividades, fo-
ram realizadas palestras, gincana e dinâmicas em grupo. 

Em Toledo, a 11ª edição da SIPAT foi realizada no perío-
do de 29 de setembro a 03 de outubro. O evento contou 
com palestras sobre Qualidade e Produtividade; Seguran-
ça Pessoal; A Importância do Brigadista na Sociedade; 
Alimentação e Hipertensão; Ergonomia. Foi promovido 
também um jantar saudável com todos os colaboradores.

Em Guarapuava, a 4ª edição da SIPAT iniciou no dia 29 
de setembro com a palestra sobre Primeiros Socorros mi-
nistrada pela enfermeira Thais Krissa Silvestri. No dia 01 de 
outubro aconteceu a palestra sobre Comportamento Pre-
ventivo com a professora do SESI – LAZER, Camila Ferreira 
e no dia 03 de outubro foi abordado o tema Meio Ambiente 
pela técnica de Segurança do SESI, Josiane Fátima Slitalski.

Durante a SIPAT, foram realizadas atividades dife-
renciadas como dinâmicas em grupo com os todos 
os setores e um bingo com o objetivo de conscienti-
zar os colaboradores sobre Saúde e Segurança no Tra-
balho, além da prevenção de acidentes. Por fim foi 
servido um coquetel no dia 04 de outubro para en-
cerramento da 4ª SIPAT na Unidade de Guarapuava.

Nos dias 10 e 11 de outubro foi realizado o 2º Encontro 
de Líderes e Gerentes da FM Pneus Brasil em Toledo, no 
Maestro Executive Hotel. O objetivo do encontro foi fazer 
a revisão do Planejamento Estratégico da empresa com 
toda a equipe. No dia 10, a equipe foi recepcionada com 
um jantar de confraternização e no dia 11 foi realizado 
o Workshop de Planejamento Estratégico trabalhando a 
Identidade Organizacional, a análise SWOT, definindo pos-
teriormente os objetivos estratégicos, ações e indicadores.

O objetivo da Semana Interna de Prevenção de Acidentes é promover a conscientização dos colaboradores
Fotos:Divulgação

Fotos:Divulgação
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Gestão com pessoas

FM Pneus Brasil realiza Convenção de Vendas

A FM Pneus Brasil realizou, nos dias 
29 e 30 de novembro, sua Convenção 
de Vendas no Hotel Bourbon Don Ri-
cardo em São José dos Pinhais/PR. 
Participaram do evento toda a equipe 
comercial da FM Pneus Brasil e tam-
bém gerentes, supervisores e técnicos 
da Borrachas Vipal que atuam na re-
gião em que a empresa atua. A Con-
venção teve como principal objetivo 
realizar o planejamento de metas e 
ações para 2015 e integrar a equipe. 

Durante o evento, foi realizada 
uma Palestra Motivacional, além de 
palestra sobre  Mercado e Tendên-
cias.  Também foi realizada a ex-
planação dos resultados e desem-
penho da empresa pelos diretores 
executivos Marcos Magnanti e Ramas-
sés Mascarello. Também foram feitas 
homenagens para os TOP 10 da em-
presa em várias categorias de vendas.

Fotos:Divulgação

A empresa reuniu equipe comercial, gerentes, supervisores e representantes da Vipal 
para planejar metas e ações para 2015 



Gestão com pessoas

FM Pneus Unidade PR e RS homenageiam 
colaboradores com cinco, dez e 15 anos de empresa

Foram homenageados pela FM 
Pneus Brasil os colaboradores que 
completaram cinco, dez e 15 anos de 
empresa. Em Toledo, foram home-
nageados os colaboradores Jovelino 
Gonçalves (15 anos), Ivanildo de Pai-
va (10 anos), Luiz Estevão Gracioso 
(10 anos), Lauri Grisa (10 anos) e Jos-
nei da Silveira (10 anos). Em Grava-
taí, foi homenageado o colaborador 
João Paulo Subtil Barbosa (10 anos).

