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FM PNEUS EM TODOS OS LUGARES
A rotina dos consultores de vendas e agentes de negócios da FM Pneus registrada em imagens. Dentro de sua área
de atuação a FM Pneus vai a todos os lugares para bem atender os clientes
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Editorial

Em todos os lugares...
Nesta edição apresentamos uma
matéria que mostra um pouco do
dia-a-dia de nossa equipe comercial, chegando a todos os lugares
para atender as necessidades de
nossos clientes e parceiros, lugares
curiosos e inusitados, que rendem
fotos interessantes e que demonstram o compromisso da FM Pneus
em atender bem o cliente. Neste
aspecto, apresentamos uma novidade relacionada à melhoria de
atendimento, que é a abertura de
um novo Truck Center na cidade de
Ijuí/RS. Nos últimos meses também
levamos um pouco mais de conhecimento a muitos clientes através de
palestras sobre pneus novos linha
carga e palestras agrícolas realizadas em diversas cidades de Santa
Catarina e do Paraná.
Gostaria de salientar que 2016
apesar da crise e das dificuldades
do mercado, foi um ano em que a
FM Pneus cresceu, obteve vários
reconhecimentos como pode ser
visto nesta edição e buscamos muito positivismo para 2017, com boas
expectativas para a safra de grãos,
redução da inflação e juros, avanços
no combate à corrupção entre ou-

tros assuntos que vão ajudar o país
voltar para a rota de crescimento.
Neste espírito de positivismo,
aproveito para convida-los a conhecerem as excelentes histórias de
amigos e parceiros, com destaque
para a Regi Borracheira, uma história
inspiradora, de empreendedorismo,
dedicação e amor pelo trabalho, um
grande exemplo para todos nós.

Somando Forças
Um destaque nesta edição, é a parceria feita com a Idisa, empresa muito conceituada no Oeste paranaense
no segmento de veículos pesados,
pneus e recapagens. Nos orgulha
muito em termos a Idisa como parceira para buscarmos melhorar ainda mais o atendimento e os serviços
prestados aos clientes da região.

Nesta Edição
Novidades................................ 04
Parceiros de negócios.......... 06
Matéria de capa..................... 08
História de amigos............... 10
Novidades ............................ 12

Notícias do Setor................. 14
Prêmios..................................... 18
Continental ......................... 21
Portas abertas........................ 22
Força de Vendas.................... 24

Revista FM Pneus é uma publicação trimestral de
circulação regional editada pela FM Pneus Ltda.

Impressão: 4.500 unidades
Jornalista: Patricia Bertollo
MTB-3106SC
Coordenação Editorial: Caroline Maldaner
Design Gráfico: Kadabra Design Estratégico
Impressão: Arcus Indústria Gráfica

Contato: revista@fmpneus.com | FM Pneus Ltda –
Av. Maravilha, 833 – Maravilha/SC. (49) 3664-0307

Palestras................................... 28
Curtas........................................... 29
Social............................................ 30

www.fmpneus.com.br
Revista FM Pneus || 03

Novidades
Rodas Maxion: novo produto à
disposição dos clientes FM Pneus
A FM Pneus conta com mais um novo produto em seu portfólio de vendas. São as rodas Maxion na linha de pneus carga
que estão sendo comercializadas por todas as Unidades da FM
Pneus. A Maxion destaca-se como um dos maiores fabricantes
de rodas de aço, aros desmontáveis e espaçadores da América Latina. Seus produtos equipam veículos leves, médios e
pesados, como caminhões, ônibus, implementos rodoviários,
tratores, máquinas agrícolas e veículos fora de estrada.
No processo de fabricação são utilizadas técnicas de estiramento a frio para as rodas utilizadas em pneus com câmara (5
graus) e de repuxamento e laminação a frio para rodas utilizadas em pneus sem câmara (15 graus).
Com tecnologia de ponta, a empresa utiliza um moderníssimo e exclusivo equipamento de inspeção previamente programável que verifica automaticamente todos os pontos necessários para o controle estatístico da qualidade em 100% das rodas
sem câmara fabricadas.
Depois de fabricadas, as rodas recebem um perfeito acabamento com tinta isenta de chumbo pelo mais avançado
sistema de proteção superficial por eletrodeposição catódica (“E-COAT”). Após, os produtos são submetidos ao sistema
TOP-COAT de secagem em estufa, atingindo, assim, alta resistência à corrosão e um superior acabamento.
De acordo com o Diretor Comercial da FM Pneus, Márcio
Marcon, as rodas Maxion agregam ainda mais ao portfólio da

empresa. “A FM Pneus tem hoje à disposição dos clientes a recapagem de pneus carga, agrícola, OTR, industrial e de passeio,
pneus novos, lonas e agora rodas na linha carga para completar o mix de produtos. Além de qualidade, tecnologia diferenciada e bom atendimento, a FM busca a excelência na gama de
serviços e produtos”, destaca.

FM Pneus conta com dois novos
agentes de negócios
Dois novos agentes de negócios da FM
Pneus iniciaram suas atividades, a Safra
Pneus de Astorga/PR e o agente Leonardo Mulbeier de Realeza/PR.
A Safra Pneus, da cidade de Astorga
na região Norte do Paraná atua com a
coleta de pneus agrícola e OTR para reforma. André Wilson Garcia Mendes e
sua esposa Sandra Rebola Mendes estão

no ramo há 20 anos, sendo especialistas nas linhas de pneus que atendem.
A Safra Pneus iniciou as atividades em
2009, mas desde a década de 90, André,
um jovem tratorista no interior do Paraná, iniciou como vendedor de reforma
carga em uma recapadora na cidade de
Paranavaí. Na época, trabalhando com
uma belina para coletar pneus, André e

Safra Pneus é o novo agente de negócios da FM no Norte do Paraná
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Leonardo atua com foco
na linha de pneus agrícola

Sandra contam que foram anos sofridos,
mas que têm muito orgulho de sua trajetória. Com o passar dos anos o foco do
negócio foi passando de pneus de carga
para pneus agro e OTR, com o que trabalham atualmente e agora são parceiros
da FM Pneus.
O agente de negócios Leonardo Mulbeier de Realeza/PR também atua com
foco na linha de pneus agrícola. Ele atende municípios no Paraná e Santa Catarina, entre eles, Palma Sola, Campo Erê,
Marmeleiro, Renascença, Francisco Beltrão, Itapejara do Oeste, Manfrinópolis e
Salgado Filho.

Novidades

Somando forças para rodar ainda mais longe!
No mês de dezembro, consolidou-se uma grande parceria, FM Pneus e Idisa. Ambas empresas
decidiram unir-se para crescer e promover mais benefícios a seus clientes
A FM Pneus, maior rede reformadora de
pneus do Sul do Brasil, além de ser a reformadora com o parque industrial mais tecnológico do segmento no Brasil, fechou
parceria com a conceituada Idisa Pneus,
que além de reforma e pneus novos, atua
como concessionária de veículos da marca Mercedes-Benz.
2017 começa uma nova história para
ambas as empresas, a Idisa desloca sua
produção para a planta da FM Pneus na
Unidade de Toledo/PR, trazendo toda sua
tradição, credibilidade e conhecimento
do mercado, para agregar à tecnologia,
know how em reforma, e credibilidade
das marcas FM Pneus e Borrachas Vipal,
para juntas proporcionarem um melhor
atendimento e qualidade nos produtos e
serviços para seus clientes.
A Idisa surgiu para atuar no segmento
de transportes através da revenda de caminhões em 1975, agregando a reforma
de pneus em 2000, sob a bandeira Michelin, tanto na reforma como na revenda de
pneus novos.
Sua produção estava na cidade de Medianeira/PR, onde continuará seu ponto
comercial, somado aos pontos existentes

de Foz do Iguaçú, Cascavel e Marechal
Cândido Rondon, todos no Oeste paranaense.
Com a mudança nos últimos anos do
segmento de reforma, com a modernização do processo, incremento de tecnologias e a dificuldade de viabilização do
setor, as reformadoras precisam investir
cada vez mais para continuarem viáveis
e competitivas, fato esse que a FM Pneus
despontou no segmento com um conjunto de tecnologias de processo de reforma que só ela tem. A Idisa, com foco
também na área de veículos, foi visionária e viu a necessidade e a possibilidade
de ganho para sua marca e seus clientes,
uma parceria estratégica com a FM Pneus
que tem em seu DNA o foco na reforma
de pneus.
Juntas, as duas marcas unem forças e
experiências. Soma-se isso à grande parceira Borrachas Vipal, que é fabricante número 1 na América Latina para produtos
para reforma de pneus, tem-se uma grande parceria para levar o que há de melhor
em reforma de pneus aos transportadores
do Oeste paranaense.
“Com os produtos Vipal, a Idisa amplia

