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sta histórica edição traz em 
sua matéria de capa todos 
os detalhes dos testes dos 
pneus reformados de motos 
realizados pelo IPT em 
laboratório e pista, fruto 
de uma batalha de oito 

anos da ABR. Trata-se, portanto, de mais 
um importante capítulo na história da 
entidade em seu papel de fomentadora do 
desenvolvimento do setor.

Saiba o que poderá acontecer com as empresas 
que não se adequarem à Portaria nº 444 da 
RAC, cujo prazo se encerra em novembro, 
na matéria “Inmetro alerta reformadoras 
de pneus para prazo de registro”. Confira 
ainda a relação atualizada das empresas 
que receberam o Registro de Declaração de 
Conformidade do Fornecedor.

O Selo Verde, um ano depois, é o tema 
de outra reportagem. Acompanhamos o 
progresso na qualidade ambiental que a 
certificação proporcionou a três empresas - 
Pnecap, Sorocap e Renosul.

No que se refere à preocupação com o meio 
ambiente, veja em outra matéria o que 
companhias estão fazendo para reduzir o 
uso do petróleo na indústria, com destaque 
para os “pneus verdes”. Um artigo especial 
detalha como se reforma um pneu, mostrando 
sua estrutura, matérias-primas utilizadas 
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e todo o processo - da limpeza e secagem à 
vulcanização e inspeção final.

A Pnews continua ultrapassando fronteiras 
e destaca na seção Internacional um artigo 
da norte-americana RTA (Retread Tire 
Association) sobre reforma de pneus gigantes 
OTR, além de informações detalhadas da 
25ª Autopromotec, feira de equipamentos 
automotivos e produtos de reposição, 
programada para maio de 2013, em Bolonha, 
na Itália.

Na seção Gestão do Segmento, o leitor poderá 
acompanhar a trajetória de três tradicionais 
empresas do segmento de pneus. O Grupo Ivo, 
empresa familiar paranaense que comemora 
60 anos de fundação; a gigante Della Via, 
uma das maiores revendas Pirelli da América 
Latina; e o Grupo Colombo, do Paraná.

Mais uma fabricante de equipamentos é 
destaque na Pnews, desta vez a Tectyres, 
empresa do interior paulista com mais de 20 
anos de tradição. Confira também os artigos 
“Vilões dos Pneus” e “Valuation – Quanto 
Vale sua Empresa”, além da seção “ABR em 
destaque”, que divulga os resultados da 
pesquisa referente aos Encontros Regionais 
2011-12 e informa sobre a Resolução do 
Contran 416/2012 que trata sobre uso de 
pneu reformado em veículos de transporte de 
passageiros tipo microônibus.

Boa leitura!
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Entenda como é feito 
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racha de um pneu. Os pneus pos-
suem diversos componentes, que 
contêm diversas partes, tipos de 
aços e de compostos de borracha.

A maioria das partes do pneu 
é feita por meio de calandragem 
(compressão da borracha através 

de rolos) ou extrusão (compressão 
da borracha através de moldes que 
dão formato aos componentes). 

Vamos explicar do que é com-
posto um pneu radial:

Banda de rodagem é a parte 
do pneu que entra em contato com 
o solo. Sua função é oferecer tra-
ção, estabilidade, aderência e segu-
rança para cada tipo de terreno.

Sulcos são as cavidades que 
recortam a superfície da banda de 

maioria das pes-
soas não imagina a 
complexidade es-
condida debaixo de 
superfície de bor-A

Entendendo a estrutura de um pneu radial

rodagem definindo o seu desenho.
Os ombros são as partes do 

pneu entre a banda de rodagem e 
os flancos. São as extremidades da 
banda de rodagem e os apoios ne-
cessários para a segurança em cur-
vas e manobras.

A lona ou cinta de proteção 
é parte exterior da estrutura resis-
tente do pneu, que tem a finalida-
de de proteger as lonas ou cintas 
de trabalho.

Lonas de nylon

Cintas radiais 
de aço

Carcaça

Ombro

Banda de rodagem

Aro

Flanco 
ou lateral

Lona de corpo 
da carcaça

Talão
Aço do talão

Desenho da banda 
de rodagem

Sulco

Borracha de 
retençao do ar

Borracha 
do flanco

Borracha da base 
da rodagem
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Lonas ou cintas de trabalho 
compõem a parte exterior da estru-
tura resistente do pneu radial que 
tem a finalidade de suportar as car-
gas em movimento e estabilizar o 
pneu. As cintas têm ainda a função 
de garantir maior área de contato e 
menor pressão sobre o solo.

Revestimento interno é toda 
a superfície interna do pneu, consti-
tuída de componentes de borracha 
que tem a função de proteção.

Lona carcaça é a parte inte-
rior da estrutura resistente do pneu 
cujos cordonéis estendem-se de um 
talão a outro.

Flancos ou lateral: partes do 
pneu compreendidas entre os limi-

tes da banda de rodagem e os talões, 
também conhecido como flanco 
costado. As laterais dos pneus são 
desenvolvidos compostos de borra-
cha com alto grau de flexibilidade e 
alta resistência à fadiga.

O cordão ou filete de centra-
gem é a linha em relevo próxima da 
área dos talões que tem a finalida-
de de indicar visualmente a correta 
centralização do pneu no aro.

Os talões são as partes do 
pneu que entram em contato com 
o aro, garantindo a sua fixação ao 
mesmo. São construídos confor-
me especificações do diâmetro, de 
modo a garantir a segurança para 
que o pneu não solte do aro quando 

submetido a esforços laterais. São 
constituídos internamente por 
arames de aço de alta resistência.

Aro do talão é o elemento 
metálico interno do talão.

A carcaça é a estrutura resis-
tente formada por um conjunto de 
lonas e eventuais cintas de prote-
ção ou de trabalho. Ela recebe pres-
são, carga e absorve o impacto. É 
responsável ainda por aspectos de 
dirigibilidade, como balanceamen-
to, geometria e simetria.

Cordonéis são os elementos 
metálicos ou têxteis retorcidos que 
constituem a carcaça e dão resis-
tência às lonas e cintas.

Fluxograma para produção do pneu

Fardos de 
borracha

Produtos químicos

Misturador 
(Banbury) 

Matérias-primas 
para produção de lonas

Matérias-primas

Cordoneis 
de nylon

Cordoneis 
de aço

Preparação 
dos cordoneis 

de nylon

Calandragem das 
lonas de nylon

Cortes das 
lonas de nylon

Calandragem 
das cintas 

de aço

Corte das 
mantas de 

cintas de aço

Montagem 
do talão

Extrusão da banda 
de rodagem e do 
flanco do pneu

Calandragem 
da borracha de 
retenção do ar

CONSTRUÇÃO E INSPEÇÃO

Construção do pneu

Vulcanização 
do pneu

Inspeção de 
balanceamento

Pneu 
pronto

Inspeção de 
força e momento 
(velocidade sobre 

carga)

Preparação 
dos cordoneis 

de aço

Inspeção
visual

Inspeção 
de raio-X

COMPONENTES DO PNEUPREPARAÇÃO

Cordoneis 
de nylon
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ETAPAS DA REFORMA
Os três métodos: recapagem, recau-

chutagem e remoldagem basicamente 
seguem o mesmo procedimento, con-
forme segue:

Limpeza: poeira, terra e outros 
agentes que possam ocasionar contami-
nação nas etapas seguintes são removi-
dos por meio de escovas especiais.

Secagem: em estufas, elimina-se a 
umidade nas partes interna e externa, 
evitando a formação de bolhas durante 
a vulcanização.