Colaboradores de Toledo e Gravataí receberam lembranças

Unidades de Toledo 
e Gravataí realizam 
Treinamento 5S’s 

Unidade de 
Videira realiza 
SIPAT

O consultor da empresa Assert, Daltro Renosto, realizou 
palestra de sensibilização do 5S’s nas Unidades de Toledo, no 
dia  24 de setembro e em Gravataí, no dia 21 de outubro. As 
palestras fazem parte das ações de melhoria contínua do Sis-
tema de Gestão da Qualidade, objetivando melhorar as práti-
cas do 5S’s adotadas pela FM Pneus.

A FM Pneus, Unidade de Videira, reali-
zou no dia 12 de novembro, a Semana In-
terna de Prevenção de Acidentes (SIPAT). 
A colaboradora da FM, Aline Sacht, pales-
trou sobre diversos assuntos, entre eles, 
DSTS, AIDS, drogas, acidentes de trânsito 
e prevenção de incêndios. Já o colabora-
dor do SESI, Tiago Felix, palestrou sobre 
Segurança no Trabalho, acidentes de tra-
balho e o uso de Epis.

Fotos:Divulgação
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Portas abertas

Portas Abertas recebe alunos do Curso de Pós-Graduação em 
Gestão de Pessoas de Marechal Cândido Rondon 

Expresso Guarios e Turismo Ltda visita Unidade de Guarapuava

Acadêmicos de Economia e Secretariado Executivo da Unioeste 
participam do Portas Abertas

No dia 30 de agosto, alunos do curso 
de Pós-Graduação em Gestão de Pes-
soas do Grupo Dinâmica de Marechal 
Cândido Rondon/PR, através da disci-
plina de Endomarketing, acompanha-
dos da professora Aline, participaram do 
Programa Portas Abertas da FM Pneus, 
na Unidade de Toledo. Na oportunida-
de, cada aluno recebeu um exemplar 
do Manual do Colaborador, onde consta 
todas as práticas de Gestão com Pesso-
as da empresa.

No dia 27 de agosto a FM Pneus, Uni-
dade de Guarapuava, recebeu os moto-
ristas e diretores da empresa Expresso 
Guarios e Turismo Ltda. Na ocasião, o 
gerente da Unidade, Genivaldo Ceccon, 
o consultor de vendas, Daniel e o líder 
de produção Adriano apresentaram a 
FM Pneus e abordaram sobre “Geren-
ciamento de Pneus de Carga”. Após, os 
motoristas e diretores conheceram o 
processo produtivo da empresa e con-
fraternizaram com um jantar. 

No dia 18 de setembro, os acadêmi-
cos de Economia e Secretariado Exe-
cutivo da Unioeste, acompanhados do 
professsor Weimar e professora Patrícia 
participaram do Programa Portas Aber-
tas da FM Pneus, em Toledo. Os acadê-
micos conheceram as práticas relacio-
nadas a Logística, Sistema de Gestão da 
Qualidade e Gestão Estratégia da em-
presa. Também tiveram a oportunidade 
de conhecer o processo produtivo e ao 
final da visita, receberam materiais da 
empresa, como a Revista FM, além de 
fazerem questionamentos sobre as prá-
ticas de gestão.

Foto:Divulgação
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Portas abertas

Alunos do Curso Técnico 
em Administração do SENAI 
conhecem a FM Pneus

No dia 02 de setembro, os alunos do Curso Técnico em 
Administração do SENAI visitaram a Unidade da FM Pneus de 
Toledo, onde foram recepcionados pelo gerente de Produ-
ção, Ivan Clei de Olivera. Na ocasião, conheceram o proces-
so de produção da reforma de pneus e também as políticas 
de Recursos Humanos da empresa.