o mix de produtos para oferecer para seus
clientes, produtos estes que vão além das
limitações dos fabricantes de pneus novos que possuem o portfólio geralmente
com alguma deficiência para atender a
realidade do transportador brasileiro. Com
sua linha de produtos exclusivos, principalmente bandas, a Vipal ajuda a proporcionar um melhor custo benefício para os
transportadores, destaca o Diretor Executivo da FM Pneus, Eduardo Maldaner.
Já o Diretor da Idisa, Jairo Vendruscolo, ressalta que a Michelin, através de suas
bandas Michelin e Recamic, detém em
torno de 6% de participação no mercado,
pois a reforma é considerada um negócio de apoio e neste aspecto, a Vipal está
sempre a frente pois é seu foco, seu negócio, desenvolvendo produtos exclusivos e
superiores, fazendo com que sua liderança de mercado na reforma de pneus seja
com share de 40%.
Na linha de pneus novos, a Idisa continuará comercializando a marca Fate, que
já estava presente na sua linha de produtos, e também terá a seu dispor, a marca
Continental em função de sua parceria
com a FM Pneus.
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Parceiros de negócios
Martini e Farfus: Trabalho diferenciado e
vivência no dia a dia dos clientes
Atuando na região de Xanxerê o
agente de negócios da FM Pneus
Valdecir Farfus e a esposa Litamir
Martini consolidaram a Martini e
Farfus LTDA como uma referência
no serviço de reforma e venda de
pneus novos. Em 1999 Valdecir saía
de Maravilha, atendia a região e retornava diariamente para a cidade.
O ponto de apoio foi aberto em
2002 com borracharia e loja. Além
do trabalho sério para conquistar
novos clientes, a Martini e Farfus
tem parceiros que são atendidos
desde que iniciou sua trajetória na
região há 17 anos.
“Nosso trabalho é diferenciado,
é diário, cumprimos prazos e vive-
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mos o dia a dia do cliente”, explica Valdecir. A este atendimento o
agente de negócios atribui a força
da empresa parceira da FM Pneus.
Farfus destaca também o serviço
prestado pela borracharia, a qualidade da reforma da FM Pneus e a
assistência que a empresa presta ao
cliente. “A FM Pneus apresenta soluções rápidas para problemas e se
diferencia também pela tecnologia
que usa para recapagens de pneus”,
avalia.
No ponto de apoio, a esposa Litamir cuida do setor financeiro enquanto três funcionários fazem o
serviço de borracharia e um vendedor atua com Valdecir fazendo

a praça composta por dez municípios: Xanxerê, Faxinal dos Guedes,
Bom Jesus, Abelardo Luz, Ipuaçú,
São Domingos, Coronel Martins,
Galvão, Jupiá e Ouro. Pneus de
carga reformados são entregues
diariamente enquanto os pneus
agrícolas têm prazo de três a sete
dias para estarem novamente trabalhando nas lavouras.
Prestes a completar mais um ano
de parceria com a FM Pneus, Valdecir Farfus avalia os progressos
obtidos. “Nesta parceria existe seriedade de ambas as partes. Cresci
junto com a FM Pneus e a empresa
cresceu comigo”, conclui.

Parceiros de negócios
Regi Borracheira: “O serviço dá sujeira,
mas o dinheiro é limpo”
Regiane Gomes já foi boia fria, frentista de posto, doméstica e hoje se
destaca como borracheira, atividade
incomum no universo feminino que
já lhe rendeu reconhecimentos e prêmios nacionais e estaduais de empreendedorismo. O início da atividade
foi na borracharia do ex-marido há 10
anos. Divorciada logo depois, adquiriu
a empresa e nos quatro anos seguintes, Regi como é conhecida, já abriu
uma filial e tem cinco funcionários. As
duas borracharias são no município
paranaense de Assis Chateaubriand.
Regi conversou com a Revista FM
Pneus e contou um pouco de sua história na atividade, falou sobre família,
preconceitos, sobre o amor pela borracharia e por suas conquistas pessoais como o 2º lugar no Prêmio Mulher
Empreendedora da Caciopar e o prêmio como uma das quatro mulheres
empreendedoras do Paraná, conferido
pelo SEBRAE entre mais de 13 mil mulheres inscritas no Estado.
Os primeiros contatos com a atividade foram na borracharia do ex-marido aos 26 anos. Regi auxiliava e foi
aprendendo na rotina e no dia a dia
as técnicas do trabalho. “Quando me
divorciei fui trabalhar como garçonete, mas logo depois surgiu a oportunidade de voltar a trabalhar de frentista e eu fazia dois turnos”, lembra. A
volta à borracharia, como proprietária,
veio com um auxílio do dono do posto. Precisa para guardar datas importantes, Regi lembra que no dia 14 de
abril de 2010 fechou o negócio e foi
pagando por mês pela empresa que
um dia já tinha sido sua e havia deixado para trás no divórcio. “No começo,
além da dívida tinha preconceito por
eu ser mulher e separada. Mas depois
foi mudando e hoje sou respeitada na
atividade por homens e mulheres”. O
trabalho, esforço, economia, ajuda de
amigos e de Deus são citados pela
borracheira como aliados de seu negócio e sua vida. Empresas parceiras
também, entre elas, Regi cita a FM
Pneus. “Sou 100% FM, que me ajudou
a chegar onde estou hoje”, destaca.

Borracheira Regi: amor pela profissão

Quatro anos depois de retomar seu
negócio, no dia 28 de outubro de 2014,
Regi abriu a filial de sua borracharia na
saída de Assis para Toledo. Com bom
espaço no mercado, uma clientela
grande e fiel, Regi também passou a
ministrar cursos de mecânica básica
para mulheres fazendo sucesso com
o macacão cor de rosa que usa. “Fiz
treinamentos pela Vipal e cursos de
marketing, finanças e coaching através
da Associação Comercial, Industrial e
Agropecuária de Assis Chateaubriand.
Agora vou fazer o EMPRETEC”, planeja. Sobre os cursos de mecânica para
mulheres Regi conta que são um sucesso e dá um conselho: “Toda mulher
deve conhecer seu carro e precisa, na
prática, se preparar para situações que
podem acontecer”.
Regiane é mãe de duas filhas, Larissa (12) e Natália (17). A menor, conta
ela, gosta de ficar na empresa, observa tudo e ajuda atender enquanto a maior auxilia nas atividades da
casa que é anexa à borracharia. Mãe,
empreendedora e envolvida com a
comunidade, Regiane também tem
atuação firme na ACIAC e já foi coordenadora do Núcleo Multissetorial de
Borracharia e Bicicletarias por 6 anos,
diretora do Conselho Deliberativo da
entidade e atua também no Conselho
da Mulher Empresária.
O envolvimento em causas sociais

também faz parte da vida da borracheira que organizou a primeira festa
do caminhoneiro na cidade para angariar fundos e auxiliar dois meninos
que estavam em tratamento de saúde.
“A festa foi um sucesso, conseguimos
obter bons recursos e ajudar com o
tratamento dos meninos”. Ao lembrar
a festa dos caminhoneiros, Regi não
deixa de citar sua preocupação com
uma maior valorização da classe.
Outra preocupação é com o meio
ambiente e resíduos da atividade. Regiane armazena pneus inservíveis e a
cada 30, 60 dias entrega para empresas de Curitiba darem o destino correto ao material. “Também faço artesanato com pneus. São trabalhos bem
legais como cadeiras, vasos, mesas
para tirarmos os pneus do lixo e ainda
fazer artesanatos bonitos”.
Entre as maiores dificuldades do
mercado a empreendedora aponta a
falta de mão-de-obra por ser um serviço bruto, pesado e com bastante sujeira. “O serviço dá sujeira mas o dinheiro é limpo”, brinca. O trabalho pesado
e com bastante sujeira não assusta e
nem intimida a empreendedora. “Prefiro desmontar pneu de colheitadeira
do que de moto. Pode escrever aí que
pneu de moto não é muito o meu negócio. Eu amo o que faço, amo usar
macacão e pegar a camionete da firma e fazer socorro na roça”, relata.
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Matéria de capa

Logística de transporte FM Pneus:
eficiente e em todos os lugares
A rotina dos consultores de vendas e agentes de negócios da FM Pneus registrada em imagens. Lugares
inusitados, de fácil ou difícil acesso e diferentes situações no atendimento ao cliente nas mais diversas
cidades, regiões, empresas e propriedades rurais da área de atuação da empresa em Santa Catarina,
Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul
Com função essencial para o bom
atendimento aos clientes, as rotas
de transporte da FM Pneus são planejadas e operam trajetos eficientes
e com cobertura de todas as regiões.
São mais de 100 veículos próprios e
aproximadamente 40 terceirizados
que fazem a logística entre os municípios. Esses veículos fazem o transporte dos pneus até os Truck Centers
e Unidades reformadoras para garantir agilidade nas entregas e fiel cumprimento dos prazos.

