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 Em 1º de setembro de 1997, 
a FM Pneus abria sua primeira filial 
em solo paranaense, na cidade de 
Toledo. Passados 15 anos, a empre-
sa fundada pela FM Pneus Ltda, de 
Santa Catarina, tornou-se em 2007, a 
FM Pneus Brasil Ltda e, consolidou-
se juntamente com a empresa mãe, 
no cenário brasileiro, como uma das 
principais referências no segmento de 
reformas de pneus e a maior rede de 
reformadoras do Sul do Brasil.
Nestes 15 anos a empresa cresceu, 
prosperou, e o número de colabora-
dores se multiplicou. No início eram 
13. Hoje são 180 colaboradores. Com 
atuação nas regiões Oeste e Centro do 
Paraná e no estado do Rio Grande do 
Sul, na região da grande Porte Alegre, 
a empresa vem somando esforços 
para de forma inovadora continua-
mente oferecer as melhores soluções 
em pneus para o transporte rodoviário 
de cargas e passageiros.
Mais do que números, nesses 15 anos 
construímos uma história. Mesmo ain-

Os próximos 15 anos
da sendo breve, já é contada por fatos 
e acontecimentos que marcam nos-
sas equipe de colaboradores, acionis-
tas, clientes e comunidade. Aliás, isso 
tem sido a tônica de nossa atuação. 
Mais do que produtos e serviços, 
nosso foco tem sido através de uma 
visão de sustentabilidade, equilibrar 
o ganho aos acionistas, melhoria das 
condições de vida de nossos colabo-
radores e ações socioambientais na 
comunidade.
É esse equilíbrio que nos permite su-
perar cada vez mais desafios. Res-
paldado por uma equipe talentosa 
e vencedora, continuar a trilhar um 
caminho de sucesso, pautados por 
valores que incluem a seriedade, o 
entusiasmo, o comprometimento com 
o cliente, a inovação e a valorização 
das pessoas.
Sabemos que o sucesso presente não 
é garantia de sucesso futuro, e dessa 
maneira convidamos nossa equipe 
para continuarmos de maneira proati-
va a enfrentar os novos desafios que 

o mercado apresenta não esquecen-
do o que nos fez chegar até aqui e 
que pode nos levar ao futuro: novos 
valores. Você que está conosco des-
de o início, você que entrou no meio 
desta jornada e você que está entran-
do, convidamos a fazer acontecer a 
história dos nossos próximos 15 anos, 
com o desafio de tornar a FM Pneus 
uma empresas cada vez melhor.
Sucesso e um Fraterno Abraço!

Marcos Magnanti | Ramassés Mas-
carello. Diretoria Executiva

ERRATA: Ao contrário do que foi publicado na edição anterior, 
Carla Ruedell não é coordenadora do Modelo Sesi de Sustenta-
bilidade, e sim consultora. A coordenadora do Modelo Sesi de 
Sustentabilidade no Estado é Zeni Okayama.
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Nossa história...

A conversa franca

Economia de tempo e dinheiro

Divulgação

Divulgação

 “No início de tudo, logo na 
chegada em Toledo, lembro muito 
do Rama (Ramassés) com uma dis-
posíção invejável, trabalhando duro 
na conquista de clientes. Ele tinha à 
frente uma grande missão, já que a 
FM estava ocupando o lugar de outra 
empresa que havia deixado os cli-
entes um poucos abandonados. E foi 
através de Ramassés que conheci a 
FM Pneus. Ele nunca deixou de pro-

 “Recordo da dificuldade que 
tinhamos na questão de recapagem 
em Toledo, pois na época não havia 
empresa especializada na cidade e 
então tínhamos que buscar o serviço 
em outros lugares. Era um sufoco que 
começava com a retirada dos pneus 
dos caminhões, depois esperar o   rep-
resentante da recapadora passar para  
recolher,  retornar com os pneus, e aí 
enfrentávamos toda aquela mão-de-
obra para montar. Além disso tínhamos 
os custos de manejamento, éramos 
forçados a manter  estoque alto de 
pneus, devido as várias  medidas que 
tínhamos na frota. Perdíamos tempo e 
dinheiro. Não poderia deixar de relatar a 
inesquecível viagem que fizemos com 
um grupo de transportadores de Toledo 
e diretores da FM Pneus para conhecer 
a unidade de Maravilha e a Fábrica da 

Como a FM Pneus surgiu e se solidificou. A história contada 
por quem é o combustível desta caminhada: Os clientes

Por nossos amigos

Euclides Heiss (Agrícola Sperafico)

João Paulo Butzge (Sobratol Transportes Rodoviários)

curar por clientes e demonstrava que 
estava na cidade disposto a prestar 
um atendimento diferenciado aos 
clientes. Confesso que no início não 
imaginava que haveria este cresci-
mento todo, mas aos poucos, diante 
de tanta competência que mostra-
vam, só poderia dar nisto. Sucesso! 
O negócio deu certo porque além 
de bons produtos, bons serviços, há 
bons líderes. Parabéns aos diretores 

Vipal, em Nova Prata. Isso serviu para 
nos mostrar a força, a qualidade e a 
confiança que podíamos depositar na 
FM como parceira.
Conheci a FM PNEUS ao receber a vis-
ita de Ramassés disponibilizando seus 
serviços e se colocando a disposição de 
atender todas as nossas necessidades.
Naquele momento tive a certeza de que 
firmaríamos uma parceria de sucesso. 
Percebi que a FM Pneus teria imenso 
sucesso devido a capacidade e desejo 
de  empreendedorismo, mas confesso 
que não imaginava esta ascenção em 
tão pouco tempo. Creio que o negócio 
tenha dado certo porque foram esta-
belecidos objetivo a serem alcançados, 
mas principalmente, porque houve 
preocupação e esforço para buscar 
soluções e inovações, tecnologias a 
serem disponibilizadas aos clientes. 

e colaboradores da FM Pneus! Que o 
crescimento continue, pois são sem 
sombra de dúvidas grandes merece-
dores do sucesso que conquista-
ram!” 

Desejo aos diretores e colaboradores 
que continuem tendo muito sucesso e 
que  alcancem os seus objetivos e suas 
realizações”.
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Nossa história...

A honestidade
 “Conheci a FM Pneus assim 
que ela surgiu, quando veio e ocupou 
o espaço da antiga Renorei. O Rama 
fazia as visitas, ficava tempo conver-
sando, explicando tudo em detalhes. 
Ele tinha muita vontade de crescer 
e com esta simplicidade fez muitos 
amigos. Sempre foi um excelente 

Darci Zen (Sócio-administrador Azul e Branco)

Por nossos amigos

vendedor de serviço e com tanta gar-
ra, já imaginávamos que o negócio 
iria para frente. Esta trajetória contou 
com muita transparência e honesti-
dade.  Desejo à FM Pneus um futuro 
de mais crescimento, que as parce-
rias com os clientes se tornem cada 
vez mais sólidas!”

Um dia de cada vez
Divulgação

Divulgação

 Lembro muito bem como 
conhecemos a empresa. Fomos pro-
curados pelo Genivaldo, o gerente 
da unidade, orientado pela equipe 
adinistrativa. Já eramos clientes em 
Toledo.  Aqui em  Guarapuava a FM 
se instalou no local onde funcionava 
a Chico Pneus e nós já conhecíamos 
os equipamentos ali instalados, e as-
sim apostamos na competência de 
seus colaboradores e gerência que 

Carlos Antônio da Silva Vieira (Meztra)

esta a frente até os dias de hoje. 
De fato sabíamos que a FM iria longe. 
Caminhou a passos largos, sempre 
demonstrando muita qualidade em 
seus serviços. Certamente o negócio 
deu certo pelo conhecimento e a ca-
pacidade de sua equipe administra-
tiva e de seus colaboradores. Nestes 
15 anos desejamos que o sucesso 
se converta em conquistas diárias de 
trabalho e amizades sinceras”. 