Inspeção: avaliação dos danos, de-
formações, cortes ou furos e zonas de 
separação interna, identificando as áre-
as que exigem reparos. Dependendo da 
extensão das avarias, o pneu pode ser 
recusado para reforma nessa etapa.

xistem basicamente dois 
processos de reforma: a 
quente e a frio. No pro-
cesso a frio, são utilizadas 
bandas pré-moldadas 
como matéria-prima, en-E

quanto que no processo à quente é usa-
do o camelback.

Baseado na Resolução Nº 416/2009 
do Conselho Nacional do Meio Am-
biente (Conama), podemos afirmar 
que “pneu reformado é um pneu usa-
do que foi selecionado, inspecionado e 
submetido a processo de reutilização da 
carcaça – recapagem, recauchutagem ou 
remoldagem – com o fim específico de 
aumentar sua vida útil”.

A recapagem, segundo o Conama, 
“é o processo pelo qual um pneu usa-
do é reformado pela substituição de sua 
banda de rodagem”. Explicando me-
lhor, a recapagem consiste em raspar 
no pneu somente a região da banda de 
rodagem, e essa reforma pode ser fei-
ta tanto a quente quanto a frio. No pro-
cesso a frio utiliza-se uma banda pré-
moldada, nela é aplicada cola, em seu 
lado oposto, que faz a banda aderir no 
pneu a uma temperatura de 110ºC. Na 
recapagem a quente se utiliza o camel-
back, isto é, uma banda crua que adere 
ao pneu após colocado em um molde e 
submetido à temperatura de 150ºC.

Para o Conama, “recauchutagem 
é o processo pelo qual um pneu usado 
é reformado pela substituição de sua 
banda de rodagem e dos ombros”, isto é, 
na recauchutagem, o pneu é raspado até 
um pouco abaixo dos ombros, chegan-
do quase à metade da altura da lateral 
dos pneus, e a reforma é feita somente 
a quente.

Nos processos de recapagem e re-
cauchutagem, são mantidas as inscri-
ções originais do pneu como marca, 
modelo, etc. 

Na recapagem a frio, com a banda 
pré-moldada, a identificação de que foi 
reformado é feita pela aplicação de um 
rótulo vulcanizado com a identifica-
ção do reformador no ombro do pneu. 
Na recapagem e na recauchutagem a 
quente, são gravados na lateral do pneu 
a inscrição “REFORMADO” e o CNPJ 
do reformador, em letras com tamanho 
de 10 X 10 mm.

O Conama define a remoldagem 
“como o processo pelo qual um pneu 
usado é reformado pela substituição de 
sua banda de rodagem, ombros e toda 
a superfície de seus flancos”.

Podemos dizer então que na remol-
dagem, o pneu é raspado de um talão 
a outro. No processo, desaparecem as 
inscrições originais. O pneu recebe en-
tão um novo nome ou marca de pro-
priedade do reformador. São regrava-
das também as inscrições de medida e 
limites de carga e velocidade. 

É importante lembrar que, por for-
ça da legislação, o pneu de passeio só 
pode ser reformado uma vez. Já o pneu 
comercial pode ser reformado mais ve-
zes e dependerá de uma análise técnica 
criteriosa para identificar seu limite.

Entendendo o processo de reforma de pneus

Fluxograma para o processo  de reforma

Limpeza

Enchimento, 
nivelamento, 

cobertura

Recepção

Preparação 
de banda

Aplicação 
de banda

Montagem
(envelope)

Secagem
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Raspagem: remoção da borracha 
remanescente, estabelecendo uma tex-
tura para ancoragem/fixação de cola e 
produtos que vão compor a nova banda 
de rodagem. A maneira da raspagem 
dependerá do processo a ser escolhido 
(recapagem, recauchutagem ou remol-
dagem). Para a recapagem, somente a 
banda de rodagem deve ser raspada. 
Para a recauchutagem, a banda e om-
bros precisam ser raspados. Na remol-
dagem, é preciso raspar as paredes, 
ombros e banda de rodagem. 

Escareação: limpeza e desconta-
minação das áreas danificadas, com 
cortes ou furos.

Conserto: essa etapa envolve a 
realização dos reparos necessários, 
sejam internos ou externos, vazados 
ou não, na banda de rodagem ou nas 
laterais.

Colagem: aplicação de cola em ca-
mada suficiente para promover a anco-

OUT
201211

ragem dos produtos que vão compor a 
nova banda de rodagem.

Nivelamento: por meio de perfis 
adequados, realiza-se o preenchimento 
das escareações ou avarias consertadas, 
nivelando toda a superfície da carcaça.

Cobertura: compostos de borra-
cha, do tipo camelback (para processo a 
quente) ou pré-moldado (para o proces-
so a frio), são aplicados sobre a superfí-
cie da carcaça para se obter uma nova 
banda de rodagem. Com a banda pré 
moldada, ele será colocado numa au-
toclave que combinará pressão e aque-
cimento a uma temperatura de 110ºC 
até que a cola na banda tenha uma boa 
adesão na carcaça. Se o pneu utilizar o 
camelback ele deve ser colocado num 
molde que contenha um desenho para 
a nova banda e aquecido a uma tempe-
ratura de 150ºC, até que a borracha do 
camelback vulcanize e complete a ade-
rência à carcaça. Na confecção do pneu 

novo utiliza-se esse processo igual ao 
do camelback.

Desenho: uma escultura com sul-
cos estampada na banda pré-curada 
vulcanizada (sistema a frio), e estampa-
da na rodagem do pneu em moldes (sis-
tema a quente) para nova rodagem do 
pneu.

Vulcanização: sob condições de 
temperatura e pressão, os produtos apli-
cados sobre a carcaça se fundem num 
corpo único e formam a nova banda de 
rodagem. O processo pode realizar-se 
em prensa (a quente), que molda o dese-
nho dos sulcos ou autoclave (a frio).

Inspeção final: o pneu é inspecio-
nado para assegurar de que a borracha 
nova teve sucesso em aderir a carcaça. 
No pneu que passa pela última inspe-
ção é removido algum excesso de borra-
cha. O pneu está pronto para ser usado. 
Este processo é o mesmo utilizado nos 
EUA e países da Europa.

Fluxograma para o processo  de reforma

Inspeção
inicial

Raspagem

Escareação

Aplicação 
de cola

Análise com 
gabarito, ângulo 

de raspagem

Conserto

Montagem
(envelope)

Vulcanização
(autoclave)

Desmontagem do 
envelope - pneu 

vulcanizado

Inspeção 
final

Pneu 
reformado
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um ano depois
Selo Verde

SELO VERDEGestão do Segmento

Lúcia Tulchinski

Divulgação

A
para o mercado de reforma de pneus, confe-
rindo visibilidade na imprensa e um indis-

entrega do Selo Verde para 
as primeiras empresas do 
segmento, em outubro de 
2011, foi um marco decisivo 

cutível aval de qualidade para consumidores 
cada vez mais exigentes. Um ano depois, a 
revista Pnews foi conferir a situação das três 
empresas certificadas – Pnecap, Sorocap e 
Renosul – , avaliando as vantagens e bene-
fícios da certificação ambiental. 
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PNECAP
Para a Pnecap, o processo para obten-

ção do Selo Verde proporcionou uma re-
visão e aperfeiçoamento em diversos pro-
cedimentos, contribuindo para melhorias 
nas medidas de segurança do trabalho, 
opção por uso de combustíveis de fontes 
naturais, redução no consumo de ener-
gia elétrica, otimização logística, destina-
ção correta de resíduos, entre outros. “Foi 
criada uma nova função na empresa, a de 
gestor(a) de qualidade, ou seja, uma pes-
soa que cuida exclusivamente dos assun-
tos ligados à certificação Selo Verde, ISO 
9001 e INMETRO”, revela José Antonio, 
um dos sócios da Pnecap. Segundo ele, 
apesar da divulgação, nas frotas houve 
pouco reconhecimento, com exceção no 
caso daquelas que possuem certificações. 