Para atender clientes do Paraná, Rio
Grande do Sul, Santa Catarina e Mato
Grosso do Sul a FM Pneus conta com
quatro Unidades produtivas nas cidades de Maravilha, Toledo, Guarapuava
e Videira. Além disso, uma engrenagem que opera com departamento
comercial, transportes e produção é
acionada diariamente e garante os
melhores serviços de recapagem do
país com alta tecnologia, qualidade e
agilidade.
Nesta matéria especial você vai sa-

ber como funciona parte da logística
de transportes da FM Pneus e conhecer muitos percursos que os pneus
fazem desde que são entregues pelos
proprietários para serem reformados
até o seu retorno. A reportagem da
Revista FM Pneus contou com a ajuda de consultores e agentes de negócios que registraram durante o ano a
rotina de visita aos clientes e como a
FM Pneus trabalha para estar em todos os lugares que o cliente precisar
dentro da sua área de atuação.

Um dos consultores de vendas que atua no litoral de Santa Catarina e do Paraná enviou seu registro
de passagem pela balsa que liga São Francisco do Sul a Garuva. A cada 10 dias, ele faz a travessia de
40 minutos de balsa pelo mar para chegar na região de Guaratuba e atender os clientes locais.
Depois encaminha os pneus para a central de Piçarras que envia para a Unidade produtiva de
Maravilha. Depois de três dias os clientes estão com seus pneus reformados em mãos.
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Inverno ou verão, no campo ou
na cidade, a FM Pneus atua
sempre próxima de seus clientes.
Agente de negócios da FM Pneus
a cerca de cinco anos, Jucinei
Silvano Sotili da Naja Pneus
atende os municípios de Xaxim,
Cordilheira Alta, Faxinal dos
Guedes e Xanxerê. Com presença
constante em todos os
municípios, Sotili faz a coleta
semanal de pneus de carga e
agrícola. Foi numa das idas para
Xanxerê que num sábado de
manhã fez o registro da forte
geada na região do distrito de Vila
Diadema, às margens da BR 282.

A lavoura de aveia não impediu a
chegada do consultor Odinei de
Lima numa propriedade do
interior de Treze Tílias para fazer
o atendimento para um cliente,
da mesma forma, nem o período
de cheias no Mato Grosso do Sul
que inunda algumas estradas
impediu que o agente de
negócios Valdir Rohde entregasse
o pneu de colheitadeira na
propriedade. São consultores de
vendas, supervisores e agentes de
negócios diariamente atendendo
nas empresas e propriedades
rurais dos clientes FM Pneus,
vivenciando as mais diversas
situações e comum objetivo: a
FM Pneus vai aonde o cliente
estiver e precisar.

Com estrada boa ou ruim a FM Pneus chega no
destino dos pneus. O funcionário Lauro Lima, da
Balsa Nova Pneus, registrou um trajeto de difícil
acesso entre os municípios de Lapa e São Mateus
do Sul no Paraná enquanto fazia a coleta de
pneus agrícolas de clientes da região. Lauro relata
que as condições de muitas estradas são difíceis,
mas nenhum cliente fica sem ter o pneu coletado.
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História de amigos
Terra Nova e FM Pneus: parceria
e eficiência na relação comercial

“Realizamos um
estudo de eficiência,
um comparativo com
outras reformadoras e
a FM Pneus entrega o
melhor custo benefício
por quilômetro rodado
chegando a superar 10
mil quilômetros a mais
que outras reformas”

Luiz Carlos de Lara, gerente da Terra Nova

A Terra Nova Terraplenagens e Locação de Máquinas, localizada na
cidade de Maravilha é uma empresa
prestadora de serviços de terraplanagens, abertura e cascalhamento de estradas, açudagem, destoque, limpeza de barragem e canal,
abertura de cisternas e transporte
de máquinas. Iniciou as atividades
em 2001 no ramo de transportes e
desde 2009 atua no ramo de prestação de serviços com equipamentos pesados. O gerente, Luiz Carlos
de Lara, conversou com a Revista FM
Pneus e conta mais sobre a empresa nesta edição. “Atuamos em todo o
Oeste de Santa Catarina e Sudoeste
do Paraná e no ano passado abrimos
uma filial em Palma Sola. Atualmente a empresa presta serviços com
aproximadamente 20 equipamentos
entre caminhões caçamba, trator de
esteiras, retroescavadeiras, escavadeira hidráulica, rolo compactador e
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motoniveladora”, explica Lara.
Uma das obras destacada pelo
gerente, que atualmente a empresa
está trabalhando, é a construção de
uma unidade da Tirol no município
de Pinhalzinho, com mais de 40 mil
metros de área.
A parceria comercial com a FM
Pneus começou há 3 anos. Lara, que
tem experiência no gerenciamento de frotas, conta que já conhecia
os serviços da FM Pneus através de
outra empresa onde atuava. “Realizamos um estudo de eficiência, um
comparativo com outras reformadoras e a FM Pneus entrega o melhor custo benefício por quilômetro
rodado chegando a superar 10 mil
quilômetros a mais que outras reformas”, avalia.
Lara define com a palavra “parceria” a relação com a FM Pneus. “Os
comparativos continuam sendo feitos e os grandes diferenciais da FM

são a eficiência e agilidade na entrega do serviço”. Lara ressalta também
que adquiriu pneus novos da marca
Continental, parceira de negócios
da FM Pneus e os levantamentos de
eficiência da empresa apontaram
um aumento de aproximadamente
20% os quilômetros rodados com o
produto”.
Os proprietários da Terra Nova
são os empresários Miguel Simon e
Pedro Pereira. Atualmente a empresa conta com 24 funcionários e, de
acordo com Lara, pretende ampliar
o número de clientes dentro da região de abrangência. “Trabalhamos
para manter a qualidade do serviço
em primeiro lugar”, conclui. A Terra Nova está localizada na Avenida
Presidente Kennedy, 1800 - Sala 02,
telefone (49) 3664-3850 e mais informações podem ser obtidas pelo site:
www.terranovaservicos.com.br

História de amigos
Agropecuária São Diogo e FM Pneus: de um trabalho
experimental para uma parceria de 10 anos
A Agropecuária São Diogo é uma
empresa familiar de capital fechado
que atua na área de produção de grãos,
sendo as principais culturas a soja, o
trigo e o milho, relata o proprietário
Ilton Bonfilho Balzan. A empresa também atua na rotação de cultura cevada, aveia, canola, forrageiras e produção de sementes fiscalizadas. O início
das atividades foi em 1974, arrendando
uma área de 25 hectares. Com quatro
décadas de trabalho e expansão, a empresa atualmente explora uma área de
8.500 hectares e a sede está localizada
no município de Jari/RS.
A propriedade caracteriza-se pela
utilização preponderante do sistema
de plantio direto na palha, rotação
de culturas, adubação de precisão e
utilização de modernas técnicas recomendadas para o segmento. Os
principais equipamentos utilizados
são plantadeiras, aplicadores de defensivos, tratores, colheitadeiras e caminhões. Uma visita do representante comercial da FM Pneus deu início
a uma parceria de trabalho que dura
quase 10 anos. Balzan conta que qua-

se havia desistido dos serviços de recapagem de pneus nos equipamentos
e caminhões da empresa. “O representante da FM Pneus nos colocou a
seriedade do trabalho desenvolvido e
nos deu garantias do produto. Fizemos
um primeiro trabalho experimental
e estamos até hoje fazendo serviços
com a empresa. São quase dez anos
de confiabilidade, pois tudo que é tratado é cumprido desde os prazos e
serviços de qualidade”,destaca.
Guiada pelos valores de ética, competência, comprometimento e responsabilidade socioambiental e pela
missão de “produzir alimentos com
qualidade, oportunizando o crescimento sustentável da empresa”, a
Agropecuária São Diogo procura manter uma estrutura adequada, com silos
de armazenagem, secadores de grãos,
galpão de máquinas e alojamento
para os seus colaboradores. Em 2013,
ao jornal gaúcho Zero Hora, Balzan relatou os investimentos para estocar a
safra. “De 10 anos para cá, foram mais
de R$ 2,5 milhões aplicados em cinco
silos e sistemas de secagem e limpe-

za de grãos. Hoje, a Agropecuária São
Diogo tem capacidade para armazenar até 70% da produção”, relatou.
Em 2010, preocupada com a questão social da comunidade em que
está inserida, a empresa se uniu a
outros parceiros e viabilizou uma
unidade do Projeto Pescar na propriedade. Com foco nos jovens em
situação de vulnerabilidade social
o projeto oportuniza a vivência de
uma nova realidade buscando ampliar suas perspectivas de vida. Neste
período o projeto já atendeu mais de
100 jovens participantes.