Atendimento que surpreende
Divulgação

 A cada dia o atendimento 
melhora. A FM Pneus é uma empresa 
que sempre atende a necesidade de 
seus clientes. A estrutura é excelente 
e com todas estas qualidades o 
crescimento é consequência. Conto 
com isso! Nestes 15 anos desejo à 
família FM Pneus muita saúde e su-
cesso!

Julio Cesar Bianchessi e Solange Gomes Saldanha, (Gravatur)
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Nossa história... Por nossos amigos

A empresa que virou modelo
Divulgação

Divulgação

Divulgação

 “O inicio da FM Pneus em 
Guarapuava deve-se a uma fusão que 
ocorreu com o Grupo Chico Pneus, 
detentor da bandeira Vipal em nossa 
cidade. Lembro bem da primeira vi-
sita feita a nossa empresa, onde um 
menino que acabava de chegar a ci-
dade e assumir a gerência da unidade 
(Genivaldo), muito humildemente por 
sinal, me solicitou para que des-
semos continuidade a parce-
ria que já tinhamos com o Grupo 
Chico Pneus a mais de 30 anos.
Conheci a empresa a partir de um 
convite feito pelo gerente da unidade 
para uma visita a fábrica da Vipal em 
Nova Prata-RS, sendo que no ca-
minho passamos pela unidade da FM 
Pneus de Maravilha-SC, onde fiquei 
conhecendo a estrutura da empresa 
e alguns de seus diretores.

Edemar de Medeiros (Diretor Transportes Rodoviários EJM Ltda)

Só fui imaginar que a empresa se tor-
naria referência, depois da visita que 
realizamos na unidade de Maravilha-
SC, pois naquele momento conheci 
realmente o produto oferecido pela 
Vipal e a gestão oferecia pela FM 
Pneus, alem de toda a equipe para 
fazer com que esta parceria desse 
certo.
A FM Pneus hoje é uma empresa 
modelo em nossa região, pois apre-
senta um produto de qualidade ali-
ado a uma assistência fantástica no 
pós-venda, fator este fundamental 
em nosso ramo de transporte. Alem é 
claro de uma equipe autamente qua-
lificada e que leva a sério o compro-
misso apresentado na primeira visita 
em nossa empresa.
Desejamos a toda a equipe da FM 
Pneus muito sucesso e que esta data 

se repita por muitos anos, para que 
possamos dar continuidade a nossa 
parceria através de nossos suces-
sores”.

Uma parceira e tanto!
 “Conheci a FM Pneus  quan-
do a Transtol comprou a empresa 
Rafagnin, em Foz do Iguaçu e a em-
presa Pioneira, em Cascavel, que já 
era cliente FM.  A parceria iniciou em 
um churrasco promovido pela FM 
em Cascavel para os gestores das 

Camilo Marra (Transtol)

unidades de negócio do Grupo Sor-
riso. Pela forma como a empresa é 
administrada, pela transparência dos 
getores, a empresa só tende a am-
pliar seu sucesso. Desejo felicidades, 
e que possamos estar crescendo jun-
tos com qualidade e honestidade”. 

Rapidez e
eficiência

 Conheci a FM Pneus através 
do Valter, gerente da Unidade de Gra-
vataí. A FM é destaque devido ao bom 
atendimento, a sua rapidez e eficiência 
na prestação de serviços. Aqui encon-
tramos qualidade, encontramos o dife-
rencial que faltava na cidade. Que nos-
sa parceria perdure por longos anos!Sérgio Antônio (DTW Borracharia)
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Nossas unidades

Toledo

Guarapuava

Cascavel

Gravataí
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Entrevista Arlindo Paludo - Vipal

Vipal, a parceira de todas as horas
 Vipal e FM Pneus têm muitas 
coisas em comum. Uma delas é o 
fato de acreditarem no potencial hu-
mano. Em entrevista Arlindo Paludo, 
o presidente da Vipal fala sobre as 
afinidades, as histórias, os projetos e 
as conquistas .

O que Vipal e FM Pneus têm em co-
mum? Onde as histórias se cruzam?
 Tanto a FM Pneus quanto 
a Vipal acreditam nas pessoas, que 
são o maior valor que uma empresa 
pode ter, sempre pautados em nos-
sos valores éticos e no trabalho sé-
rio e comprometido. Também, a FM 
Pneus tem em sua veia o empreende-
dorismo, assim como a Vipal sempre 
teve ao longo de sua história. A FM 
Pneus é fruto da gestão profissional 
e do espírito empreendedor dos seus 
sócios e toda a equipe de colabo-
radores. Desde que abriu as portas, 
a FM Pneus mantém essa parceria 
conosco, o que é saudável e produ-
tivo para ambos os lados. Em seus 
22 anos de vida, A FM Pneus sem-
pre acreditou na parceria com a Rede 
Vipal e no modelo de agregar serviços 
à reforma de pneus.
Também como nós da Vipal, a FM 
Pneus procura constantemente en-
tender as necessidades de seus cli-
entes, o que faz com que aprenda 
mais e mais todos os dias.

O que é necessário para que uma 
empresa dê certo neste ramo?
 Vários fatores são impor-
tantes. Como manter uma estrutura 
de excelência e estar de acordo com 
as normas e exigências do setor, 
como as certificações exigidas pelo 
INMETRO. Também é fundamental 
ter bons e leais parceiros no forne-
cimento de produtos e matérias-
primas. Mas, acima de tudo, agir 
com ética, profissionalismo e se-

riedade, valores que fazem com 
que qualquer pessoa ou empresa 
tenha credibilidade e respeito no 
mercado. Além disso, é importante 
que a empresa seja comprometida 
com a sociedade e as comunidades 
em que atua através da promoção 
de ações sociais e ambientais.

De que forma a FM Pneus é vista 
pela Vipal?
 Enxergamos a FM Pneus 
como uma grande parceira que des-
de o início de suas operações acredi-
tou na força da Vipal.

A Vipal se sente um pouco responsá-
vel pela qualidade de gestão desen-
volvida pela FM Pneus, pelos compro-
missos que também assumiu junto 
a bandeiras como sustentabilidade e 
outros programas desenvolvidos em 
benefício de colaboradores e
da sociedade?
 Fico feliz em perceber que 
nossas ações possam servir de ins-
piração para outras empresas, como 
ocorre com a FM Pneus. A Vipal tem 
em seu DNA a preocupação com o 
meio ambiente e com os aspectos 
sociais. Desde sua fundação, em 
1973, a empresa vem realizando 
ações nestas áreas, sendo que vários 
projetos socioambientais tiveram iní-
cio dentro de suas fábricas e hoje se 
distribuem por todo o País. A própria
prática da reforma de pneus vai ao 
encontro deste pensamento susten-
tável, pois a contribuição da reforma 
para o meio ambiente é inegável uma 
vez que economiza energia e preser-
va o meio ambiente. Além disso, de-
senvolvemos projetos nas áreas de 
Educação, Social e Ambiental, pelos 
quais procuramos estar comprometi-
dos com as pessoas, com as comu-
nidades e com o Planeta como um 
todo.

Por que esta parceria se tornou tão 
sólida?
 A FM Pneus sempre acredi-
tou na parceria com a Rede Vipal e no 
modelo de agregar serviços à refor-
ma de pneus. Sempre fomos muito 
alinhados na forma de pensar e gerir.
Além disso, a FM Pneus nunca deixou 
de responder aos desafios de cresci-
mento que foram dados. Eu pessoal-
mente os desafiei mais de uma vez a 
passar a produzir mais pneus e sem-
pre tive um retorno positivo. Tempo 
atrás, por exemplo, os instiguei a in-
vestir aqui no Rio Grande do Sul, e a 
unidade de Gravataí, aberta em maio 
deste ano, é uma resposta a este de-
safio.

A Vipal é praticamente “mãe” da FM 
Pneus. O que o senhor tem a dizer 
sobre os 15 anos da FM Pneus e 
quais seriam os conselhos para o 
futuro?
 Vejo a Vipal e a FM Pneus 
como empresas parceiras que sou-
beram, ao  ongo dos anos, andarem 
juntas e em grande sintonia de traba-
lho e filosofia. Como conselho, acho 
importante que a FM mantenha seus 
princípios de valorização das pes-
soas, de comprometimento com 
seus clientes, parceiros e sociedade. 
Desta forma, tenho certeza que a FM 
Pneus seguirá ainda por muitos anos 
com o sucesso que vem colhendo.