Honrada de participar do programa 
piloto que a credenciou como a primei-
ra reformadora da rede autorizada Vipal 
a obter o Selo Verde, a Pnecap aposta na 
melhoria constante de todos os procedi-
mentos decorrentes da certificação. “Con-
tinuamos acreditando que a certificação é 
um passo importante para o setor de re-
forma de pneus, uma vez que o Selo Ver-
de, por ser um rótulo ecológico que faz 
parte do programa de rotulagem ambien-
tal da ABNT, outorga às empresas possui-
doras do rótulo a característica de serem 
reformadores conscientes, preocupados 
com a preservação ambiental, com a me-
lhoria das condições de trabalho e com a 
excelência na qualidade do produto final. 
Isso passa a ser uma grande responsabi-
lidade e uma meta permanente, olhando 
sempre à frente na busca de novas tecno-
logias e posturas de vanguarda que valo-
rizem cada vez mais o nosso setor junto 
aos consumidores e ao público em geral”, 
afirma José Antonio.  

SOROCAP
Para Alexandre Pascoli Moreira, di-

retor técnico da Sorocap, os benefícios da 
certificação podem ser avaliados em duas 
frentes. Internamente, na empresa, au-
mentou a conscientização dos funcioná-
rios quanto à necessidade de melhor ad-
ministração do consumo de bens naturais 
e seus descartes. “Por um lado, isso trouxe 
custos no descarte ambientalmente cor-
reto de alguns itens e, por outro, econo-
mia por conta da redução no desperdício 
de água e energia”, diz. O envolvimento 
dos funcionários é notório, tanto em rela-
ção à economia de bens naturais como na 
preocupação com a coleta seletiva de lixo 
e destinação correta dos resíduos, com a 
consciência de estar agindo em benefício 
do planeta.  

Externamente, a empresa ganhou 
nova imagem frente aos clientes, governo 
e sociedade, valorizando o respeito pela 
marca. “Alguns clientes começam a dife-
renciar seus fornecedores pela certifica-
ção ambiental, principalmente em gran-
des centros urbanos”, complementa ele. 
Porém, em relação às frotas, ainda é difí-
cil quantificar a decisão do comprador em 
função da certificação. Embora conside-
re que um ano seja pouco para a mudança 
de hábitos, a meta da Sorocap é manter-
se no caminho trilhado. “Todo processo 
certificatório parte do princípio da me-
lhoria contínua. O sistema vai amadure-
cendo. Temos que fazer com que isso seja 
natural na vida da nossa equipe, até fora 
do ambiente de trabalho”, complementa 
Alexandre. 

RENOSUL
Para a Renosul, a certificação trouxe 

um grande diferencial para a organização, 
ao atestar o compromisso da empresa com 
a sociedade através do cumprimento de 
critérios rigorosos, visando à preservação 
do meio ambiente. 

“O mercado consumidor está mais 
consciente da necessidade de ser ‘ecologi-
camente correto’, é um processo em cadeia 
- grandes frotas certificadas ambiental-
mente procuram fornecedores que possu-
am gerenciamento de requisitos ambien-
tais e satisfazer esta necessidade é uma 
grande conquista”, aponta Ronaldo Pra-
do, diretor e gerente de qualidade respon-
sável pelo Selo Verde.

No dia a dia da empresa as principais 
mudanças foram o monitoramento do 
descarte de resíduos sólidos e pneus in-
servíveis e a reeducação dos colaboradores 
quanto ao consumo consciente, com a fi-
nalidade de evitar desperdícios.

A certeza de oferecer um produto com 
menor impacto ambiental, presente na cul-
tura da empresa, tem encontrado respaldo 
junto aos consumidores que buscam um 
parceiro que atenda às suas expectativas 
de rotulagem ambiental. Daqui para fren-
te, a meta é “trabalhar a melhoria contínua 
do programa e a divulgação da certifica-
ção”, finaliza Ronaldo. 

Os benefícios da certificação de qualidade ambiental
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Inmetro alerta

de registro

reformadores de pneus 
para prazo 

José Carlos Cabral
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ultas pesadas e até interdição 
de atividades. Estas são as pe-
nas previstas para a reformado-
ra que não fizer, até novembro, a 
adequação à Portaria nº 444 da 
RAC (Regulamentação de Avalia-
ção da Conformidade) para pneus M
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de cargas - que regulamenta a atividade. Até aquele mês, 
as reformadoras deverão estar devidamente registradas 
no Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normali-
zação e Qualidade Industrial). O alerta é de Alfredo Car-
los Orphão Lobo, diretor da Qualidade do Inmetro, du-
rante reunião realizada em 19 de julho na sede do órgão 
no Rio de Janeiro com o presidente da ABR, Roberto de 
Oliveira, e o assessor técnico da entidade, Carlos Tho-
maz.

Penalidades
O prazo para adequação à Portaria nº 444 se encerra 

em19 de novembro. A partir desta data, lembrou Alfredo 
Carlos Orphão Lobo, para permanecerem executando os 
serviços de reforma de pneus, as empresas devem estar 
registradas naquele órgão.

O diretor do Inmetro alerta que, sem o registro, as 
empresas não poderão realizar o serviço de reforma de 
pneus e ficarão sujeitas às penalidades previstas na Lei 

Quem não fizer a adequação 
à Portaria nº 444 da RAC fica 

sujeito a multas e até interdição

nº 9933/1999, cujo Art. 1º diz que “todos 
os bens comercializados no Brasil, insumos, 
produtos finais e serviços, sujeitos a regula-
mentação técnica, devem estar em confor-
midade com os regulamentos técnicos perti-
nentes em vigor”. Nas infrações gravíssimas, 
por exemplo, a multa estipulada pela referi-
da legislação vai “de R$ 400,00 (quatrocen-
tos reais) até R$ 1.500.000,00 (um milhão e 
quinhentos mil reais)”.

Encerrado o prazo para adequação à Por-
taria, inicia-se a ação de fiscalização. O di-
retor da Qualidade do Inmetro reitera que 
a ausência do registro ensejará a emissão de 
notificação e aplicação de penalidades, que, 

* até o fechamento desta edição - caso sua empresa não figure 
nesta relação, mande um email para: pnews@pnews.com.br

além de advertência e multa, também prevê a interdição 
da reformadora.

Caso o processo de registro esteja em andamento e 
o atraso seja por questões administrativas e internas do 
sistema, ressalta Lobo, o interessado deve sinalizar a si-
tuação para o Inmetro que, nestes casos, poderá interfe-
rir no sistema para evitar o cancelamento. Ainda segun-
do o diretor, “em sendo o atraso por culpa exclusiva do 
fornecedor, o processo de registro será cancelado após o 
término do prazo previsto para cumprimento da etapa”.

Empresas com o Registro Inmetro
Ao lado relação atualizada* das empresas que rece-

beram o Registro de Declaração de Conformidade do 
Fornecedor nos processos de reforma de pneus para auto-
móveis, camionetas, caminhonetes, veículos comerciais, 
comerciais leves e seus rebocados.

A Portaria Definitiva de nº 444 do RAC (Regulamen-
tação de Avaliação da Conformidade) para a regulamen-
tação do setor de reforma de pneus para veículos comer-
ciais, determina que todas as unidades reformadoras de 
pneus deverão estar registradas no Inmetro até 19 de 
novembro de 2012.