Ilton Bonfilho Balzan

Agropecuária São Diogo tem capacidade para armazenar até 70% da produção
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Novidades
FM Pneus inaugura novo Truck Center em Ijuí/RS

Novo Truck Center de Ijuí está pronto para bem atender os clientes.

A FM Pneus abriu um novo Truck Center na cidade de Ijuí/RS. O Truck chega
para proporcionar uma maior qualidade
no atendimento para os clientes de toda
a região. Além disso, Ijuí/RS é caminho logístico de muitos clientes do Meio Oeste
e Oeste catarinense que trabalham com
transporte internacional, fazendo com
que tenham um suporte por parte da FM
Pneus durante seu trajeto para eventuais
serviços.
“A região vinha sendo trabalhada na linha de pneus carga desde janeiro de 2016,
sendo que a equipe foi sendo ampliada,
assim como a carteira de clientes, e nós
tínhamos deficiência em uma referência
de ponto para o cliente fazer seus serviços
de borracharia e assim retirar pneus para
reforma. Com o Truck, tornamos o atendimento excelente”, afirma o Supervisor
Comercial da região, Evandro Cardoso.
O Truck Center conta com quatro box,
com capacidade de dois veículos em cada
box, uma área de manobra e estacionamento amplo, além de em anexo, possuir
um posto de lavagem terceirizado. Todo o
gerenciamento de serviços de borracharia, alinhamento e balanceamento, assim
como gestão de pneus, é feito pela empresa Finatto Gestão de Pneus, empresa
referência na área a nível nacional, com
unidades em São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
“É um Truck excelente, com uma grande
12 || Revista FM Pneus

parceria, a equipe comercial da FM Pneus
focada em reforma de pneus e pneus
novos, na qual é a principal reformadora
de pneus do Sul do país em número de
pneus reformados, qualidade e tecnologia, juntamente com a equipe técnica da
Finatto que é especialista em gestão de
pneus, cuidando e orientando os clientes de como melhor utilizar e cuidar dos
pneus, trazendo a experiência de muitos
mercados e grandes frotas que atendem”,
destaca Alexandre Finatto, sócio-fundador
da Finatto Gestão de Pneus.
O atendimento ao Truck possui logística diária, trazendo agilidade para os
clientes da região em reforma de pneus.
Além disso, o cliente também pode en-

LCP Pereira Transportes é atendido pelo
Truck de Ijuí.

contrar produtos como rodas e lonas
para caminhões.
Os clientes Luiz Carlos Pereira da LCP
Pereira Transportes Ltda e Hilário Sabino
Hentz estão sendo atendidos no novo
Truck Center da FM Pneus. “Iniciei a parceria com a FM Pneus assim que eles começaram a atender a região tanto na recapagem de pneus como pneus novos. Agora
com o novo Truck Center fico ainda mais
satisfeito com a ampla estrutura, espaço
para manobra e estacionamento, além do
ótimo atendimento”, destaca Luiz Carlos
Pereira. Já o cliente Hilário Hentz destaca
a qualidade da recapagem de pneus e os
ótimos serviços realizados pela equipe da
Finatto Gestão de Pneus no Truck Center.

Seu Hilário e filho Vinicius estão satisfeitos
com os serviços da FM Pneus.

PNEUS
CONTINENTAL
VANCO AGORA
NA FM PNEUS!

Buscando sempre a excelência quando se trata de
bem atender os clientes através do mix de produtos,
a FM Pneus disponibiliza mais uma linha de pneus
Continental: os pneus Vanco, um pneu reforçado
que vai garantir maior segurança e rentabilidade ao
seu negócio.
O composto de borracha na banda de rodagem mais
robusto e a profundidade de sulco aumentada
garantem ao pneu maior quilometragem. Além disso,
o pneu possui camada estanque de alta qualidade
para pressões mais altas, materiais de carcaça
altamente resistentes, cintas de aço reforçadas e
reforços laterais mais duráveis que prometem durar
por muitos e muitos fretes, reﬂetindo numa alta
capacidade de carga. Os pneus Vanco possuem alta
resistência à aquaplanagem pois dispersam a água
da área de contato.

Procure uma de nossas lojas ou consultores de
vendas e conheça mais sobre a linha Vanco!

www.fmpneus.com.br
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Notícias do setor

Multas de trânsito mais caras
O aumento das multas, anunciado em maio de 2016, passou a valer em novembro e nesta matéria a
Revista FM Pneus lembra a todos os
seus leitores a importância de dirigir
com cautela, respeitando as regras,
os limites de velocidade e evitar multas que ficaram ainda mais salgadas
para os infratores. As multas básicas

não sofriam reajustes desde 2000,
quando uma resolução fixou o valor atual em reais. Desde então, não
houve correção. Em maio o aumento
foi anunciado com prazo de 180 dias
para começar a valer.
Em entrevista concedida para a revista, o Coordenador-Geral de Qualificação do Fator Humano no Trân-

sito do Denatran, Francisco Garonce
comentou algumas alterações de
valores. Houve uma alteração no limite de velocidade onde não houver
sinalização. A nova lei não reduziu
limites, mas fez uma adequação às
diferentes rodovias. Rodovias de pista
dupla terão limites diferentes das rodovias de pista simples.

Entrevista
1 - O CTB traz alterações nos limites de velocidade?
Nas rodovias de pista dupla:
110 km/h (cento e dez quilômetros
por hora) para automóveis, camionetas e motocicletas;
90 km/h (noventa quilômetros por
hora) para os demais veículos;
Nas rodovias de pista simples:
100 km/h (cem quilômetros por
hora) para automóveis, camionetas e
motocicletas;
90 km/h (noventa quilômetros por
hora) para os demais veículos;
2 - Com as alterações, os valores
das multas por excesso de peso passaram a ser especificados em reais.
O infrator deverá pagar R$ 130,16
por estar cometendo uma infração
média, mais a sanção equivalente
ao peso da carga excedente. Como
ficaram estabelecidos os valores das
multas por excesso de carga?
Até 600 kg - R$ 5,32 (cinco reais e
trinta e dois centavos);
De 601 Kg a 800 kg - R$ 10,64 (dez
reais e sessenta e quatro centavos);
De 801 Kga 1.000 kg - R$ 21,28 (vinte
e um reais e vinte e oito centavos);
De 3.001 Kg a 5.000 kg - R$ 42,56
(quarenta e dois reais e cinquenta e
seis centavos);
Acima de 5.001 kg - R$ 53,20 (cinquenta e três reais e vinte centavos).
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3 - Revista FM Pneus: As novas regras trazem mudanças na aplicação
da penalidade sobre a suspensão do
direito de dirigir. Quais são?
A Lei 13.281, de 04 de maio de 2016,
que altera o CTB indica que a penalidade de suspensão do direito de dirigir
será imposta nos seguintes casos:
I - sempre que o infrator atingir a
contagem de 20 (vinte) pontos na
CNH, no período de 12 (doze) meses;
II - por transgressão às normas estabelecidas no CTB, cujas infrações prevêem, de forma específica, a penalidade de suspensão do direito de dirigir.
Os prazos para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir
são os seguintes:
I - de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e,
no caso de reincidência no período de
12 (doze) meses, de 8 (oito) meses a 2
(dois) anos;
II - de 2 (dois) a 8 (oito) meses, exceto para as infrações com prazo descrito no dispositivo infracional, e, no
caso de reincidência no período de 12
(doze) meses, de 8 (oito) a 18 (dezoito)
meses, respeitado o disposto no inciso
II do art. 263.
O condutor que exerce atividade remunerada em veículo, habilitado na
categoria C, D ou E, poderá optar por
participar de curso preventivo de reciclagem sempre que, no período de 1
(um) ano, atingir 14 (quatorze) pontos,

conforme regulamentação do Contran. Incorrerá na infração prevista no
inciso II do art. 162 do CTB o condutor
que, notificado da penalidade de que
trata este artigo, dirigir veículo automotor em via pública.
4 - As novas regras ficaram mais
rígidas para quem dirigir sob efeito
de álcool? Quais as principais mudanças?
A principal mudança é relativa ao
valor da multa. Quanto aos demais aspectos, permanecem as mesmas condições.