FM Pneus abre as portas para 
os alunos do Curso Técnico em 
Segurança do Trabalho do SENAI

FM Pneus recebe 
colaboradores da Santa 
Maria Cia de Papel e Celulose

FM Pneus e Vipal realizam 
palestras sobre pneus 
agrícolas

Os alunos do Curso Técnico em Segurança do Trabalho 
do SENAI, acompanhados do professor Licio Souza de An-
drade, visitaram no dia 07 de novembro, as instalações da 
FM Pneus, Unidade de Toledo, onde conheceram todas os 
processos e práticas de Segurança do Trabalho gerenciadas 
e implementadas pela empresa.

No dia 1º de novembro, a FM Pneus, Unidade de Maravi-
lha, recebeu através do Programa Portas Abertas, os encar-
regados de Manutenção de Veículos da Santa Maria Cia. de 
Papel e Celulose de Guarapuava/PR.

Cristhian e Felipe da Santa Maria, acompanhados pelo 
gerente da Unidade de Guarapuava/PR, Genivaldo Ceccon, 
puderam conhecer todo processo de reforma de pneus e 
um pouco mais da Rede FM Pneus. 

A FM Pneus juntamente com a Borrachas Vipal realiza-
ram palestras sobre pneus agrícolas nas cidades de Toledo 
e Tupãssi/PR. As palestras foram ministradas pelo técnico 
da Vipal, Miguel Benatto e contaram com a participação do 
supervisor comercial da FM Pneus, Claudiomir Batistello, 
além dos consultores de vendas dessas regiões. Após as pa-
lestras, os clientes puderam confraternizar com um jantar.

Foto:Divulgação
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Curtas

FM Pneus de Toledo recebe Prêmio Destaque Empresarial 

A FM Pneus, Unidade de Toledo, re-
cebeu o Prêmio Destaque Empresarial 
2014 como a empresa destaque em 
duas categorias: Recapagem de pneus 
e Revenda de pneus. A pesquisa é rea-
lizada pela Associação Comercial e Em-
presarial de Toledo (ACIT), Conselho do 
Jovem Empreendedor (COJEM) e Pon-
tifícia Universidade Católica do Paraná 
(PUC). A pesquisa utiliza como metodo-
logia o modelo “Top of Mind”- a marca 
mais lembrada. Estiverem recebendo a 
premiação os diretores executivos da 
empresa, Marcos Magnanti e Ramassés 
Mascarello e o gerente de Truck Center, 
Rodrigo Ansolin.

A empresa foi destaque nas categorias Recapagem de pneus e Revenda de pneus novos

FM Pneus, Vipal e LP Pneus realizam palestra para clientes 

Colaboradores da empresa Darcy 
Pacheco acompanham palestra 
sobre conhecimento básico de pneus

Consultores participam 
de confraternização com 
clientes 

A FM Pneus, Vipal e o agente de negó-
cios da FM Pneus, LP Pneus, realizaram 
palestra com clientes da região de Foz 
do Iguaçu nas dependências do SEST/
SENAT no dia 26 de setembro. Na opor-
tunidade, o gerente de Frotas, Diego 
Antonietti, proferiu palestra sobre “Sus-
tentabilidade no Transporte”. Após a pa-
lestra foi realizada um jantar de confra-
ternização com clientes.

A FM Pneus realizou no dia 22 de outubro em Porto Ale-
gre, palestra de conhecimento básico de pneus na empresa 
Darcy Pacheco Soluções de Peso. A palestra reuniu colabo-
radores do setor de borracharia e manutenção da empre-
sa e foi ministrada pelo supervisor comercial da FM Pneus, 
Walter Cruz. 

Os consultores da FM Pneus, Tiago e 
Homero, participaram de um almoço de 
confraternização com clientes em Palo-
tina/PR no dia  04 de outubro.

Fotos:Divulgação
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FM Pneus realiza 
treinamento na OT 
Ambiental

O gerente de produção da FM Pneus, 
Unidade de Toledo, Ivan Clei de Oliveira, 
realizou no dia 26 de novembro, treina-
mento sobre desgaste de pneus para os 
colaboradores da empresa OT Ambien-
tal de Cascavel/PR. O objetivo foi explicar 
sobre os cuidados necessários para um 
maior aproveitamento dos pneus e so-
bre o processo de reforma.