P14a16_Certificacao_77.indd   1 04/10/2012   00:15:52



OUT
201215

• A M Pneus ltda
• AD Pneus & Serviços ltda

• AGS Mecanica e Renovadora de Pneus ltda
• Amazonia Pneus ltda

• Anderson Rockembach epp
• Angela Carboni Ferronatto me

• Antidio Correia me
• Araruama Pneus ltda

• Arduino Galina & Cia ltda
• Ary Thomé e Cia ltda
• ASR Pneus ltda

• Autopatos Caminhões ltda
• AZ Pneus ltda 

• B Sousa e Cia ltda
• Baldo Pneus ltda
• Band Pneus e Recapagem ltda
• Banda 1000 Ressolagem de Pneus ltda
• Baron e Baldon ltda
• Belo Vale Reformadora de Pneus
• Bodão Pneus e Reformas ltda
• Borilli Pneus ltda
• Borrachas Tipler ltda
• BQ Pneus Recauchutadora e Com ltda
• Bruma Com de Pneus ltda
• BS Pneus ltda

• Cacique Pneus Ind e Com ltda
• Canadá Transportes e Comércio ltda
• Carfil Pneus ltda
• Carlos José de Carvalho
• Cinbor Ind Com Imp e Exp de Pneus ltda
• Cleiton Junior Bueno Martins me
• Concap Recup. Com. Ind. Pneus Conchal ltda
• Comercial Automotiva sa
• Comércio de Pneus Scopel ltda
• Comércio e Recapagem de Pneus Aliança ltda
• Cruzeiro Renovadora de Pneus 

• Della Via Pneus ltda
• DM Pneus ltda
• Domazza Remoldagem e Com de Pneus ltda
• Dressano & Casaroto ltda
• Drugovich Recapagem de Pneus ltda
• Durapol Renovadora de Pneus ltda 

• E J Pneus ltda
• Edim Comércio e Reforma de Pneus ltda

• Evandro Cesar Lauxen me
• Evandro Klinger Soares Fernandes me

• Express Reforma e Com de Pneus ltda 

• F M Pneus Brasil ltda
• F Vachileski & Cia ltda

• Fernando França Sorocaba me
• FHF Recauchutadora de Pneus ltda

• Figueira Com. e Serviços de Pneus ltda
• Fixtyre Ind. e Com. de Pneus ltda

• Flegler e Rampinelli ltda
• FM Pneus ltda

• Fox Pneus ltda
• Frans Moreira me 

• Genious Pneus ltda
• Giaretta Pneus ltda
• Grid Pneus Serviços Automotivos ltda
• Grupo Colombo Pneus

• Hamada Pneus Ltda

• Idecap Renovadora Pneus ltda
• Ijui Com de Pneus ltda

• Infláveis Barra Mansa Comércio de Pneus ltda
• Irmãos Silva sa

• Itaban Ind. Com. & Servicos ltda
• Itaruban Comércio e Tecnopneus ltda

• Itucap Renovadora de Pneus e Com ltda

• Jac Pneus ltda
• Jancap Recapadora de Pneus ltda
• Juiz de Fora Reforma de Pneus ltda
• JK Pneus ltda
• Jo Pneus ltda
• JP Pneus ltda
• JR Pneus ltda
• Jungbluth & Jungbluth ltda

• Kronus Pneus ltda 

• L C Braciforte Recapagem de Pneus ltda
• Laurindo Alves Batista epp
• Líder Remoldagem e Com de Pneus ltda
• Lih Com e Dist de Pneumaticos ltda
• Linz Recapagem de Pneus ltda
• Litoral Pneus ltda
• LM Pneus e Transportes ltda
• Long Way Pneus ltda
• LTR Renovadora de Pneus ltda
• Luiz Colombo Júnior e Cia ltda
• Luma Pneus ltda
• Luziania Reformadora e Com. de Pneus ltda 

• Master Tire Com de Pneus ltda
• Maxi Pneus ltda
• Mecha Com de Pneus ltda
• Mega Pneus Recapagem e Vulcanizadora ltda
• Montes Claros Diesel sa
• Moreschi Com de Pneus ltda

• Nadisa Pneus ltda
• Nathalia Carvalho de Araujo me
• New Tyre Remoldadora de Pneus ltda
• Normando Gomes & Irmãos
• Norte Sul Com. e Recapagem de Pneus ltda

• NSA Recauchutagem de Pneus ltda

• Onix Pneus e Serviços ltda 

• P S Recauchutadora ltda
• Paes Pneus ltda

• Palmas Com e Serv de Pneus ltda
• Paludo Pneus ltda

• Petri Pneus e Petróleo ltda
• Pica Pau Comércio de Pneus ltda 

• Pneulândia Reformadora de Pneumáticos ltda
• Pneumac ltda

• Pneumax Recondicionadora ltda
• Pneus Cachoeirense ltda

• Pneus Cap ltda
• Pneus Central Importação e Distribuição ltda
• Pneus JR ltda
• Pneus Vitória ltda
• Pneuscar Recauchutagem ltda
• Pneusul ltda 
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A Solicitação de Registro para iniciar o 
processo de Avaliação da Conformidade 
pode ser preenchida no site do Inmetro  
www.inmetro.gov.br/qualidade/regobjetos.asp 

Para conferir a Portaria nº 444 
basta acessar o link na internet 
www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001622.pdf

S

T

V

W

Z
X

R

• Radaelli Com de Pneus ltda
• Real Pneus
• Recall Com e Transporte de Pneus ltda
• Recalon Com e Recauchutagem de Pneus ltda
• Recap Pneus
• Recap Renovadora Catarinense de Pneus ltda
• Recapadora de Pneus CCN ltda
• Recapadora Machadinho
• Recapadora Marrecas ltda
• Recapadora Nova Cidade ltda
• Recapadora Pardal ltda
• Recapadora Rochembach ltda
• Recapadora São Cristóvão ltda
• Recapagem de Pneus Sul ltda
• Recapadora de Pneus Toledo ltda
• Recapagem e Pneus Pontenovense ltda
• Recapagem Pneus Prata ltda
• Recapagem Pneus Visa ltda
• Recapagem Valadares ltda
• Recapagens e Com de Pneus Cidade Azul ltda
• Recapasul Recapagens de Pneus ltda
• Recape Pneus ltda

• Recauchutadora de Pneus Neri ltda
• Recauchutadora Hortolandia ltda

• Recauchutadora de Pneus Mirassol ltda
• Recauchutadora Modelo ltda

• Recauchutadora Pirâmide ltda
• Recauchutadora Riobranquense de Pneus ltda

• Recauchutadora Vincol de Volta Redonda ltda
• Recauchutagem de Pneus Guaraciaba ltda

• Recauchutagem de Pneus Reicar ltda
• Recauchutagem e Vulcanização Real ltda

• Rede Pneu Renovadora de Pneus ltda
• Rede Recapex Pneus ltda

• Reformadora de Pneus Nordeste ltda
• Reformadora de Pneus Osório ltda
• Reformadora RJ Pneus
• Reformadora Vitória
• Reformex Reformadora de Pneus
• Renoban C. S. de Recauch. para Pneumático ltda
• Renocap Renovadora de Pneus Com e Serv ltda
• Renop Renovadora de Pneus Peixoto ltda
• Renosul Renovadora de Pneus ltda
• Renovadora e Distribuidora de Pneus Ituporanga
• Renovadora de Pneus DF ltda
• Renovadora de Pneus Doiz Vizinhos ltda
• Renovadora de Pneus Irmão da Estrada ltda
• Renovadora de Pneus Isotton ltda
• Renovadora de Pneus Hoff ltda
• Renovadora de Pneus Maravilha ltda
• Renovadora de Pneus Vitória ltda 
• Renovadora de Pneus Zanella ltda
• Renovadora de Pneus Fogaça ltda
• Renovadora KM Comércio e Serviços ltda
• Renove Pneus
• Repneus ltda
• Ressolagem Marques Pneus ltda
• Rex Pneus Ind e Com ltda
• RG Pneus ltda
• Robercap Recauchutagem de Pneus ltda
• Rodoven Ind e Com de Pneus ltda
• Romano Guerra e Cia ltda
• Romeu Dutra Costa Junior me