Notícias do setor

FIQUE ATENTO!

Confira novos valores que estão valendo:
INFRAÇÃO LEVE
QUANTO ERA

QUANTO FICA

R$ 53,20

R$ 88,38

Exemplos: parar sobre a faixa de pedestres ou calçada, usar a buzina em local
ou horário proibidos pela sinalização.
AUMENTO DE 66%

INFRAÇÃO MÉDIA
QUANTO ERA

QUANTO FICA

R$ 85,13

R$ 130,16

AUMENTO DE 52%

INFRAÇÃO GRAVE
QUANTO ERA

QUANTO FICA

R$ 127,69 R$ 195,23

AUMENTO DE 52%

INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA
QUANTO ERA

QUANTO FICA

R$ 191,54 R$ 293,47

AUMENTO DE 53%

Exemplos: transitar em horário ou local
proibidos (o “rodízio” em São Paulo, por
exemplo), dirigir com o braço para fora,
farol ou lanterna queimados.

Exemplos: estacionar sobre faixa de
pedestres ou ciclovia, não dar seta,
conduzir o veículo em mau estado de
conservação (pneu careca, por exemplo).

Exemplos: falar ou manusear celular ao
volante, estacionar em vagas reservadas
para deficientes e idosos, dirigir sem
carteira de habilitação, disputar racha,
forçar a ultrapassagem em estradas e
recusar fazer o teste do bafômetro.

As multas mais pesadas, que são as infrações gravíssimas com multiplicador de 10 vezes, passam a ser
de R$ 2.934,70. Este é o valor previsto para quem é pego disputando racha ou forçando a ultrapassagem em estradas, por exemplo. Também poderá pagar o valor máximo quem se recusar a fazer teste
de bafômetro, exame clínico ou perícia para verificar presença de álcool ou drogas no corpo.
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Notícias do setor
CNT e SEST SENAT lançam aplicativos
para smartphones e tablets
Quem se interessa ou precisa ficar por dentro das principais informações e serviços relacionados a
transporte e logística, tem, agora,
meios mais rápidos e fáceis. A Confederação Nacional do Transporte
(CNT) e o SEST SENAT lançaram

aplicativos para tablets e smartphones, que simplificam o acesso às
notícias, dados estatísticos e serviços para os usuários.
Os aplicativos podem ser baixados gratuitamente. A ferramenta
da CNT oferece facilidades como

simuladores, estudos e pesquisas,
que podem ser utilizadas para aprimorar a gestão e o planejamento
das atividades em transporte. Já o
app do SEST SENAT permite o acesso a cursos, atendimentos e atividades realizados nas unidades operacionais da instituição. 
Com o lançamento, as instituições buscam adequar os serviços
dos portais à mobilidade, característica inerente da atividade dos transportadores.
Quem não atua diretamente no
setor também pode se beneficiar. O
aplicativo da CNT traz notícias relacionadas a economia e negócios e
infraestrutura. Já o do SEST SENAT
oferece detalhes sobre atendimentos e ações que beneficiam familiares dos profissionais do transporte e
comunidade, nas áreas de capacitação profissional e promoção social.
Os aplicativos são gratuitos. Eles
estão disponíveis para download na
App Store, para Apple, e na Play Store, para o sistema Android.

Brasil deve colher entre 210,5 e
214,8 milhões toneladas de grãos
A safra 2016/2017 deverá ficar entre
210,5 e 214,8 milhões de toneladas. É
o que aponta o 1º levantamento da
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgado em outubro. Com isso, o crescimento poderá
ser de até 15,3% em relação à safra
2015/2016, de 186,4 milhões.
O arroz apresenta retomada nas
áreas não cultivadas na safra anterior, com uma produção entre 11,6 e
12 milhões de toneladas.
Com relação ao feijão primeira safra, o forte incremento de área pode16 || Revista FM Pneus

rá refletir numa produção de 11,9% a
18,7% superior à da safra passada. A
projeção para a soja é de crescimento entre 6,7% e 9% na produção, podendo atingir de 101,8 a 104 milhões
de toneladas.
A área plantada de grãos deve ficar entre 58,5 e 59,7 milhões de hectares, crescimento de até 2,3%, se
comparado com a safra 2015/2016.
Com exceção do algodão, todas as
culturas de primeira safra tiveram incremento de área plantada.
(Fonte: CONAB)
Revista FM Pneus || 16

Notícias do setor
Usar celular passou de infração média
para gravíssima, de R$ 293,47
Algumas infrações foram agravadas: usar o celular ao
volante, por exemplo, que está enquadrado como “dirigir com apenas uma das mãos”, subindo de grau médio
para gravíssimo. Assim, a multa passou de R$ 85,13 para
R$ 293,47, e os pontos na carteira de habilitação subiram
de 4 para 7. Ainda para o celular, o texto da lei cita que é
infração segurar ou manusear o aparelho. Assim, o motorista que manda mensagens de texto ou fica olhando
sites ou redes sociais também poderá ser punido, mesmo quando estiver parado no semáforo.

Polícia Rodoviária Federal retoma
fiscalização da Lei dos faróis
A Polícia Rodoviária Federal retomou a fiscalização da
13.290/16, conhecida como a “Lei dos Faróis” em rodovias federais. Os condutores que trafegarem com os faróis baixos apagados durante o dia serão autuados. A fiscalização será válida onde houver a sinalização definida
no Código de Trânsito (alíneas “a” e “e” do item 1.3.1 do
Anexo II do CTB - Placas de Identificação de Rodovias e
Estradas Pan-Americanas e/ou as Placas de Identificação
Quilométrica) indicando que o condutor estará trafegando, sem dúvida, em rodovia, valendo para os trechos
urbanos e os rurais. A orientação é que, em caso de dúvida, o condutor procure manter os faróis acesos para
evitar transtornos. O descumprimento da Lei resulta em
multa de gravidade média. O valor para a infração passou de R$ 85,13 para R$ 130,16.

Multa por som alto no carro
também está em vigor
A portaria 624 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) determinou a autuação do condutor que for pego
com som automotivo audível pelo lado externo do veículo, com volume ou frequência que perturbe o sossego
público. Antes da portaria, o flagrante só cabia quando o
volume de decibéis ultrapassava o limite. Com a publicação, mesmo sem o equipamento para verificar os decibéis, a infração poderá ser aplicada. Além dos cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), porque a
infração é considerada grave, o condutor que exagerar no
volume terá de pagar R$ 195,23 de multa. O valor anterior
aos reajustes aplicados em novembro era de R$ 127,69.
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Premiações FM Pneus