Divulgação
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Sustentabilidade

Os 3 R’s na FM Pneus

Plante vida com seus pneus Prêmio que
orgulha Recapando seus pneus na FM 

Pneus, você contribui para o reflores-
tamento de uma área de preservação 
ambiental do Rio Toledo, principal 
manancial da região e responsável por 
60% do abastecimento do município.
Desde 2007, anualmente, é realizada 
a campanha no mês de Setembro 
onde para cada 4 pneus reformados, 
colaboradores da FM plantam 1 ár-
vore. Mais de 5.000 árvores já foram 
plantadas.
A responsabilidade social e ambiental 
faz parte da missão e do negócio da 
FM Pneus Paraná. Utilizamos produ-
tos reciclados e destinamos correta-
mente nossos resíduos.

 Por ser uma empresa com-
prometida com a sustentabilidade, 
buscando a redução no uso da e-
nergia, realizando a coletiva seletiva, 
destinando os resíduos de forma 
ecologicamente correta e por pos-
suir uma área de preservação ambi-
ental, a FM Pneus foi premiada pelo 
Conselho do Jovem Empreendedor 
(Cojem) de Toledo. Os diretores rece-
beram a honraria por Iniciativa Ambi-
ental e continuam plantando árvores. 
Mais de cinco mil mudas já foram 
plantadas. 

 A Fm Pneus acredita que se 
cada um fizer um pouquinho é pos-
sível salvar o planeta. E foi por pensar 
assim que o programa 3 R’s foi im-
plantado. A ordem é Reduzir, Reuti-
lizar e Reciclar. 
Cada pessoa produz, em média, cer-
ca de cinco quilos de lixo por dia. Da 
lixeira para o aterro e então forma-se 
as montanhas de lixo e um grande 
problema ambiental que compromete 
o solo e a água. E se diminuírmos o 
desperdício? Bastam aplicar as três 
atitudes:
 REDUZIR: Reduzir o consu-
mo de supérfluos, descartáveis, em-
balagens, etc. e eliminar os desperdí-
cios significa mais que economia de 
dinheiro, possibilita economizar bens 
da natureza e espaço em depósitos 
de lixo, além de demonstrar cons-
ciência e responsabilidade ambiental. 
A principal forma de colocar esta 

Divulgação

atitude em prática é planejar nossas 
compras lembrando que tudo o que 
compramos, mais cedo ou mais tar-
de, irá parar no lixo.
 REUTILIZAR: Reutilizar é 
prolongar a vida útil dos produtos 
em sua função original ou dando-
lhes novo uso. Há diversas utilidades 
para materiais que poderiam virar 
lixo. Um pote plástico pode servir 
para acondicionar alimentos ou para 
fazer arte, por exemplo. Antes de jo-
gar algo fora, é importante refletir se 
pode ser conservado ou consertado. 
Ou, ainda, se alguém pode aproveitar 
o que é considerado como “lixo”.
 RECICLAR: Depois de re-
duzir e reutilizar ainda sobraram 
resíduos, é hora de separá-los e 
encaminhá-los para a fabricação de 
novos produtos. Reciclar é uma for-
ma de valorizar um material que já 
foi utilizado, transformando-o noutro 

material útil. A reciclagem é a trans-
formação de certos materiais - como 
plásticos, vidros, papéis e metais - 
em matérias-primas para a produção 
de coisas novas. 
A reciclagem é importante porque 
diminuímos a quantidade de lixo que 
vai para o tratamento final nas es-
tações de tratamento de lixo e, prin-
cipalmente, porque reduz o consumo 
de matérias-primas e energia durante 
a atividade produtiva, economizando 
recursos financeiros e materiais.

Por Fernanda Toigo
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Novidades

ABNT lança programa do Selo 
Verde para pneus reformados

FM recebe prêmio de Qualidade no Trabalho

 A Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT) restabele-
ceu o programa Selo Verde, uma cer-
tificação que atesta quais produtos 
e serviços são mais ambientalmente 
amigáveis, por meio de uma marca 
colocada no produto. Intitulada Ró-
tulo Ecológico ABNT, a ação consiste 
em uma metodologia voluntária de 
certificação e rotulagem de desem-
penho ambiental e que visa informar 
os consumidores sobre quais produ-
tos são menos agressivos ao meio 
ambiente.
A certificação atesta, através de 
uma marca colocada no produto ou 
na embalagem, que determinado 
produto/serviço (adequado ao uso) 
apresenta menor impacto ambiental 
em relação a outros produtos “com-
paráveis”, disponíveis no mercado.
Trata-se de um importante mecanis-

 A FM Pneus foi confirmada 
como a vice-campeã no Prêmio 
Sesi Qualidade no Trabalho, na ca-
tegoria Gestão com pessoas. No to-
tal foram 434 inscritas.  A premiação 
às indústrias vencedoras foi durante 
encontro em Curitiba que reuniu 
vice-presidentes e diretores da Fiep, 
empresários e representantes das 
empresas premiadas.
Mais tradicional prêmio do setor in-
dustrial brasileiro, o PSQT reconhe-
ce as boas práticas adotadas pe-
las empresas para a melhoria dos 
processos de gestão de pessoas e 

mo de implementação de política am-
bientais dirigido aos consumidores, 
auxiliando na escolha de produtos 
menos agressivos ao meio ambiente. 
É também um instrumento de mar-
keting para as organizações que in-
vestem nesta área e querem oferecer 
produtos diferenciados no mercado. 

A atribuição do Rótulo Ecológico 
(Selo Verde) é similar a uma premia-
ção, uma vez que os critérios são 
elaborados visando à excelência am-
biental para a promoção, melhoria 
dos produtos e processos de forma 
a atender ás preferências dos consu-
midores.
Os critérios ambientais para cada 
tipo/categoria de produto são elabo-
rados por Cômites Técnicos chama-
dos de “Grupo de Rotulagem Ambi-
ental – GRA”, com participação de 
especialistas da comunidade cientí-
fica, dos órgãos de defesa do con-
sumidor e do setor produtivo. A ABR 
– Associação Brasileira do Segmento 
de Reforma de Pneus participou do 
Cômite Técnico para criação da ro-
tulagem ambiental para pneus refor-
mados, onde algumas empresas do 
segmento foram iniciadas no projeto.

Por Fernanda Toigo

das condições de trabalho. O prê-
mio abrange as áreas temáticas de 
cultura organizacional, gestão de 
pessoas, inovação, educação e de-
senvolvimento, ambiente de trabalho 
seguro e saudável e desenvolvimento 
socioambiental.
Segundo o superintendente do Sesi, 
José Antonio Fares, o Paraná tem um 
histórico importante de participação 
no PSQT. “Este ano, fomos o Estado 
com mais indústrias inscritas no prê-
mio. Isso mostra que as empresas 
estão preocupadas com seus pro-
cessos e veem no PSQT uma forma 

de aprimorar seus processos e me-
lhorar sua visibilidade no mercado. 
Mais que um prêmio, o PSQT está vi-
rando uma marca para as empresas”, 
disse.

Divulgação
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 A ousadia foi determinante 
para que esta história seguis-
se adiante incluindo a cada dia 
novos personagens. Mais co-
laboradores, mais clientes e mais 
crescimento.
A FM Pneus teve seu início em 
Maravilha, em Santa Catarina. 
Foi constituída com união e mui-
to esforço. Há 15 anos surgiu a 
proposta de cisão, quando então 
a partir deste desmembramento, 
a FM PNEUS iniciou a sua ca-
minhada em Toledo, estendendo-
se depois à Guarapuava, Casca-
vel e mais recentemente à Gra-
vataí. Alguns funcionários vieram 
na bagagem, com a coragem e 
a vontade de fazer o projeto dar 
certo. Aos poucos a história foi 
ganhando novos capítulos. Hoje 
são 180 empregos diretos gera-
dos pela FM PNEUS. Orgulho 
brasileiro, orgulho dos diretores 
e, sobretudo, orgulho de pais e 
mães de família.