• Rosalvo Rufino Leal me
• RT Bicas Reforma de Pneus ltda
• RT Canoas Reforma de Pneus ltda
• RT Cascavel Reforma de Pneus ltda
• RT Itajaí Reforma de Pneus ltda
• RT Juiz de Fora Reforma de Pneus ltda
• RT Pneus
• RT Rio Preto Reformas de Pneus ltda

• Saad Francisco e Cia ltda
• Santa Ana Com de Pneus ltda
• Santa Cruz Renovadora de Pneus ttda
• Santo André Pneus ltda
• Santos & Possa ltda

• Sementes Boa Vista ltda
• Serrasul Pneus ltda

• Siansi Ind e Com de Pneus ltda
• Sociedade Michelin de Particip., Ind e Com ltda

• Solemak Recauchutadora ltda
• Sorocap Recauchutagem Sorocaba ltda

• S T Antunes & Antunes ltda
• Steffen Pneus ltda

• Subaé Recapagem de Pneus ltda
• Sufer Pneus e Recapagem ltda 

• Tarumã Ind e Com de Pneus ltda
• TCP Ecology Tyre Recauch. e Com de Pneus ltda

• Tecnoban Brasil ltda
• Terra Preta Ref. de Pneus e C. Automotivos ltda
• Torque Diesel ltda
• Total Cap Recapadora de Pneus ltda
• Tyresul Renovadora de Pneus ltda

• V R Zanforlin Pneus me
• Valecap Recauchutagem e Com de Pneus ltda

• Vendap Renovadora de Pneus ltda
• Viação Redentor ltda
• Vitória Remoldagem Imp Exp de Pneus sa
• Vulcanização Sorocabana Pneus ltda
• Vulcanizadora Barriga Verde ltda
• Vulcap Vulcanizaçao Arapiraca ltda

• Waldinei Martins & Cia ltda
• Walkymar Pneus ltda
• Warmor Renovadora de Pneus ltda

• XPoynt Com e Remoldagem de Pneus ltda

• Zampirolo Pneus ltda
• Zandavalli Pneus ltda 

Fonte: INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial)
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Para conferir a Portaria nº 444 
basta acessar o link na internet 
www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001622.pdf
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TESTES PNEUS PARA MOTOEvento

ABR vence mais uma bata-
lha em prol do segmento. Fi-
nalmente, após oito anos de 
luta da entidade, entre idas e A

vindas de liminares, os pneus reformados de 
motos foram colocados à prova pelo IPT (Ins-
tituto de Pesquisas Tecnológicas) em uma ba-
teria de testes laboratoriais e em pista durante 
o mês de setembro, conforme determinação 
da Justiça Federal em abril deste ano, através 
da Carta Precatória Nº 017 / 2012.

José Carlos Cabral

Divulgação ABR
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IPT realiza testes

de motos
dos pneus reformados
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IPT realiza testes

de motos
dos pneus reformados

Pneus reformados de motos 
são testados em laboratório 
e pista pelo IPT – mais uma 
conquista da ABR para o setor.
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Abaixo, etapas do processo para 
a realização dos ensaios de pneus 
realizados no ILSPE, laboratório 
acreditado pelo Inmetro.



Ao lado, testes de dirigibilidade 
realizados no ECPA, em pista de 
competições de automobilismo.

Verificação da largura do pneu

Verificação do diâmetro do pneu

Verificação do TWI

Ensaio de velocidade sob carga

Nota do editor: 
As fotos desta matéria não passaram por 
tratamento de imagem, são originais 
deste evento.
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TESTES EM LABORATÓRIO
Os pneus reformados de motos passaram por ensaios de veloci-

dade sob carga (teste dinâmico em que o pneu suporta todos os es-
forços possíveis com agressividade, teste universal) no Instituto LAB 
System de Pesquisas e Ensaios – ILSPE, laboratório acreditado pelo 
Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Quali-
dade Industrial), localizado em Guarulhos, na Grande São Paulo, de 
13 a 17 de agosto; e avaliação de dirigibilidade em campo do Institu-
to Mauá de Tecnologia, na pista do ECPA (Esporte Clube Piracicaba-
no de Automobilismo), em Piracicaba, no interior paulista, nos dias 5 
e 6 de setembro. Foram coletadas 18 unidades recauchutadas de três 
reformadoras para os dois testes.

Entre os dias 6 e 10 de agosto, os pneus reformados foram coleta-
dos das empresas Morecap Renovadora Pneus, de Mogi Mirim; Res-
solagem Rodabem (Piracicaba) e Milênio (São José do Rio Preto), am-
bas do interior paulista. A título de comparação para as avaliações, 
também foram incluídas amostras de 18 pneus novos de três marcas 
diferentes, adquiridos na região da Grande São Paulo.

Segundo o assessor técnico da ABR, Carlos Thomaz, os ensaios 
em laboratório foram realizados com sucesso absoluto. “As amostras 
serão analisadas e a conclusão virá com os relatórios da perícia do 
IPT”, informa.

Na avaliação em campo, foram seis testes de dirigibilidade, cada 
um com duração de 40 minutos, acompanhados por representantes 
da ABR e do IPT. Tanto os pneus reformados quanto os novos foram 
colocados em uma motocicleta, rodando com um experiente piloto 
de provas num circuito com retas e curvas – a pista de 2.100 metros 
do ECPA é utilizada para a realização de competições profissionais de 
automobilismo como Stock Jr., Campeonato de Arrancada, Fórmula 
Vee Brazil e Turismo 1600.

Em acordo com a metodologia do Instituto Mauá de Tecnologia, o 
piloto desconhecia a procedência dos pneus, cujas marcas foram ca-
mufladas. A avaliação incluiu testes de frenagem em retas e ângulos 
acentuados nas curvas. “Foi confrontada a segurança dos pneus re-
formados em relação aos novos no teste, que também demonstrou 
resultados satisfatórios”, informa Carlos Thomaz. “Finalmente a 
ABR conclui o caso. Agora é só aguardar os resultados, que com certe-
za serão positivos”, destaca.

MOTO  AÇÕES DA ABR EM 2012
No dia 17 de abril, o Juiz da 14ª Vara da Justiça Federal – 1ª 

Região, Jamil Rosa de Jesus Oliveira, expediu a Carta Precatória Nº 
017/2012 ao IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) determinan-
do os trâmites da realização das perícias dos pneus reformados de 
motos a partir de agosto.

Entre os dias 6 e 10 de agosto foram coletadas e identificadas 
amostras de pneus reformados e novos para os ensaios laborato-
riais (verificação dimensional e de velocidade sob carga) e avaliação 
de dirigibilidade em pista.

De 13 a 17 de agosto foram realizados os ensaios de verificação 
dimensional e de velocidade sob carga nas amostras de pneus refor-
mados no laboratório subcontratado pelo IPT, o Instituto LAB Sys-
tem de Pesquisas e Ensaios – ILSPE.

Nos dias 5 e 6 de setembro ocorreu a avaliação dos pneus em 
campo, mediante subcontratação do Instituto Mauá de Tecnologia, 
realizada na pista do ECPA (Esporte Clube Piracicabano de Auto-
mobilismo), em Piracicaba, no interior de São Paulo.