Um ano de premiações e
reconhecimento para a
FM Pneus
A FM Pneus encerrou o ano de
2016 com muitos motivos para comemorar. A empresa bateu recordes
de produção, expandiu sua atuação
comercial, contratou ao invés de demitir e conquistou diversas premiações. A mais marcante foi a colocação no ranking brasileiro do Guia
Você S/A como uma das 150 melhores empresas para se trabalhar no
país, recebida no dia 03 de outubro
pelo Diretor Executivo Eduardo Maldaner, pela Diretora Financeira Caroline Maldaner e pela Supervisora de
Recursos Humanos, Marta Salvador,
em São Paulo.
Os diretores destacam a gestão
como o instrumento mais importante para a colocação obtida pela FM
Pneus. O Diretor Executivo, Eduardo
Maldaner, conta que mesmo com a
crise econômica, a empresa cresceu
por ter se preparado para os momentos de dificuldade do mercado. “Temos um nível de gestão muito evoluído, sendo que sempre buscamos
um crescimento orgânico, sustentável, sem dar o passo maior do que a
perna. Isso fez com que entrássemos
nesta época de crise econômica de
forma muito sólida e com gás para
crescer”, relata. “Somado a isso investimos na formação pessoal e profissional da equipe porque queremos
que os colaboradores cresçam junto
com a empresa”, destaca.
A FM Pneus se consolidou como
uma das melhores empresas do Brasil para se trabalhar tendo sua gestão
avaliada em diversos aspectos envolvendo Sustentabilidade e Diversidade, Comunicação Interna, Relações
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Interpessoais, Gestão do Reconhecimento e Recompensa, entre outros. Para chegar ao resultado, o Guia
VOCÊ S/A aplica um questionário sigiloso com todos os colaboradores
das empresas participantes, avalia um
book de evidências e faz uma visita a
empresa, checando e conferindo as
informações. “Após a primeira etapa
de classificação, recebemos na FM
Pneus uma jornalista enviada exclusivamente para averiguar a veracidade
de todas as informações, conversar
com os colaboradores e conhecer as
condições de trabalho e estrutura da
empresa”, conta a Supervisora de Recursos Humanos, Marta Salvador.
“A FM Pneus investe em seus colaboradores com programas que os
tornam mais eficientes, produtivos e
melhores para o mercado. Investimos

na capacitação, formação universitária e treinamentos. Incentivamos a
leitura com a biblioteca corporativa
da empresa, remuneramos as ideias
que tragam melhorias para a FM
Pneus através do Banco de Ideias e
recentemente lançamos o Portal do
Colaborador que é um mecanismo
de aperfeiçoamento da comunicação entre os colaboradores de todas
as unidades”, conta a Diretora Financeira, Caroline Maldaner.
Na edição de 2016 foram avaliadas
empresas em 23 categorias. Além da
FM Pneus, estão entre as 150 melhores, empresas como Caterpillar, Continental Pneus, Gerdau, Banco Bradesco, Monsanto do Brasil, Boticário,
Avon, Ambev, Cielo, Votorantim, Itaú
Unibanco e diversas organizações de
renome no mercado brasileiro.

Diretores receberam a premiação em cerimônia realizada em São Paulo

Premiações FM Pneus
GESTÃO RECONHECIDA
Outro prêmio que reconheceu a
gestão da FM Pneus foi recebido no
mês de julho quando a Unidade de
Guarapuava recebeu o Mérito de
Gestão Empresarial conferido pela
Associação Comercial e Industrial de
Guarapuava (ACIG), Conjove e Sebrae. Na ocasião, o Diretor Executivo
Eduardo Maldaner, o Gerente da Unidade Genivaldo Ceccon e colaboradores estiveram reunidos no evento
para receber a premiação.

ALÉM DA GESTÃO A
QUALIDADE NA REFORMA
Em junho a FM Pneus foi eleita a
Melhor Reformadora de Pneus do
Brasil pelo Prêmio Pneu Show Marcas Favoritas 2016 concedido pela
Associação Brasileira do Segmento
de Reforma de Pneus (ABR). Uma
premiação nacional que confirmou
a qualidade na reforma da FM Pneus
que investe constantemente em
tecnologias para melhorar cada vez
mais os serviços.

MARCA MAIS LEMBRADA
A consolidação do conjunto de
toda a empresa veio com mais uma
premiação como Destaque Empresarial na cidade de Toledo. A FM Pneus
se destacou no segmento recebendo
o mais alto destaque do setor. O resultado foi obtido através de pesquisa
de opinião por lembrança espontânea realizada pela renomada Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR). A Gerente da Unidade,
Carine Marcon e o Diretor Comercial
Márcio Marcon juntamente com demais colaboradores receberam a premiação no dia 05 de novembro.
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Continental
Lançamento do pneu Conti Hybrid HS3
reúne clientes da FM Pneus
Com a presença dos supervisores da Continental, Mauro
Ferreira, Fabio Morais e Tomaz Barrueco, as Unidades da FM
Pneus apresentaram o pneu Conti Hybrid HS3 para clientes
em encontros promovidos pela empresa em diversas cidades
de Santa Catarina e do Paraná.
Sobre o Conti Hybrid HS3
Especialmente desenvolvido para atender as duras exigências de ônibus e caminhões que fazem o transporte regional e
de longa distância nas estradas nacionais e de um segmento
que valoriza maior quilometragem e recapabilidade, além de
resistência, o ContiHybrid™ HS3 é o novo integrante da linha
de pneus de carga da Continental no Brasil, uma das maiores
fabricantes do mundo.
“Conseguimos ampliar em 25% o rendimento quilométrico
deste pneu em relação à geração anterior. Os testes que realizamos apontam ainda para uma melhora de 5% no índice
de recapabilidade, 2% na resistência ao picotamento e 2% em

ruído”, destaca Fernando Peruzzo, coordenador de desenvolvimento de produtos comerciais da Continental Pneus Mercosul.
A banda de rodagem, mais larga, utiliza um maior volume
de borracha além de um composto especial para proporcionar um expressivo aumento da quilometragem com uma
grande aderência em piso molhado. Um pacote de cintas reforçadas (Triangle BeltTM) reduz os esforços nas laterais do
pneu, o que contribui para ampliar a sua durabilidade e confere maior precisão à condução, além de prevenir o desgaste
irregular. Essa tecnologia também protege a carcaça, aumentando a sua vida útil.
O ContiHybrid™ HS3 conta com a tecnologia Air Keep Inner
Liner™, um composto empregado na parte interna do pneu
(inner liner) que permite uma retenção em até 50% mais eficiente da pressão de ar interna. O resultado final é uma maior
durabilidade e o aumento da recapabilidade da carcaça.
Confira o registro dos eventos promovidos pela FM Pneus
em suas Unidades:

Clientes de Videira conheceram as vantagens do Conti Hybrid HS3

Clientes de Caçador também receberam orientações sobre o HS3

Mais de 130 clientes participaram do lançamento em Guarapuava

Evento em Palotina/PR também reuniu diversos clientes

Irati reuniu mais de 50 clientes para o lançamento

Em Maravilha, evento também foi sucesso de público
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Portas Abertas
Foto: Divulgação

Colaboradores da LAR
visitam a Unidade de
Toledo
Orgulho, confiança e comprometimento! Com esses sentimentos é que
a equipe da FM Pneus, Unidade de
Toledo recebeu a visita de colaboradores da empresa LAR de Medianeira/PR. A gerente da Unidade, Carine
Marcon destacou durante o encontro
a satisfação da FM de ter a LAR como
parceira há mais de 10 anos.

Foto: Divulgação

Portas Abertas recebe
clientes no Paraná
Clientes de Marechal Candido Rondon
visitaram a FM Pneus, Unidade de Toledo,
acompanhados do gerente do Truck
Center Marlon e do vendedor Alexandre.
O diretor comercial Marcio Marcon
também acompanhou os clientes durante
visita a produção e setor administrativo.
A FM Pneus agradece a participação dos
clientes no Portas Abertas.

Diretoria da Associação Empresarial visita Unidade Maravilha
A FM Pneus, Unidade de Maravilha, recebeu a visita dos diretores e colaboradores
da CDL/Associação Empresarial de Maravilha, que além de realizar sua reunião mensal
na empresa, participou de uma visita técnica. Na oportunidade, eles conheceram o
processo produtivo de reforma de pneus e a forma de gestão da empresa.

22 || Revista FM Pneus

Portas Abertas
Alunos da Unopar visitam Unidade de Maravilha
Foto: Divulgação

Os alunos dos cursos de Administração
e Ciências Contábeis da Unopar, polo de
Maravilha, realizaram visita na FM Pneus
Unidade de Maravilha. Durante a visita, o
Diretor Executivo, Eduardo Maldaner, explicou sobre o processo de recapagem
de pneus, sobre a gestão e os diferenciais
tecnológicos da empresa. Eduardo destacou também os recentes prêmios recebidos pela empresa e a política de gestão de
pessoas. Acompanharam a visita a Diretora Financeira, Caroline Maldaner, o Supervisor de Produção, Paulo Dona e o Líder
de Recepção de Pneus, Neimar Dall´Agnol.