O passado, o presente e
a construção do futuro

EXEMPLO
 A FM Pneus é resultado de 
superação. O Brasil é um dos pa-
íses de maior índice de em-
preendedorismo do mundo. 
Existem mais de 5 milhões de 
pequenas e médias empresas, 
representando 98% do total das 
empresas do país, que são o 
verdadeiro motor da nossa eco-
nomia. Esses empreendimentos 
segundo estatísticas representam 
a maior força de trabalho do país, 
cerca de 70% dos brasileiros tra-
balham em uma dessas empre-
sas.
E foi assim que a FM começou. 
Pequena, mas sempre fortalecida. 
As ações eram bem planejadas, 
as vendas cresciam dia-a-dia. O 
investimento em tecnologia sem-
pre foi visto como algo funda-
mental e a prestação se serviço 
feita com qualidade e respeito. 
A empresa se lançou ao desafio 
de não só conquistar os clientes, 

mas de fidelizá-los.  O sistema 
de gestão deu tão certo que foi 
reconhecido e ganhou vários prê-
mios. Mesmo o Brasil tendo uma 
das maiores cargas tributárias 
do mundo, atingindo a marca de 
34% do Produto Interno Bruto, a 
FM Pneus consegue se manter e 
ir além, crescer. 
Depois de Toledo, uma segunda 
unidade foi instalada, desta vez, 
em Guarapuava. O investimento 
se tornou sólido e então a terceira 
filial foi aberta. Desta vez, ousa-
dia maior. A FM Pneus passou 
a ter uma unidade em Gravataí, 
na região metropolitana de Porto 
Alegre, e esta foi mais uma ex-
periência de sucesso. 
Outro passo importante foi a in-
corporação da Chico Pneus em 
Cascavel, onde passou de con-
corrente a agente de negócios da 
FM Pneus.



Matéria de capa

14

A grande família e a bandeira
da sustentabilidade
 Mas ao longo de seus 15 
anos, a FM PNEUS não esteve 
preocupada apenas consigo, mas 
também com as peças que fazem 
parte desta engrenagem: os co-
laboradores, que sempre foram 
valorizados.
E não basta olhar apenas para 
dentro. A empresa está inserida 
em uma comunidade, onde a FM 
também busca dar sua contrapar-
tida com incentivos ao esporte, à 
cultura  e sobretudo, ao meio am-
biente, uma das bandeiras mais 
famosas da empresa. 
Famosa talvez pelo tamanho do 
desafio. Os indicadores revelam 
que estão preservados apenas 
12% da área original da Mata 
Atlântica, o bioma mais devas-
tado do País. De 1,8 milhão km², 
sobraram 149,7 mil km². A área 
desmatada chega a 1,13 milhão 
km² (88% do original) - quase o 
Estado do Pará e mais que toda 
a região Sudeste. Os dados se re-
ferem ao ano de 2010. Depois da 

E tem mais. A FM Pneus também apoia a Cultura...

o esporte... a comunidade...o lazer...

Mata Atlântica, o Pampa gaúcho 
é o mais desmatado: perdeu 54% 
de sua área original, de 177,7 mil 
km² até 2009.
A FM Pneus se propõe todos os 

anos a realizar o plantio de mu-
das, na tentativa de fazer a sua 
parte. Desde que o projeto foi 
implantado, mais de cinco mil ár-
vores foram plantadas.
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 Marcos Magnanti é o dire-
tor administrativo da FM PNEUS. 
Viu a empresa crescer apostando 
num sistema moderno de gestão, 
o que a transformou em referên-
cia nacional. 

 A FM Pneus conquistou vários 
prêmios ao longo de sua trajetória, 
o que prova que a empresa tem 
trilhado os caminhos certos. Que 
sistema de gestão é este que tem 
demonstrado tanta eficiência?
Magnanti: Nosso sistema de 
gestão começou a ser pensado 
em 2003, com o objetivo de profis-
sionalizar a gestão da empresa. 
Começamos a verificar que, com 

Com os pés no chão

o nosso crescimento passou a 
existir a necessidade de termos 
ferramentas que pudessem su-
portar esse crescimento. Em nos-
so sistema de gestão utilizamos o 
planejamento estratégico, siste-
ma de gestão da qualidade (cer-
tificado pela ISO 9001), gestão 
com pessoas, controladoria, bus-
siness inteligence. Os prêmios 
que a empresa conquistou por 
sua gestão são conseqüência de 
serem consideradas como boas 
práticas pelo mercado. 

Como foram os passos até aqui? 
Quem foram os parceiros?
Magnanti: Num primeiro momento 
tratamos da profissionalização da 
gestão, depois, do crescimento 
orgânico da empresa através 
do aumento de participação de 
mercado, recentemente o cresci-
mento através de aquisições e a-
tuação em novos mercados. Nos-
sos parceiros são nossos clientes, 
colaboradores, fornecedores, a-
cionistas e a comunidade.

A FM Pneus demostra ao longo 
da história uma preocupação que 
ultrapassa os limites da empresa. 
Se dedica a incentivar o esporte, a 
cultura, a sustentabilidade. Por que?
Magnanti: A comunidade aonde 
estamos inseridos é uma grande 
parceira, mais do que isso, faz 
parte e nossa clientela, de nos-
sos objetivos. Acreditamos que a 
sustentabilidade vai além das fron-
teiras da empresa, somos como 
empresa, também responsáveis 
pela melhoria da qualidade de vida 
das pesssoas e da sociedade.

E tecnologia, o que isto representa?
Magnanti: A tecnologia é um dos 
meios que utilizamos para mel-

o ser humano. horar nossa produtividade, o a-
tendimento ao cliente, a veloci-
dade de resposta ao mercado. 
A tecnologia tem nos auxiliado a 
acompanhar a evolução do mer-
cado e para podermos oferecer 
um serviço cada vez melhor aos 
nossos clientes, e portanto, tem 
sido prioritária em nossos inves-
timentos.

Magnanti

Os prêmios que a 
empresa conquistou 
por sua gestão são
conseqüência de
serem consideradas 
como boas práticas 
pelo mercado. 

Em algum momento o medo de ar-
riscar foi maior que o de empreender?
Magnanti: Todo empreendimen-
to tem doses de risco, maior ou 
menor. Como empreendedores 
temos que buscar gerenciar os 
riscos do negócio, acreditamos 
que se fizermos isso com plane-
jamento e confiança, o medo 
acaba reduzido.

Era assim que imaginava a FM Pneus 
com 15 anos?
Magnanti: Quando a FM Pneus 
se instalou no Paraná em 1997, 
originária da FM Pneus de Santa 
Catarina não imaginávamos o 
seu alcance. Com o passar do 
tempo e com os resultados atin-
gidos começamos a perceber que 
poderíamos crescer ainda mais, e
é isso que buscamos a cada dia.

Os anos não foram apenas de glórias. 
Existiu algum momento difícil em 
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Ramassés Mascarello é dire-
tor da FM Pneus. Um vendedor 
nato, cheio de carisma e vontade 

De pai para filho

de crescer. A empresa tem muito 
dele e agora seu objetivo é prepa-
rar o filho, Luís Felipe, para ser o 
seu sucessor, caminho que já está 
sendo trilhado pelo jovem.