• Allianza Pneus Com. e Reforma
• Borrachas Vipal
• Cícera Andrea M S de Senna 
• Comércio de Pneus SS
• Davi Dal Pozo
• Duron Pneus
• Eliseu Junior Rocha Me
• Gold Tire - I. C. Moldes e Máq.
• Grupo Brasil Cap. - Adriano R. C. 
• Ind. de Pneus Marrige
• Laurindo Alves Batista
• Marcelo Mortari ME
• Marco A. Fernandes Pneus ME
• Mastercap Renov. de Pneus Ltda
• Matrix Sandesk
• Mello Pneus
• Morecap
• Mossoró Cap. Com de Pneus Ltda
• Pantanal Pneus Ltda
• Paulo Marques Moreira Filho
• Pereira e Morais Franca Ref. Pneus
• Pneus Barão Goiania
• Pneus Global Ltda
• Pneus Queiroz Ltda
• Proquimaq (NEWPLAC)
• Rally Pneus
• Raniere Mazile de Lima
• Recap. de Pneus Brasília Ltda
• Recauch. Campo Grande 
• Recauch. de Pneus Areal Ltda
• Recauch. de Pneus Guaraciaba
• Recauch. de Pneus Mirassol Ltda
• Recauchutagem Rank
• Renovadora de Pneus Maceió Ltda
• Renovadora de Pneus Marialva
• Ressolagem Rodabem Ltda
• Targa e Manzato Ltda
• Volflex Indústria e Comércio
• Vulcaflex

Agradecimento especial às 
empresas que acreditaram no 

empenho da ABR e contribuíram 
financeiramente para a 

realização dos ensaios e dos 
testes dos pneus reformados 

para motos. A conquista é nossa!

Associação Brasileira 
do Segmento de

Reforma de Pneus
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Até o fechamento desta edição estavam 
em análise os pneus de toda procedência. Al-
guns resultados de análise dimensional ainda 
não têm um resultado conclusivo, cujas obser-
vações e testes poderão ser refeitos pelo IPT.

TESTES PNEUS PARA MOTOEvento
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Della Via Pneus
Três gerações no comando

om mais de 60 pon-
tos de venda localiza-
dos nos Estados de São 

Paulo, Rio de Janeiro e 
Paraná, pontos de distri-
buição em Minas Gerais, C

Pernambuco, Rio Grande do Sul e Bahia 
e uma equipe de colaboradores de 800 
pessoas, a Della Via é uma das maio-
res revendas Pirelli da América Latina. 
A empresa atua nos segmentos de dis-
tribuição e venda de pneus no varejo, 
reforma de pneus da rede Vipal e No-
vateck e distribuidora de óleos lubrifi-
cantes Total. No segmento de e-comerce 
notabiliza-se pela venda de rodas, peças 
e outros acessórios automotivos. 

Tudo começou em 1967, quando 
Antonio Delamuta e seus sócios na Re-

22
OUT

2012

Lúcia Tulchinski

Divulgação Della Via Pneus

cauchutagem Auto Lins Ltda fundaram a Pneus Auto 
Lins Ltda para a comercialização de pneus novos. Al-
guns anos depois, os sócios desfizeram a sociedade, 
cabendo a Antonio Delamuta o controle isolado da 
empresa, cujo nome foi mudado posteriormente para 
Della Via Pneus Ltda.

Em 1973, disposto a voltar a atuar no ramo de 
reforma de pneus, Antonio Delamuta convidou dois 
sócios minoritários para atuarem como gerentes de 
operação na nova Durapol Renovadora de Pneus. O 
controle acionário total da Durapol, com a saída dos 
sócios remanescentes, ocorreria em 1999. Dois anos 
depois, a Durapol foi incorporada à Della Via , tornan-
do-se uma filial com atividade específica na área de 
reforma de pneus.

Ao todo, três gerações envolveram-se nos negócios 
do grupo. Atualmente, enquanto Antonio Delamuta 

DE PAI PARA FILHO, 
DE FILHO PARA NETO
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terceira geração teve ênfase 
maior na preparação acadêmi-
ca, com cursos de pós-gradu-
ação e extensão universitária, 
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mos deixar de aproveitar os conhecimentos de colabo-
radores que possuem larga experiência e identificação 
com os valores e cultura de nossa empresa. Devemos 
promover uma passagem de bastão suave e que garanta 
a continuidade de uma gestão até aqui vitoriosa”, expli-
ca Samuel Delamuta, diretor da Della Via Pneus.

Ciente de que em uma empresa familiar corre-se 
sempre o risco de confundir a figura do profissional 
com a do filho ou sobrinho, deixando-se de exigir dos 
herdeiros o comportamento que seria cobrado de um 
outro funcionário, a empresa apostou em relações hie-
rárquicas de comando que não incluem a segunda gera-
ção diretamente ligada à terceira, na medida do possí-
vel. Outro desafio foi adaptar a condição de herdeiros à 
situação de principiantes para que encarassem sua con-
dição como a de um profissional que deve se esforçar 
para utilizar seus conhecimentos acadêmicos e desen-
volver uma carreira baseada no desempenho próprio.  
“Este desafio está sendo vencido de forma exemplar 
pela nossa terceira geração”, comemora Samuel.

A receita de sucesso da Della Via pode ser resumida 
em duas palavras: trabalho e honestidade, assim como 
definiu Antonio Delamuta, recentemente, durante a 
gravação de um depoimento para um vídeo de apresen-
tação nas festas de confraternização de fim de ano nas 
regionais. “Acredito que nossa história pode ser sinteti-
zada nestas duas palavras, interpretando trabalho como 
dedicação, esforço, competência e seriedade na realiza-
ção de nossas tarefas, e, honestidade, como a fidelidade 
a princípios elevados de respeito e consideração às pes-
soas, aos nossos objetivos e às normas estabelecidas pela 
sociedade”, complementa Samuel. Daqui para frente, a 
meta é crescer e diversificar as atividades, adaptando a 
empresa às mudanças do mercado buscando aproveitar 
as oportunidades com criatividade e eficiência.

atua como um dos conselheiros no Conselho de Admi-
nistração, os três filhos Dirceu, Sergio e Samuel são os 
principais diretores da empresa, responsáveis pela ges-
tão das principais áreas operacionais. A terceira geração 
exerce funções de gerência em diversas atividades de 
importância estratégica, visando uma adaptação ao am-
biente e à cultura da empresa, preparando-se para futu-
ramente assumir cargos de maior responsabilidade. 

Na primeira e bem sucedida etapa da sucessão, o 
fundador delegou paulatinamente aos filhos os cargos 
de responsabilidade na empresa, transmitindo sua ex-
periência e estimulando-os a agirem com iniciativa, 
corrigindo de forma adequada eventuais falhas. Todos 
foram incentivados a cursar boas faculdades e a aplicar 
os conhecimentos adquiridos na gestão empresarial.

TRABALHO E HONESTIDADE

A
inclusive no exterior, para estar à altura do 
crescimento da empresa e ser capaz de en-
frentar a competitividade no mercado. Dos 
sete netos do fundador, seis já trabalham na 
empresa.  “Para uma maior eficiência da atu-
ação da terceira geração na sucessão do co-
mando de nossa empresa também contrata-
mos uma consultoria que avaliou e orientou 
os herdeiros para que suas potencialidades 
fossem melhor identificadas e alocadas den-
tro da nossa estrutura organizacional. Em 
relação ao passado, há hoje uma exigência 
maior de profissionalismo, porém não pode-
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Cacalo Fernandes

Divulgação Lanxess e Vipal

PETRÓLEO NO PNEUMeio Ambiente
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A indústria química, fabricantes 
de pneus e empresas envolvidas 
na reforma de pneus desenvolvem 
pesquisas e produtos alinhados 
com o apelo ambiental visando a 
economia de petróleo

E MPRESAS E INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS SE MOBILIZAM 
PARA ACELERAR PESQUISAS que levem à redução do uso do 
petróleo. Isto se verifica na indústria de pneus tanto na fabrica-
ção de produtos que favoreçam a queda do consumo de combustí-
vel como na própria composição dos pneus. As companhias falam 
que esse tipo de comportamento faz parte do mundo verde.  