Acadêmicos de Engenharia
da Produção visitam
Unidade de Guarapuava

Menores aprendizes da
Cooperativa Agrária visitam
FM Pneus de Guarapuava
Fotos: Divulgação

A FM Pneus, Unidade de Guarapuava, recebeu os acadêmicos do 8° período do curso de Engenharia de Produção da Faculdade Campo Real no programa Portas
Abertas. Durante a visita, o Gerente da Unidade, Genivaldo Ceccon, fez a apresentação da empresa e falou
sobre a gestão da FM. Em seguida, os alunos conheceram todo o processo produtivo da Unidade acompanhados do supervisor de produção, Adriano de Matos,
do supervisor comercial Daniel Massuqueto e do auxiliar de Recursos Humanos, Tiago Silva Furmann.
Fotos: Divulgação

Alunos do Colégio Imperatriz de Entre Rios que são menores
aprendizes na Cooperativa Agrária, empresa esta que é cliente
da FM de Guarapuava desde 2008, visitaram a empresa. Os alunos foram recepcionados pelo auxiliar de RH, Tiago Silva Furmann e pela secretária da Unidade, Evanilda de Almeida. Em
seguida conheceram todo o processo produtivo da Unidade
acompanhados de seus professores e guiados pelo Supervisor
de Produção, Adriano de Matos e pelo Supervisor Comercial,
Daniel Massuqueto. A FM se orgulha por poder contribuir com
o aprendizado de jovens e adultos e sempre está de portas
abertas para compartilhar um pouco da sua história de conquistas e sucesso.
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Força de Vendas
Convenção Força de Vendas FM Pneus:
capacitação, reconhecimento e novidades
A FM Pneus reuniu a equipe comercial
para a 2ª Convenção Força de Vendas
que foi realizada em Maravilha durante os
dias 19 e 20 de novembro no Maravilhas
Park Hotel. O evento contou com as equipes de vendas, consultores e agentes de
negócios do Paraná, Santa Catarina, Rio
Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e com
a participação dos principais parceiros da
FM Pneus, Borrachas Vipal, Firestone e
Continental. Os acionistas Celso e Casildo Maldaner também estiveram presentes durante o evento e o Diretor Executivo Eduardo Maldaner participou de toda
a programação. O programa completo
da convenção teve treinamento, premiação Top 10 com os destaques da equipe
de vendas FM Pneus, jantar e seguiu no
domingo com workshops e almoço de
encerramento. A Revista FM Pneus preparou uma cobertura com os melhores momentos da Convenção Força de Vendas.
Acompanhe:

Treinamento de Vendas
A abertura foi feita pelo Diretor Comercial Márcio Marcon que deu as boas-vindas a todos os participantes e destacou a
importância de todo vendedor estar sempre se preparando para atender o mercado. A equipe da empresa Venda Mais, de
Curitiba, foi responsável pela aplicação do
treinamento denominado “Vendópolis”,
uma espécie de jogo que estimula e trabalha a prospecção e atendimento de clientes de diversas características. O jogo faz
com que o participante vivencie a prática
de vendas através de diversas estratégias.
Divididos em equipes os participantes praticaram o atendimento de clientes com
prospecção, visitas, telefonemas, e-mails
e realização da venda. Ao final, a equipe
com maior faturamento foi a campeã.
Na avaliação do supervisor comercial
Anderson Ernsen, de Toledo, o evento superou as expectativas e as lições do treinamento foram importantes para as atividades e atuação da equipe comercial. “O
conteúdo programático foi deveras apropriado, indo além do mero “interessante”.
Acredito que a atividade “Vendópolis”, realizada sábado à tarde, em termos gerais
foi um sucesso pois tanto na vida pessoal
quanto profissional o início de qualquer
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empreitada tende à ser dificultosa e muitas vezes pagamos para aprender, pois
nos deixamos guiar por nossas opiniões
pessoais e ouvimos pouco, e esta foi a
proposta central do jogo: simular situações reais de negócios, o que se cumpriu
com louvor. Especialmente se avaliarmos
as regras, onde os supervisores eram apenas juízes, sem poder auxiliar diretamente
seus grupos, exigindo que os consultores
e agentes agissem por iniciativa própria”.
Ernsen observa também que as dificuldades do início do jogo se equiparam ao dia
a dia do profissional de vendas e faz com
que o vendedor precise “aprender com os
próprios erros, traçar estratégias, avaliar
riscos e possibilidades tal qual na vida real”.

1 - Maior Vendedor Reforma
de Pneu Agrícola e OTR

Finalistas: Dagoberto Prates - Espumoso
no Rio Grande do Sul, Marcos Ebertz, vendedor do agente de negócios Gilnei Schnorr
em Ipumirim, Santa Catarina e Paulo Moraski
que atende a região de Toledo no Paraná.
Vencedor: Dagoberto Prates

2 - Maior Vendedor Reforma
de Pneus Carga

Finalistas: Josnei da Silveira que atende
a região de Céu Azul, Loja Chapecó representada pela vendedora Joselaine Dalla
Costa e Loja Toledo representada pelo gerente Rodrigo Ansolin e pelo vendedor Matheus Catuso.
Vencedor: Loja de Toledo

3 - Maior Vendedor Reforma
de Pneus Meia Carga

Finalistas: Andrei Macagnan que atua
no Litoral catarinense; vendedor Eloi Kunzler que atende parte do Extremo Oeste
de Santa Catarina e vendedor Ivanildo
Antonio Paiva de Guaraniaçu, no Paraná.
Vencedor: Andrei Macagnan

4 - Maior Vendedor de Lonas
Locomotiva

Finalistas: Ivan Mazzuco, vendedor que
atende a região de Assis Chateaubriand no
Paraná; agente de negócios Chico Pneus, representado pelo Amilton Krames de Cascavel
e a Loja de Marechal Candido Rondon representada pelo gerente Marlon Fernandes.
Vencedor: Marlon Fernandes da Loja
de Marechal Candido Rondon

TOP 10: Reconhecimento ao
Trabalho
O ponto alto da noite de sábado foi a
premiação para os Destaques do Ano de
2016. Pela primeira vez na convenção a
premiação foi realizada surpreendendo
e emocionando os participantes. Foram
premiadas 10 categorias e participaram
de todas elas os vendedores e agentes de
negócios. Para chegar ao resultado final
foram tabulados os dados de todas as Unidades da FM Pneus e os resultados foram
coletados do dia 1º de novembro de 2015
a 31 de outubro de 2016. Três finalistas de
cada categoria foram apresentados e o
vencedor de cada uma recebeu o troféu e
o prêmio de R$ 1 mil por categoria.

Força de Vendas
5 - Maior Vendedor de Pneus
Novos Continental e General
Finalistas: Jakson Menegazzo que
atende a região de Concórdia, Santa Catarina; José Fernande Dalla Costa, gerente do Truck Center de Chapecó e o
vendedor Rafael Rissardi que atende a
região de Fraiburgo em Santa Catarina.
Vencedor: Jakson Menegazzo

6 - Maior Vendedor de Pneus
Novos Firestone
Finalistas: Airton José Ansilieiro que
atende a região de Videira, Alexsandro
Munhoz que trabalha na região de São
Bento do Sul e Odinei Lima, vendedor
em Arroio Trinta e região.
Vencedor: Airton José Ansilieiro

7 - Maior Faturamento
Finalistas: vendedor Jakson Menegazzo da região de Concórdia; José Dalla
Costa, gerente do Truck Center de Chapecó e Joselaine Dalla Costa também
do Truck Center de Chapecó.
Vencedor: Joselaine Dalla Costa do
Truck Center de Chapecó

8 - Menor Inadimplência
Finalistas: agente de negócios Edegar
Werlang que atende a região de Tenente
Portela; agente de negócios KS Pneus de
Três de Maio, Rio Grande do Sul e agente
de negócios Luizinho Pneus de São José
do Cedro.
Vencedor: Agente de negócios KS
Pneus de Três de Maio, Rio Grande do
Sul, sócios Airton Klaus e Rogério Stasiak

Para a FM Pneus, 2016 foi um ano
de crescimento e recordes, um dos
melhores anos da empresa. A FM
Pneus não se acomoda, nós temos
atitude e é isso que faz a diferença.
Por isso treinamos nossa equipe. A
palavra crise ficou famosa em 2016,
mas nós nos preparamos. Sempre tivemos o pé no chão, sempre fomos
muito bons em organização e gestão.
Fizemos investimentos e continuamos fazendo investimentos em todas
as áreas para nós continuarmos cada
vez mais competitivos e melhores no
mercado. Ampliamos mix de produtos e serviços, abrimos novos clientes e novos mercados, ampliamos a
gama de matrizarias, expandimos o
portfólio com lonas, incrementamos
com rodas. Investimos muito em tecnologia e temos hoje a recapadora
com o maior conjunto tecnológico
da América Latina. O ano de 2016
também deu à FM Pneus diversos
reconhecimentos interessantes. Por
tudo isso nós temos que estar sempre
fazendo mais e melhor. Investindo
em qualidade, treinamento, tecnologia, remuneração e em benefícios.
Eduardo Maldaner
Diretor Executivo