Quinze anos se passaram... e recor-
dar vale a pena. Como a FM PNEUS 
iniciou sua caminhada?
Mascarello:  Chegamos em Tole-
do sem clientes, começamos do 
zero. Lembro que um dos primei-
ros foi a Familia Butzge, de Novo 
Sobradinho, o Jorge e o Ascânio. 
Os primeiros pneus que pega-
mos para recapar foram enviados 
pelo senhor Pedro da Empresa 
Piquiriguaçu, que mesmo antes 
de abrir a empresa fez o envio, 
demonstrando sua confiança.
Começamos com a equipe co-

Mascarello

Desde o início nos 
encantou a recep-
tividade dos clientes 
que nos ajudaram a 
ampliar a carteira. 
Houve bastante união 
do grupo e de todos 
os colaboradores di-
vulgando a empresa.

que os sócios precisaram rever 
algumas políticas, se readaptar ao 
momento econômico, reordenar o 
foco...
Magnanti: Todo negócio há bons 
e maus momentos, na FM não foi 
diferente. Já passamos por vários 
momentos difíceis e acreditamos 
que ainda vamos passar. Hoje 
com a economia mais estável 
conseguimos planejar com um 
horizonte de tempo maior. Mas 
quando realizamos nosso Plane-
jamento Estratégico, avaliamos 
nossa missão enquanto negócio, 
redefinimos nossa visão e plane-
jamos cenários futuros de modo 
a não perder o foco e ser menos 
surpreendidos por mudanças. 
Acreditamos que a mudança tem 
que fazer parte da dinâmica da 
nossa empresa.

Quem são as pessoas que tiveram 
papel determinante, importante 
nestes anos todos?
Magnanti: Não podemos ci-
tar nomes, senão estaremos es-
quecendo de várias pessoas. Mas 
podemos dizer que nossos sóci-
os, nossos gerentes, nossos co-
laboradores, a Direção e Colabo-
radores da Vipal tiverem papel 
determinante em nossa evolução.

Até aqui, qual foi a maior conquista?
Magnanti: Foram pequenas con-
quistas que no decorrer do tempo 

vão se somando e tornando-se 
algo maior, uma identidade. Con-
quistas na área de gestão de pes-
soas nos tornaram uma referên-
cia nessa área e a procura pela 
nossa empresa para trabalhar e 
o orgulho que sentem nossos co-
laboradores também nos enche 
de orgulho. Os prêmios recebidos 
pelos nossos programas socio-
ambientais, que foram reconheci-
dos pela comunidade também foi 
marcante. E, acredito, que o mais
importante é vermos a história 
que construímos juntos com 
nossos clientes, que também 
evoluíram conosco e são a nossa 
maior referência.
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mercial de cinco pessoas. Já com 
uma semana de atividade, par-
ticipamos da Expo Toledo, que foi 
uma oportunidade para conhecer 
as pessoas, clientes, ganhamos 
inclusive na oportunidade o prê-
mio de melhor estande. Desde 
o início nos encantou a recep-
tividade dos clientes que nos 
ajudaram a ampliar a carteira. 
Houve bastante união do grupo 
e de todos os colaboradores di-
vulgando a empresa. No primeiro 
ano, todos os meses superamos 
as metas.

No início eram quantos funcionários?
Mascarello: Começamos com 13 
colaboradores, cinco no setor de
vendas, seis na produção e dois 
na área administrativa. Desses 
treze colaboradores, oito ainda 
estão na empresa.

Os colaboradores parecem fazer 
parte da família. Esta preocupação 
sempre existiu?
Mascarello: Sempre existiu. Até 
hoje sempre buscamos fazer as 
confraternizações  com a partici-
pação dos familiares. Temos in-
clusive  filhos dos colaboradores 
trabalhando na empresa.

E a responsabilidade social?
Mascarello: Nosso maior desafio 
é fazer com que nossos colabora-
dores, além da empresa, tenham 

essa visão da responsabildidade 
social como algo a ser valorizado 
e disseminado na comunidade.

A sustentabilidade também se tornou 
uma bandeira. Para a iniciativa pri-
vada este desafio é maior?
Mascarello: Como empresa há 
necessidade de um planejamento 
maior, e principalmente responsa-
bilidade maior, porque envolve a 
imagem, a marca da empresa.

Como é para o senhor, um dos pais 
da FM, ver o seu filho (Luís Felipe), 
tão jovem, gerenciando a unidade de 
Gravataí?
Mascarello: Isso não tem preço, 
o sentimento é muito forte. Meu 
objetivo é que ele seja um suc-
essor e não um herdeiro. Sinto 
orgulho também por estar lá por 
competência e não porque é meu 
filho. Há a preocupação de con-
tinuar o desenvolvendo como 
pessoa e como profissional.

Este aniversário é especial?
Mascarello: É uma alegria come-
morar 15 anos. Diria que o orgul-
ho é ainda maior por acontecer 
em meio as conquistas.

Por que a FM PNEUS deu certo?
Mascarello: Porque vivemos a 
empresa, ela está incorporada no 
nosso dia-a-dia. A credibilidade 
que conquistamos conta muito.

Primeiro a ideia. Depois as dificul-
dades. E hoje a FM Pneus, para 
ele, significa orgulho!

A FM Pneus comemora os seus 15 
anos de existência. Foi um tempo 
que passou rápido?
Celso Maldaner: Parece-me que 
foi ontem, o tempo voa e você 
nem percebe, são  15 anos  de 
FM Pneus em Toledo no PR e 22 
anos em SC, foram 15 anos de 
muito trabalho, conquistas, dedi-
cação e matando um leão por 
dia. Gosto de usar empatia e me 
colocar no lugar do outro, imagino 
a felicidade e alegria dos sócios 
Ramassés Mascarello e Marcos 
Magnanti arrojados e vencedores 
que encararam esse grande desa-

Celso Maldaner – 
o início
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volta por cima e pagar os com-
promissos assumidos, com a en-
trada do sócio Vanderlei Magnanti 
na sociedade, surgiu a possibili-
dade de investir em Toledo no PR. 

Em algum momento o arrependimen-
to ameaçou a bater?
Maldaner: Sim no início as di-
ficuldades foram tantas, quando 
buscamos o sócio João Vanderlei 
Magnanti que colocou recursos 
na empresa e adqueriu cotas da 

mesma. Quando surgiu a opor-
tunidade de investir em Toledo, 
foi fundamental a pessoa do Ra-
massés Mascarello que topou 
mudar-se para Toledo e encarar 
o desafio. Sempre apoiamos as 
iniciativas e decisões dos sócios.

O que mais lhe orgulha na FM?
Maldaner: São as pessoas que 
nela trabalham, os colaboradores, 
os sócios, especialmente os mes-
mos com vinculações familiares, 

fio com a cara e a coragem, mo-
tivo de orgulho para todos nós.

E como foi a decisão de investir
no negócio? Foi uma iniciativa 
destemida?
Maldaner: Na verdade o primeiro 
mandato de prefeito de Maravilha 
de 1983-1988, despertou-me o 
interesse de abrir uma gráfica ou 
recapadora de pneus. Ainda no 
Seminário da Sagrada Família em 
Santo Ângelo RS, eu trabalhava 
numa encadernação com gui-
lhotina e recuperávamos os livros 
velhos e deixávamos novinhos em 
folha. Ao deixarmos a municipali-
dade em 1988 abrimos uma repre-
sentação comercial e logo surgiu a 
oportunidade de compra de uma 
recapadora situada em São Carlos 
em SC, busquei forças com o fu-
turo sócio Jucelino Folle e adque-
rimos a mesma para ser paga em 
60 meses com a lucratividade da 
própria empresa. Após 6 meses, 
compramos terreno em Maravilha 
a troco de recapagens para ser 
pago em 60 meses e financiamos 
a construção no Banco do Brasil. 
Foram quase dez anos de muitas 
dificuldades.

Imaginava que a empresa cresceria 
assim?
Maldaner: Não, num primeiro mo-
mento a preocupação era dar a 

mas sempre agiram com profis-
sionalismo, transparência, ética, 
honestidade, confiança e muita 
responsabilidade.

Como é seu relacionamento com os 
demais sócios?
Maldaner: Relacionamento profis-
sional e amistoso, sempre tratan-
do os mesmos com respeito, total 
autonomia e incentivando e apoi-
ando as iniciativas e respaldando 
as decisões.

Daqui para frente, onde a empresa 
deve focar o seu desenvolvimento?
Maldaner: Consolidar-se finan-
ceiramente em todas as unidades 
no RS, e PR, a exemplo de SC, 
e claro ser a melhor e maior no 
ramo no Brasil e trazer sustenta-
bilidade para todos os sócios e 
colaboradores.