AtitudeAtitude
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A Goodyear e a DuPont Industrial Biosciences con-
tinuam trabalhando juntas no desenvolvimento 
do BioIsopreno, uma alternativa inovadora de base 
biológica para o isopreno derivado do petróleo. 

O BioIsopreno pode ser usado na produção de 
borracha sintética – que, por sua vez, é uma alterna-
tiva para a borracha natural – e outros elastômeros. 
O desenvolvimento do BioIsopreno ajudará a reduzir 
ainda mais a dependência da indústria de pneus e de 
borracha aos produtos derivados do petróleo. 

Outro esforço da Goodyear em andamento para 
economizar combustíveis fósseis não renováveis é a 
Air Maintenance Technology (AMT). A AMT ajuda 
a manter os pneus calibrados na pressão ideal sem a 
necessidade de bombas externas nem sistema eletrô-
nico. Todos os componentes do sistema AMT estão 
totalmente contidos no pneu. Os potenciais benefí-
cios desse sistema são a economia de combustível, 
menos emissões de CO2, maior vida útil do pneu, 
maior segurança e melhor desempenho. 

Este novo cenário da história dos pneus, de acor-
do com a Lanxess, fala de segurança, redução de 
custos, direção silenciosa e perspectiva de que o mer-
cado mude rapidamente com a expectativa de uma 
avalanche de pneus de alta performance.   

Os especialistas da empresa em pneus se empe-
nharam em resolver uma questão que o mundo con-
temporâneo pedia solução. Além do custo do pneu, 
dado que se revelaria reduzido no final da avaliação, 
o problema envolvia outros dois componentes: segu-
rança e combustíveis. E as três variáveis da equação, 
segundo os pesquisadores da Lanxess, dependiam 
de apenas uma delas, do pneu, produto batizado pela 
empresa como pneu verde.

Especialistas da empresa argumentam que, ao 
incorporar as borrachas de alta performance da Lan-
xess, estes pneus de qualidade proporcionam um ex-
celente desempenho de frenagem, em estradas mo-
lhadas e secas, o que permite a redução da distância 
de frenagem a uma velocidade de 80 quilômetros 
por hora em até 20 metros. 

Aí estaria um ponto forte do produto. Pelos es-
tudos, entre 20 e 30% da energia de acionamento do 
motor é usada para superar a resistência à rolagem 
dos pneus. E os pneus verdes, garantem os pesquisa-
dores, têm uma resistência à rolagem muito menor 
do que os pneus convencionais. 

Marcelo Lacerda, presidente da Lanxess no Bra-
sil, em depoimento para a revista da empresa Xnews, 
julga então os reflexos deste aperfeiçoamento para o 
meio ambiente: “Se todos os pneus no mundo hoje 
fossem ‘verdes’, ou seja, de alta performance, o resul-
tado seria uma economia anual de 20 bilhões de li-
tros de combustíveis, e uma redução de aproxima-
damente 50 milhões de toneladas nas emissões de 
CO2  à atmosfera”.

Especialistas da indús-
tria de pneus desco-
brem que o óleo de soja 
reduz os componentes 

de petróleo na composição do 
produto, pesquisadores que lan-
çaram o “pneu verde” revelam 
que parte considerável da energia 
de acionamento do motor é usada 
para superar a resistência à rola-
gem dos pneus, cientistas france-
ses e espanhóis desenvolveram um 

biopetróleo produzido com microal-
gas. Este é o novo cenário encontra-

do nas empresas que lidam com um 
mundo em transformação.

É de se admirar o empenho dessas 
organizações para oferecer produtos dis-

tintos dos existentes numa sociedade que há 
120 anos vivenciou a invenção do automóvel. 

Agora a ordem é conviver com pneus que propor-
cionem desempenho máximo sustentado, durem 
mais, sejam bons para o meio ambiente e ajudem a 
preservar recursos.

A Goodyear Tire & Rubber Company, por 
exemplo, revelou no início deste semestre, em 
Akron, Ohio (EUA), aquilo que surpreendeu o mer-
cado e deverá ser um novo capítulo na história dos 
pneus. Os testes dos pesquisadores do Centro de 
Inovação da Goodyear apontaram que o uso de óleo 
de soja em pneus tem o potencial de aumentar a 
vida útil da banda de rodagem em até 10% e reduzir 
o uso de compostos à base de petróleo na fabricação 
de pneus em até sete milhões de litros por ano. 

Diminuir o consumo de energia e as emissões de 
gases de efeito estufa faz parte das boas novas, se-
gundo testes feitos também na fábrica da empresa 
em Lawton, Oklahoma (EUA), que mostraram me-
lhores características de mistura no processo de fa-
bricação. Nessas condições, os compostos de borra-
cha elaborados com óleo de soja se misturam mais 
facilmente à sílica utilizada na produção de pneus, o 
que melhora a eficiência da fábrica. 

O United Soybean Board (USB) está ajudando a 
financiar o projeto da Goodyear com um subsídio 
de US$ 500 mil ao longo de dois anos. 

Segundo Russ Carpenter, diretor do Comitê de 
Novos Usos do USB e produtor de soja do Trumans-
burg, NY (EUA), “a descoberta contínua de novas 
aplicações para o óleo de soja valida nosso compro-
misso com o ambiente, cultivando uma matéria-
prima renovável que reduz as emissões de carbono 
e oferece um substituto natural para alternativas 
petroquímicas. Produtores de soja do USB e dos Es-
tados Unidos estão animados em apoiar a Goodyear 
no esforço de fornecer aos consumidores produtos 
rentáveis e ecologicamente responsáveis.” 

O uso de óleo de soja é apenas uma das inicia-
tivas que a Goodyear está conduzindo para am-
pliar a utilização de matérias-primas renováveis. 
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O resultado se deve 
principalmente 

à adoção da 
etiqueta que indica 
atributos do pneu 

sua eficiência 
energética, 

aderência em 
asfalto molhado e 
emissão sonora.

Levantamento 
feito na 

Europa indica 
crescimento 
de 77% em 
mercado de 

pneus de alta 
performance 

até 2015. 

PNEU VERDE DA LANXESS
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Levantamento feito pela empresa indica cresci-
mento de 77% em mercado de pneus de alta perfor-
mance até 2015. O resultado se deve principalmente 
à regulamentação que entra em vigor na União Eu-
ropeia no dia 1° de novembro de 2012 – a legislação 
determina que todo o pneu comercializado na re-
gião deve conter uma etiqueta que indique a sua efi-
ciência energética, aderência em asfalto molhado e 
emissão sonora. No Brasil, o Inmetro estima que os 
pneus com etiquetas comecem a aparecer nas lojas a 
partir de 2014.

A Pirelli escolheu sua unidade de Carlisle, na 
Inglaterra, como o centro de pesquisa e desenvol-
vimento para uma nova gama de pneus ecológicos. 
O fabricante avalia que a experiência e expertise na 
Pirelli Carlisle, unidade operacional desde 1960, foi 
um fator-chave para a sua decisão de promover o de-
senvolvimento da próxima geração de alta tecnolo-
gia pneus verdes Pirelli. 

A empresa foi recentemente premiada com dois 
milhões de libras do Fundo do Reino Unido Cresci-
mento Regional, e desde que foi premiada a Pirelli 
anunciou um investimento de mais de R$ 11 mi-
lhões no projeto eco pneus, juntamente com mais 
R$ 9 milhões em maquinário no novo processo para 
a produção. 