9 - Maior Preço Médio
Reforma Carga
Finalistas: Loja Maravilha representada pelos vendedores Emerson Morin e
Geferson Soares; vendedor Paulo Gomes que atende a região de Corbélia e o
agente de negócios Valdecir Farfus que
representa Xanxerê e região.
Vencedor: Valdecir Farfus

10 - Maior Preço Médio
Reforma Agrícola
Finalistas: vendedor Airton José Ansilieiro de Videira, o vendedor Alexsandro Munhoz que atende a região de São
Bento do Sul e o vendedor Jair da Silva
que atua na região de Chapecó.
Vencedor: Alexsandro Munhoz
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Força de Vendas
Ainda durante a Convenção Força de
Vendas, no domingo foram realizados
workshops com os parceiros Borrachas
Vipal, através do Gerente Regional Sul
da Borrachas Vipal, Ivanir Canevese;
Continental com o Supervisor Regional
de Vendas, Mauro Ferreira; Firestone
com o Assessor de Negócios Agrícola e
OTR, Daniel Tonzar. Na ocasião também
foi realizado workshop jurídico com o
assessor jurídico da empresa João Paulo
Tesseroli Siqueira e uma abordagem sobre comunicação e redes sociais da empresa com as jornalistas Caroline Maldaner e Patricia Bertollo. A Convenção
Força de Vendas encerrou com almoço
de confraternização.

Equipe comercial da FM Pneus

Jogo que traz a realidade comercial foi desenvolvido durante Convenção

Equipes definiram estratégias durante o Vendópolis

lonas também é com a fm pneus

Toda a qualidade e durabilidade das Lonas
Locomotiva Lonil disponível na Rede FM Pneus
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Palestras
FM Pneus realiza diversas palestras para clientes no PR e SC
José Dalla Costa e o técnico da Vipal Miguel Benatto apresentaram o mix da FM e tiraram duvidas dos clientes.
Fotos: Divulgação

A FM Pneus realizou em parceria com a Borrachas Vipal, diversas palestras para clientes no Paraná e Santa Catarina. Durante
os encontros no Paraná, o supervisor comercial da FM Pneus,
Anderson Ersen e o técnico de reforma em pneus da Borrachas
Vipal, Miguel Benatto abordam os principais pontos sobre a reforma de pneus agrícolas, cuidados necessários para maior conservação dos pneus, mix de produtos, diferenciais tecnológicos
da FM, com destaque também para os pneus novos agrícolas da
marca Firestone que estão à disposição dos clientes em todas as
Unidades da FM Pneus. As palestras foram realizadas nos municípios de Santa Tereza, Assis Chateaubriand, Quedas do Iguaçu,
Medianeira, Quarto Centenário e Corbélia.
Já em Santa Catarina, a palestra agrícola foi realizada no município de Arvoredo. O gerente do Truck Center de Chapecó,

Em SC a palestra foi realizada em Arvoredo

Clientes de Quedas do Iguaçu participaram do encontro

Município de Santa Tereza reuniu grande público

Em Assis Chateaubriand cerca de 80 clientes participaram

Em Corbélia, a palestra foi sucesso de público

Clientes do município de Quarto Centenário receberam a equipe da FM

Em Medianeira a palestra agrícola trouxe novidades aos clientes
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Curtas
FM Pneus participa do 18º Encontro de Colhedores e Transportadores
Fotos: Divulgação

A FM Pneus, Unidade de Maravilha, representada pelo supervisor comercial Sironei Immig e pelos consultores de vendas Geferson Soares e Eloi Kunzler, participou do 18° Encontro de Colhedores e Transportadores Auriverde, no município de Cunha
Porã/SC.
O Encontro de Colhedores e Transportadores é um evento promovido pela Cooperativa Regional Auriverde que tem como objetivo reunir produtores de grãos e técnicos para mostrar as mais
variadas tecnologias adotadas para aumentar a produtividade
nas lavouras dos cooperados. Durante o evento, os participantes
puderam acompanhar uma tarde de campo na Área Demonstrativa Auriverde e a noite palestra e jantar na SER Auriverde.
Durante o evento, a FM Pneus expôs seu mix de produtos,
com destaque para a linha de pneus novos agrícolas Firestone e
a recapagem de pneus com Borrachas Vipal.

Geração Empreendedora
A FM Pneus, unidade de Maravilha, participou do Projeto Geração Empreendedora da Facisc. O aluno Gustavo Tiecker
passou um dia acompanhando as atividades desenvolvidas pelo Diretor Executivo da empresa, Eduardo Maldaner. O
projeto tem o objetivo de despertar, estimular e orientar o desenvolvimento do
espírito empreendedor e da cultura associativista junto dos estudantes de ensino
médio e criar uma geração consciente,
pró-ativa e capacitada para transformar o
cenário socioeconômico. Em Maravilha o
projeto é de responsabilidade da CDL/Associação Empresarial de Maravilha através dos núcleos da Mulher Empresária e
do Jovem Empreendedor.

Unidade de Guarapuava realiza o Projeto Blitz Empresa Saudável
A FM Pneus, Unidade de Guarapuava implantou um projeto de cunho social em parceria com a Faculdade Campo Real envolvendo os cursos de Biomedicina, Enfermagem, Nutrição e Psicologia, onde os acadêmicos acompanhados de seus professores
estarão na empresa a cada dois meses realizando uma blitz para coletar informações
como índice de glicemia, pressão, entre outras atividades. O objetivo do projeto é sugerir ações para a melhoria da qualidade de vida dos colaboradores com base na necessidade apresentada pelos dados coletados.
Após a implantação dessas atividades de melhoria, os acadêmicos farão um acompanhamento durante um ano para verificar a evolução e os resultados dessas ações.
De acordo que o auxiliar de Recursos Humanos da FM, Tiago Silva, diversas atividades
serão realizadas para contribuir com a melhoria da qualidade de vida do colaborador.
“Podemos citar como exemplo, uma palestra sobre a utilização total dos alimentos
ministrada para as esposas dos colaboradores, entre outras ações que envolvem os
diversos cursos da faculdade envolvidos no projeto”, explica.
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Social
FM Pneus participa da Convenção de Vendas
Continental 2017
“Excelência o futuro que nos move”
foi o tema central do encontro
realizado em Salvador, na Bahia
Dos dias 5 a 7 de dezembro, o Diretor Executivo, Eduardo
Maldaner e o Diretor Comercial da FM Pneus, Márcio Marcon,
participaram em Salvador, na Bahia, da Convenção de Vendas
Continental 2017. Durante o evento, foi possível a troca de experiências, definição de estratégias, conhecimento das novidades da marca, além da troca de informações sobre o mercado.
Na oportunidade, os diretores também visitaram a fábrica da
Continental em Camaçari/BA.

Firestone é Top of Mind
Rural 2016
A Firestone, marca pertencente à Bridgestone, foi a grande vencedora da categoria pneus agrícolas do prêmio Top
of Mind Rural 2016. Esta é a 14ª vez que a empresa recebe
este reconhecimento. O prêmio, organizado pela Revista
Rural, está na sua 19ª edição e contou com a participação
de mais de 1500 produtores rurais para eleger as marcas
com mais força no campo.

Vipal Borrachas conquista
inédito Top de Marketing ADVB
Case “A Estrada Ensina a Vencer”, posicionamento da marca
lançado em 2015, venceu na categoria Construção e Reposicionamento de Marca. Valorizar os relacionamentos e se valer
daquilo que aprendeu na estrada da vida. Estes são pensamentos norteadores para a Vipal Borrachas. Junto à visão empreendedora, ao senso de comunidade e à aceitação do risco, a
marca chegou, em 2015, a seu novo posicionamento: “A Estrada Ensina a Vencer”. Este é o case premiado pela ADVB no
Top de Marketing na categoria Construção e Reposicionamento de Marca deste ano. É a primeira vez que a Vipal participa
da premiação, cuja cerimônia aos agraciados ocorreu dia 16 de
novembro, no Centro de Eventos Barra Shopping Sul, em Porto
Alegre. O Presidente da Vipal Borrachas, Sr. Arlindo Paludo, foi
quem recebeu o troféu.
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