Como você imagina a FM Pneus 
daqui a 15 anos?
Maldaner: O maior conglomerado 
no ramo dentro do Brasil e trazen-
do sustentabilidade econômica, 
social e ambiental e para futuras 
gerações.

O que a FM Pneus significa para 
você?
Maldaner: Meu orgulho, minha 
sustentabilidade e principalmente 
pelo amor de familiares que estão 

Maldaner

...foram 15 anos de 
muito trabalho, con-
quistas, dedicação 
e matando um leão 
por dia.
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dando continuidade nessa parce-
ria, onde a Empresa Vipal tem 
sido fundamental para o suceso 
de todos.

 João Magnanti foi quem 
vislumbrou a oportunidade em 
Toledo, onde a FM pisou em solo 
firme

Como surgiu a chance de instalar a 
FM Pneus em Toledo?
João Magnanti: Em 1997 já só-
cio de FM Pneus em Maravilha 
SC, e morando em Guaraniaçu,  
e vindo a Toledo toda a semana 
a  negócios , com as Empresas 
Sadia e Herbioste, e já na época 
também tínhamos uma empresa 
de pneus em Guaraniaçu que 
chamava-se Rodamundo Pneus, 
que era Gerenciada pelo Marcos 

Um  pólo estratégico

Magnanti, que recém formado em 
Administração de Empresas veio 
trabalhar em Guaraniaçu. Já na 
época se pensava grande pois 
em uma viagem aos Estados Uni-
dos começamos a importar pneus 
novos de vários países. Também 
recapava pneus terceirizado com 
a Guaçu Pneus e FM Pneus em 
Maravilha, já conhecendo do 
ramo de pneus e principalmente 
de recapagem. Em Toledo fiquei 
sabendo que a RENOREI PNEUS, 
única empresa de recapagem de 
pneus tinha encerrado as ativi-
dades e sabendo do potencial 
pelo número de caminhões que 
havia na região procurei o Sr. A-
delar um dos donos da empresa 
e fechamos o negócio da com-
pra. Lembro que no fechamento 
do negócio tinha que saldar uma 
dívida da Renorei com um for-
necedor de borracha e o Diretor 
da Empresa não quis saber de 
negociar e como estava abrindo 
uma Recapadora com a borracha 
desse fornecedor ele me disse se 
não tinha medo de abrir a recapa-
dora? em função disso, respondi 
“pode abrir essa e mais dez que 
não temos medo” pois eu sabia 
do potencial da equipe que vinha 
para começar o negócio. 

A cidade tinha localização estratégica 
para a instalação de uma empresa de 

recapagem de pneus?
João Magnanti: A localização de 
Toledo era estratégica, e por ser 
grande produtor agropecuário e 
sediar o maior complexo frigo-
rífico da América Latina, a Sadia. 
Apesar de estar muito próxima a 
Cascavel e ter muitas recapado-
ras naquela cidade e de grande 
porte, mas isso não preocupava, 
pois já vínhamos com experiência 
no ramo, através FM Maravilha e 
apoio da VIPAL, nossa parceira 
no fornecimento de matéria prima 
desde o primeiro dia.

Como o senhor participou nesse pro-
cesso de evolução, quais são os prin-
cipais motivos a serem comemorados 
nestes 15 anos?
João Magnanti: Nesses quinze 
anos tem muito a comemorar, 
como foi comemorado desde o 
primeiro mês de produção em 
Setembro de 1997, quando já se 
cumpria a primeira meta estabe-
lecida e depois foi uma constante. 
A construção da nova unidade 
onde estamos hoje, a aquisição 
da Chico Pneus de Guarapuava e 
a parceria com a Chico Pneus de 
Cascavel, grande parceiro e ami-
go Amilton (Alemão) e recente-
mente além fronteiras em Grava-
taí, no Rio Grande do Sul.
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Colaboradores são homenageados
 Colaboradores com 15, 10 e 05 anos de empresa foram 
homenageados na FM Pneus em Toledo neste dia 22 de setem-
bro. Os homenageados receberam uma placa comemorativa e o 
reconhecimento ao periodo trabalhado. 
Os colaboradores que completaram 15 anos de empresa rece-
bram também um prêmio em dinheiro. Os homenageados foram: 
15 anos: Orovaldo Rotta, Valdomiro Pires da Silva, Marcio Rego-
lin, Ivan Clei de Oliveira, Gilson Luis Biso, Marcelo Regolin, Mar-
cos Magnanti e Ramassés Mascarello. 10 anos: José Carlos 
Medina Vitti, José Saturnino da Silva, Gilberto Antonio Perdoncini, 
Romildo Jesus dos Santos, Joa Luis Gonçalves, José Francisco 
Neto, Elias Contadini e Fabio Santana Tigueiro. 05 anos: Mônica 
Santana. Lauri Grisa, Josnei da Silveira, Tiago Rotta, Ivanildo Pai-
va, Luis Estevão, Hilgo Grigoli, João Paulo S. Barbosa, Gelsner 
Valente, Paulo Gomes, Cleto Haab, José Homero de Faria, Tania 
Santos Almeida, Valdomiro dos Santos Cordeiro e Marcelo Pereira 

de Souza.  Em Guarapuava a homenagem aconteceu no dia 26 
de setembro e foram homenageados os colaboradores: 15 anos: 
Genivaldo Ceccon.
05 anos: Marina Borges Ordakowiski, Eloir José Rodrigues, Eva-
nilda Fátima de Almeida, Renato Ribas, Mario Adalberto Orda-
kowiski, Atair Roberto Marmitt, Jair José da Silva, Régis Dalanhol, 
Adriano de Matos Krackowiski e Adilson Pittner.
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Com a palavra, os colaboradores

 “Vim de Santa Catarina com 
o Ramassés, fui portanto o primeiro 
funcionário da FM Pneus em Toledo. 
Na verdade sempre tivemos certeza 
que o futuro seria promissor, a exem-
plo da experiência em Santa Catari-
na. Ramassés semre teve visão para 
negócios e propósitos. Hoje a FM 
Pneus é uma potência e me orgulho 
disso, principalmente pelo fato de 
fazer parte desta história. Desejo que 
a empresa continue atingindo seus 
objetivos e abrindo mais unidades. A 
FM Pneus é um exemplo e aqui den-
tro me sinto muito bem. Adoro o que 
faço e vejo que meu trabalho é recon-
hecido verdadeiramente. Aqui os co-
laboradores contam com uma série 
de benefícios e um tratamento digno. 
A FM me realiza profissionalmente”

 “A história é inusitada. A em-
presa estava se instalando em To-
ledo. Eu passava por lá para vender 

 “Antes mesmo da FM abrir 
suas portas em Toledo eu já era fun-
cionário. Participei de todo o pro-
cesso de constituição. Vim de Guara-
niaçu, onde conheci o Ramassés, 
o Marcos e o Magnanti. Trabalha-
mos juntos no banco, depois em um 
depósito de bebidas e por último na 
revenda de pneus. Fui convidado a 
acompanhá-los na empreitada em 
Toledo e me sinto muito honrado por 
isso. Vi a FM nascer, estranho, mas 
ao invés de filha, para mim esta em-
presa é como uma mãe. Temos uma 

 “Ficamos três meses traba-
lhando na organização e na limpeza. 
Calfinamos e pintamos as paredes. 
Gostaram e então fomos contrata-
dos. Estamos aqui até hoje. É da FM 
Pneus que saí o sustento de nossas 
famílias. Tenho três filhos e eles têm 
orgulho do que faço. Querem traba-
lhar comigo. Desejo sucesso, amor, 
esperança e mais trabalho! Se a FM 
cresce nós também crescemos!”