Curtas

Borracharia do Nego inaugura nova 
estrutura em Santa Helena/PR 

FM Pneus e Vipal promovem palestra 
para a Expresso São Miguel

A Borracharia do Nego, parceiro da 
FM Pneus em Santa Helena/PR, inaugu-
rou sua nova estrutura de atendimento 
no dia 11 de outubro. Na oportunida-
de, o consultor de vendas da FM Pneus, 
Jacson Moraski, esteve prestigiando o 
evento.

No dia 22 de novembro, a FM Pneus e a Borrachas Vipal, 
promoveram um treinamento para motoristas da Expresso 
São Miguel. A palestra objetivou passar um maior conheci-
mento sobre o pneu e a reforma, repassando sobre os cui-
dados necessários com o pneu para prolongar sua vida útil e 
reduzir o custo quilômetro para a empresa.

O treinamento foi realizado na Sede do Folle em Chapecó/
SC, sendo ministrado pelo gerente de Frotas da Vipal, Diego 
Antonietti. Participaram do evento os colaboradores da FM 
Pneus, José Dalla Costa e Sironei Immig; da Vipal o consultor 
técnico Clodoaldo Lima e da Expresso São Miguel, os líderes 
de frota e manutenção Jeferson, Rodrigo, Anoar e Márcio, 
além dos motoristas da empresa. Após o treinamento foi ser-
vido um almoço aos participantes.

Foto:Divulgação
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FM Pneus comemora Semana Farroupilha com clientes
A FM Pneus realizou no dia 17 de setembro, um jantar de 

confraternização com clientes no CTG Herança Gaúcha, em 
Chapecó, em comemoração à Semana Farroupilha.

Unidades de Maravilha e Videira 
comemoram o Dia das Crianças

Na manhã do dia 12 de outubro, os filhos de colaboradores da Unidade de Maravilha comemoraram o Dia das Crianças na 
sede da Associação dos Funcionários da FM Pneus (AFF) com muitas brincadeiras e diversão. Ao final da manhã, cada criança 
levou para casa um presentinho para comemorar o seu dia.

Já na Unidade de Videira, os filhos dos colaboradores comemoraram no dia 08 de outubro a passagem do Dia das Crianças. 
A festa contou com guloseimas, contação de histórias, pintura facial, brinquedos e muita diversão.

Fotos:Divulgação
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Curtas

Crianças brincaram durante a manhã e ganharam presentes pelo seu dia

Crianças tiveram um dia especial organizado pela Unidade de Videira
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FM Pneus comemora a 
Semana Farroupilha em 
Porto Alegre

A FM Pneus juntamente com a Borrachas Vipal e o Piquete 
Desgarrados da Cavalhada realizou pela quarta vez, no Par-
que da Harmonia em Porto Alegre, o tradicional jantar com 
clientes em comemoração à Semana Farroupilha. Na oportu-
nidade, os clientes foram recepcionados com um jantar a base 
de porco no rolete e costelão. Os clientes também receberam 
como lembrança um lenço e uma camisa alusiva ao evento. 

De acordo com o gerente da Unidade da FM Pneus de Gra-
vataí, Luis Felipe Mascarello, o objetivo do evento é comemo-
rar e resgatar as tradições e a cultura gaúcha. “Aproveitamos o 
momento para confraternizar com nossos clientes e amigos. É 
a quarta edição do evento, onde participaram mais de 80 pes-
soas demonstrando o carinho e o reconhecimento pelo traba-
lho desenvolvido pela empresa no Rio Grande do Sul”, afirma.

Social
Fotos:Divulgação
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Feliz  Ano N�o!

www.fmpneus.com.br

QUE 2015 SEJA UM ANO DE MUITA PAZ, REALIZAÇÕES E CONQUISTAS PARA TODOS NÓS