 “Trabalho na FM Pneus há 14 
anos. Meu marido já era funcionário 
em Maravilha, ai fomos convida-
dos a vir para Toledo, quando en-
tão eu também passei a fazer parte 
da empresa. A limpeza é por minha 
conta, gosto do que faço e tenho or-
gulho de ser funcionária FM. Fizemos 
amigos, vivemos aqui como numa 
grande família. E o interessante que 
estamos conseguindo transmitir tudo 
isso em casa, inclusive fazendo es-
cola. Nosso filho Jackson Moraski há 
dois anos é também funcionário da 
FM. Trabalha como vendedor e tam-
bém adora o que faz. Desejamos à 
FM mais crescimento e estamos dis-
postos a caminhar juntos em busca 
desta conquista”.

Gílson Luís Bisol
examinador inicial

Marcelo Regolin
operador de máquina

Márcio Regolin 
operador de máquina - examinador final

Ceni Ribeiro Moraski
serviços gerais

Orovaldo Rotta
gerente de vendas

picolé quando então recebi o convite 
para trabalhar. Eu e meu irmão Márcio 
fizemos uma faxina geral e ajudamos 
na organização. Gostaram de nosso 
trabalho e então fomos contratados, 
em setembro de 1997. A FM Pneus 
ganhou nome, hoje é um sucesso. 
Para nós simboliza família e compa-
nheirismo. Gosto muito de trabalhar 
aqui. Desejo que a FM Pneus conti-
nue crescendo e que siga no modelo 
exemplar de gestão”. 

Por Fernanda Toigo
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  “Antes de vir para a FM 
Pneus trabalhei 15 anos na empre-
sa que existia anterior. Ela fechou, 
a FM surgiu e eu segui com eles. A 
FM Pneus é motivo de muito orgulho 
para mim. Cresce e dá oportunidade 
de as pessoas crescerem juntos. 
Sou apaixonado pelo que faço. Me 
espelho muito nos diretores. Admiro 
muito Marcos Roberto Magnanti pelo 
profissional justo, pela visão de negó-
cio, e a busca incessante por novas 
conquistas.
Admiro também o Ramassés Mas-
carello por viver, respirar, e se en-
volver tanto a empresa, profissional 
dedicado. Na empresa tenho muitos 
amigos e neles me inspiro para tra-
balhar mais e mais. Parabéns à FM 
Pneus pelo sucesso, conquistas, 
crescimento, e pelo nome forte que 
tem hoje. Muito trabalho, este é o 
motivo das conquistas. Obrigado Fm 
Pneus Brasil.”

Ivan Clei de Oliveira
gerente de produção

Genivaldo Ceccon
gerente unidade de Guarapuava

Felipe Mascarello
gerente unidade de Gravataí

excelente condição de trabalho e 
uma relação aberta com a diretoria. 
Temos liberdade para negociar com o 
cliente e na hora das decisões a opi-
nião dos colaboradores é sempre le-
vada em conta. Para o futuro imagino 
mais desenvolvimento, o que aumen-
ta também a nossa responsabilidade. 
Mas a FM tira de letra, está em boas 
mãos. Ramassés e Magnanti são em-
preendedores de coragem e determi-
nados. São homens de visão e moti-
vadores. Estão no caminho certo!” 

 “A FM Pneus é uma empresa 
que busca excelência no que faz e 
para que isso ocorra ela contempla 
em seu processo de gestão ações de 
melhoria contínua buscando a satis-
fação de todos os clientes (internos 
e externos). Ao desenvolver essas 
ações a empresa se preocupa com a 
comunidade e com o meio ambiente, 
tornando-se assim, uma empresa 
social e ambientalmente correta. Os 
colaboradores são valorizados e tem 
oportunidade de se desenvolver pes-
soal e profissionalmente. A FM Pneus 
também faz parte da minha da vida, 
nela concretizei muitos dos meus 
sonhos e escrevi um pouco da minha 
história.
Um grande motivo de orgulho para 
mim é o fato de a diretoria admin-
istrar a empresa de maneira séria e 
comprometida. Também é motivo de 
orgulho fazer parte da história de su-
cesso da empresa, onde durante esta 
trajetória enfrentamos muitas dificul-
dades e que aos poucos foram sendo 
superadas. Outro motivo que me or-
gulha muito é de ter tido a oportuni-
dade de aprender com algumas pes-
soas e também ter contribuído com 
o desenvolvimento de outras. Outro 
aspecto importante foi o de poder 
contar com uma equipe compro-
metida como é a de Guarapuava, o 
que foi de extrema importância para 
a superação das dificuldades encon-
tradas. Para mim, tudo isso serviu de 
aprendizado proporcionando desen-
volvimento pessoal e profissional.
Desejo à FM Pneus que continue 

 “A FM Pneus está presente 
na minha vida desde criança. Meu 
pai (Ramassés Mascarelo) ía para a 
firma e eu sempre tive o convívio no 
meio da reforma, enfim. De repente, 
ainda muito jovem, me encontro ge-
rente de unidade. Foi realmente um 
desafio, pois foi preciso deixar muita 
coisa pra trás e começar uma vida 
nova em outro lugar. De início tive-
mos muitas dificuldades com alguns 
imprevistos no caminho, mas a em-
presa estava muito bem preparada 
para abertura dessa filial e tudo foi 
superado. Tenho meu pai como um 
espelho, aprendi muito, tanto na vida 
profissional como pessoal. De tantas 
coisas que levo algumas são especi-
ais e as carrego como base de minha 
vida: a honestidade de meu pai, o 
entusiasmo  de meu pai, o amor que 
meu pai tem pelo que faz e o respeito. 
Quanto a FM Pneus, tenho grande or-
gulho pela busca continua de cresci-
mento, qualidade de serviços, produ-
tos, atendimento e qualidade da vida 
de toda sua equipe”

com esta política de gestão séria e 
comprometida, primando pela quali-
dade e segurança nos serviços e 
que atinja a sua missão de expandir 
de forma sustentável seus negócios 
para novos mercados de atuação. 
Também desejo um feliz aniversário 
e que Deus abençoe e guie seus 
caminhos”.



CAMPANHA

ECONOMIZOU, GANHOU.
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Economizou, ganhou!
 Em mais uma iniciativa em 
prol da sustentabilidade, a FM Pneus 
lançou uma campanha incentivando 
os colaboradores a economizar e 
evitar o desperdício. A campanha 
“Economizou, ganhou!”, prevê premi-
ação em dinheiro.
Estão sendo oferecidos R$300,00 
em dinheiro proporcional aos resul-
tados dos indicadores e descontos. 

Objetivos:
Reduzir desperdício e consumo de materiais indiretos e de consumo;
Melhoria da produtividade;
Trabalho em equipe;
Valorização e estimulo o colaborador;
Melhoria de resultado por centro de custo/receitas.

Para efeito de cálculo será avaliada a 
média dos dois meses. A promoção 
é  exclusiva para os setores de 
Produção e Borracharia e vale de 1º 
de outubro a 30 de novembro sendo 
o pagamento até o dia 10 de dezem-
bro.
E as regras são claras. Em caso do 
5S´s do setor estiver com uma ava-
liação como regular ou ruim, haverá 

uma redução de 20% do valor do prê-
mio. Ex: R$300,00 – 20%: R$240,00.
Em caso de falta injustificada a 
redução é de 25% ao dia. Ex: faltou 
dois dias, desconta R$150,00.
Em caso de falta justificada, redução 
de 5% ao dia. Ex: faltou 02 dias, 
redução de R$30,00.
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Arraiá da FM Pneus com clientes e
colaboradores em Toledo e Guarapuava

Diagnóstico de Saúde e Estilo de Vida
na FM Pneus – Unidade Guarapuava

 No mês de julho foi realizada 
na FM Pneus em Toledo e Guara-
puava a tradicional Festa Julina para 
clientes da empresa. Os clientes 
tiveram a oportunidade de saborear 
pipoca, quentão e muitos doces. A 
diversão tomou conta!

 No dia 1º se setembro a FM Pneus – Unidade 
Guarapuava – em parceria com o SESI e os acadêmicos 
dos cursos de Biomedicina e Nutrição da Faculdade Cam-
po Real, promoveram o Diagnóstico de Saúde e Estilo de 
Vida, através de um circuito de Saúde.
Foram realizados exames gratuitos de pressão arterial, 
peso, massa corpórea e avaliação bucal. A ação abrangeu 
colaboradores e clientes.
Os colaboradores preencheram um questionário, que pos-
teriormente será apresentado na empresa com devolutiva 
de resultados. Trata-se de um panorama de como anda a 
saúde dos funcionários da empresa. Por meio dos resul-
tados será elaborado um plano de ações para possíveis 
melhorias.
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Portas abertas

Faculdades Guarapuava

Lançamento da banda DVUM3 em Gravataí

 No dia 13 de junho a FM Pneus de Gua-
rapuava recebeu a visita dos acadêmicos do 3º 
Ano do curso de Administração de Empresas da 
Faculdades Guarapuava. O grupo conheceu as 
políticas de gestão, processo produtivo e as in-
stalações da empresa. A visita foi supervisiona-
da pelo professor da disciplina “Comportamento 
Organizacional” Simão Cirineu Aqsenen. A em-
presa foi apresentada pelo gerente da Unidade, 
Genivaldo Ceccon, pelo consultor interno e co-
ordenador da borracharia, Daniel Massuqueto. 
Após as atividades a FM Pneus ofereceu um 
coquetel para os visitantes. 

 Clientes de Gravataí visi-
taram a FM Pneus no dia 16 de 
junho para o lançamento da Banda 
DVUM3, banda específica para apli-
cação em ônibus urbano. Os clientes 
foram recepcionados pelo gerente da 
unidade Luis Felipe Mascarello, pelo 
supervisor comercial, Walter Cruz 
e pelo diretor executivo Ramassés 
Mascarello. Além de conhecerem as 
características e benefícios da nova 
banda, visitaram as instalações in-
dustriais e participaram de um jantar 
de confraternização.

Divulgação
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Alunos de curso técnico participam do Portas Abertas

Transtol visita FM Pneus

CRJ Transportes em visita a FM Pneus - Unidade Toledo

 Alunos do curso técnico em 
Meio Ambiente do Colégio Estadual 
Augusto Moraes Rego visitaram a 
unidade da FM Pneus em Toledo 

 Direção e colaboradores da 
CRJ Transportes visitaram a unidade 
da FM Pneus em Toledo neste dia 18 
de agosto. Acompanhados dos Di-
retores Celso Rosa e Celso Rosa Jr, 
os motoristas da empresa tiveram 
um treinamento sobre pneus com o 
técnico comercial da Vipal, Jeferson 
Robattini. Na sequência foram acom-
panhados pelo diretor executivo da 
FM Pneus Ramassés Mascarello para 
um almoço de confraternização no 
refeitório da empresa.

 No dia 18 de agosto, direção 
e colaboradores da Transtol de Tole-
do visitaram a Unidade da FM Pneus 
para conhecer o Programa 5S´s. De 
acordo com o Diretor da empresa, 
Hélio Mara a empresa está em pro-
cesso de implantação do 5S´s.
A Transtol é uma empresa de trans-
porte urbano de passageiros e aten-
de a cidade de Toledo. Realiza seus 
serviços de reforma de pneus de 
forma exclusiva com a FM Pneus, fi-
delidade que dura mais de dez anos.
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para conhecer o processo industrial 
e as práticas de gestão ambiental da 
empresa. Os alunos e professores 
foram recepcionados pelo gerente de 

produção, Ivan Clei de Oliveira e pela 
auxiliar administrativa, Tania Santos 
Almeida.
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FM Pneus recebe auditoria de
recertificação da ISO 9001

Campanha COMPARRRTILHE SUSTENTABILIDADE

 Entre os dias 30 de julho e 1º  de agosto as uni-
dades da FM Pneus receberam auditoria externa de Re-
certificação da ISO 9001. Foram auditadas as unidades 
de Toledo, Guarapuava e Gravataí, sendo esta última 
sendo incluída na certificação. A auditoria foi realizada 
pela DNV - Desk Nort Veritas através dos auditores João 
Carlos Demoly e Huberto Engling.
A FM Pneus iniciou o processo de certificação do seu 
SGQ - Sistema de Gestão da Qualidade desde 2003, e 
vêm a cada recertificação aprimorando seu Sistema com 
o foco na melhoria contínua e buscando atender os obje-
tivos definidos através da sua Política da Qualidade.

Divulgação

 A FM Pneus realizou nos meses de julho e agosto a campanha 
“Compartilhe Sustentabilidade” no Facebook. Foram sorteados 15 kits 
sustentabilidade com camiseta pet, sacola ecológica e puff de garrafa 
pet. Para participar da campanha era necessário curtir a página da
FM Pneus no Facebook e compartilhar um dos posts da
campanha de Reduzir, Reutilizar e Reciclar.
Os vencedores da
campanha foram:

- Reutilizar: Paulinha Campagnolo, José Carlos Shuarb,
Junior André Destefeni, Tânia Santos e Conchyta  Marques.
- Reduzir: Edilson backes, Jefson Scopel, Joelma Almeida
Keli Santos e Rosane Mascarello.
- Reciclar: Géssica Schutze, Sandro Almeida, Maico Kroth,
Su Ronsoni e Eliziane Silva.
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FM Pneus Toledo realiza a 9ª SIPAT 

Piloto de motocross patrocinado pela FM
Pneus sobe ao pódium em Dourados-MS

 A FM Pneus de Toledo realizou a 
9ª edição da SIPAT. O evento aconteceu 
entre os dias 17 a 21 de setembro com o 
tema “Seu maior patrimônio é a vida, sua 
maior proteção é a prevenção”. Foram 
realizadas palestras sobre o combate a 
princípios de incêndio e DST/Tabagis-
mo, com Miguel Statzmann, O tenente 
da Polícia Militar, Pedro Augusto discor-
reu sobre “Direção defensiva”, enquanto 
que Lício Souza falou sobre “Primeiros 
socorros, segurança no trabalho e uso 
de EPI´s”.

 João Ricardo Albuquerque 
participou nos dias 07 e 08 de se-
tembro do Campeonato Brasileiro de 
Motocross 55cc. A disputa aconte-
ceu em Dourados, no Mato Grosso 
do Sul. Mais uma vez João trouxe 
troféu. Ele foi o único paranaense a 
subir no pódium, conquistando o 10º 
lugar. João fez uma belíssima prova, 
disputando com os melhores pilotos 
do Brasil.
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Social

Semana Farroupilha em Porto Alegre

TranspoSul em Porto Alegre

Dia do Motorista foi comemorado em Gravataí

 Clientes, parceiros, amigos e colaboradores da FM Pneus de Gra-
vataí, reuniram-se nos dias 04 e 05 de setembro no Parque da Harmonia em 
Porto Alegre, no Piquete Desgarrados da Cavalhada para uma confraterni-
zação e celebração da Semana Farroupilha. Na oportunidade foram servidos 
nos jantares o tradicional prato da culinária de Toledo, o porco no rolete. Os 
participantes também receberam como brinde uma camiseta alusiva a Sema-
na Farroupilha. É o segundo ano que FM Pneus, em parceira com o Piquete 
Desgarrados da Cavalhada, participa nesta que é a festa mais tradicional da 
cultura gaúcha.

 Aconteceu de 04 a 06 de julho a 14ª Feira e 
Congresso de Transporte e Logística em Porto Alegre no 
Centro de Evento da FIERGS. O gerente da unidade de 
Gravataí, Luis Felipe Mascarello, o Supervisor Comercial 
Walter Cruz e o Diretor Executivo Marcos Magnanti par-
ticiparam do evento. Além da exposição em estandes 
com empresas do segmento de transporte e logísitica, 
aconteceu um congresso com diversas palestras com 
temas que vão desde cenários de logística a dicas de 
como comer bem e ser saudável. 

 A Equipe comercial da Uni-
dade da FM Pneus Brasil de Gravataí 
reuniu alguns clientes para comemo-
rar o Dia dos Motoristas no último dia 
25 de julho. Foi realizado um jantar 
com churrasco nas dependências da 
empresa, também foram entregues 
brindes e sorteados prêmios aos cli-
entes.
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