No Brasil, a Borrachas Vipal foi pioneira na área 
de reforma de pneus ao lançar a linha ECO. A empre-
sa segue o modelo de argumentação dos produtores 
do pneu verde. 

A Vipal chegou à banda ECO graças à avançada 
tecnologia empregada na reforma de pneus e através 
de rigorosas pesquisas que trouxeram diferenciados 

compostos de borracha e desenhos exclusivos. Para 
a Vipal, a tecnologia da banda ECO gerou um con-
junto de produtos que garante menor resistência ao 
rolamento, menor consumo de combustível e maior 
rendimento quilométrico. 

A empresa avalia que, com durabilidade igual à 
de um pneu novo e preço cerca de 60% mais baixo, 
os pneus reformados se mostram como uma opção 
econômica aos frotistas. A estimativa da Vipal é que 
a redução do consumo de combustível com as ban-
das ECO chegue a 10%.

Segundo os profissionais da Vipal, a banda ECO 
é um produto que vai além da economia com a refor-
ma, pois contribui com a preservação ambiental, já 
que um pneu reformado economiza 57 litros de pe-
tróleo e 80% da energia consumida se comparado a 
produção de um pneu novo.

No corpo dessa luta para encontrar saídas para o 
limite de recursos, pelas informações do jornal Zero 
Hora, cientistas franceses e espanhóis desenvolve-
ram um biopetróleo produzido com microalgas que 
se alimentam do dióxido de carbono (CO2) lançado 
por uma fábrica de cimento vizinha. O trabalho vem 
sendo desenvolvido há cinco anos pelos pesquisado-
res e, apesar do seu caráter experimental, o projeto 
solidifica-se rapidamente. 

A ideia é reproduzir um processo que durou mi-
lhões de anos quando o fitoplâncton tornou-se pe-
tróleo. Através dessa tecnologia, os cientistas acele-
raram o processo para obter um petróleo equivalente 
ao que é explorado atualmente.  

As microalgas usadas nas experiências foram re-
colhidas do Mar Mediterrâneo e do Oceano Atlân-
tico e levadas em tubos. Assim, elas reproduzem-se 
em grande velocidade, desdobrando-se diariamente 
por fotossíntese graças ao CO2 emitido pela fábrica. 

Diariamente, o líquido concentrado é retirado e 
filtrado, permitindo a 
obtenção de uma bio-
massa que produzirá 
petróleo. A água restan-
te volta a ser introduzi-
da nos tubos. A grande 
vantagem deste proces-
so é que ele ajuda a mi-
nimizar a contamina-
ção, por absorver CO2 
emitido por empresas e 
que de outra forma aca-
baria na atmosfera. Os 
pesquisadores acredi-
tam que de cinco a dez 
anos o petróleo ecológi-
co possa passar a uma 
produção industrial.
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“Se todos os 
pneus no mundo 

hoje fossem 
‘verdes’, ou 
seja, de alta 

performance, o 
resultado seria 
uma economia 

anual de 20 
bilhões de litros 
de combustíveis, 
e uma redução de 
aproximadamente 

50 milhões de 
toneladas nas 

emissões de CO2  
à atmosfera”

PNEUS ECOLÓGICOS PIRELLI

LINHA ECO DA VIPAL

BIOPETRÓLEO
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Bel Tetéo

Divulgação

O livro enfoca as contribuições 
para superar todos os 
desafios que a Gestão de 

Qualidade enfrenta, voltado para as 
necessidades e realidade brasileira. 
Adequa a teoria com a eficácia dos 
programas de gestão de qualidade 
aplicados à prática da atividade.

Mostra e discute técnicas e conceitos 
consagrados em sua atuação, gerando 
análises sobre sua execução e 
conclusões sobre os erros e acertos 
da prática. Leitura essencial para 
profissionais que já estão no mercado 
e para estudantes das áreas que 
possuem disciplinas focadas na 
Gestão de Qualidade e Qualidade 
Total. 

Autor: Edson Pacheco Paladini
344 páginas
Editora Atlas
Preço sugerido: R$ 74,00

Gestão da Qualidade
Teoria e prática Fabiano Caxito fala de maneira 

dinâmica, prática, clara e 
completa os conceitos básicos 

sobre o que é logística. O livro serve 
de guia, um manual para todos 
que precisam ou têm interesse em 
conhecer mais sobre o tema. Tanto 
para quem já é da área como para 
iniciantes.

Com texto atraente, Caxito aborda 
a importância em investir em 
infraestrutura logística para o 
crescimento e desenvolvimento 
econômico do país, assim como, 
investimentos em profissionais 
competentes para gerenciar as 
operações logísticas. 

Autores: vários
Coordenador: Fabiano Caxito
328 páginas
Editora Saraiva
Preço sugerido: R$ 55,00

Logística
Um enfoque prático

Para Gary Chapman e Paul White 
existem cinco linguagens da 
valorização pessoal no ambiente 

de trabalho: palavras de afirmação, 
tempo de qualidade, atos de 
serviço, presentes e toque físico. Tais 
atitudes servem para a comunicação 
interpessoal entre membros de uma 
corporação.

A obra serve para todos os tipos de 
ambientes corporativos, tanto para 
empresários saberem lidar com o 
potencial de seus colaboradores, como 
para funcionários aperfeiçoarem seus 
papéis e ganharem cada vez mais 
destaque dentro da empresa. 

Autores: Paul White e Gary Chapman
288 páginas
Editora Mundo Cristão
Preço sugerido: R$ 29,90

As cinco linguagens da 
valorização pessoal no 
ambiente de trabalho
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Sessenta anos de história
Ivo Recap, que começou como uma pe-

quena empresa de vulcanização de pneus no 
interior do Paraná, comemora um ciclo de 
seis décadas de trabalho contínuo, sendo 
comandada pelo mesmo diretor, Ivo Mo-
reno Ruy, que aos 76 anos esbanja vitali-
dade, confiança e empreendedorismo. A

Com capacidade produtiva de 19.000 pneus/mês, 
distribuída em cinco unidades de produção, formado 
atualmente por três empresas, o Grupo Ivo é uma das 
maiores reformadoras de pneus do país. Emprega 450 
funcionários nos Estados do Paraná, São Paulo e Mato 
Grosso do Sul e atende grande parte do mercado do cen-
tro-sul do país.

O sucesso do grupo está ligado diretamente à traje-
tória de Ivo Moreno Ruy. De origem humilde, ele con-
duz as atividades como um grande pai de família, sem 
hesitar em reconhecer a importância da esposa Talcioni 
Mafra Ruy na concretização dos sonhos. E, também, de 
seus colaboradores. “As máquinas se compram novas e 
mais modernas, mas as pessoas se fazem com a vida, se 
preparam com o trabalho e com o treinamento. Temos 
um plano de carreira a ser seguido e os rapazes que en-
tram como aprendizes sabem que podem seguir crescen-
do dentro do Grupo”, revela Ivo. O reconhecimento, em 
muitos casos, se transformou em parceria. É o caso de 
Ramalho, gerente de produção, que hoje também é sócio 
da empresa.

Quando Francisco Moreno e Moreno (pai de Ivo) 
decidiu investir em vulcanização de pneus na cidade de 
Alto Paraná, em 1952, não poderia imaginar a dimensão 
que os negócios ganhariam. Desde garoto, Ivo Moreno 
Ruy identificou-se com o trabalho. Naquele tempo, as 
estradas de terra e areia, cheias de galhos caídos, viam 
o progresso chegar lentamente. Os troncos talhavam os 
pneus dos caminhões das serrarias. “Nós tivemos que 
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aprender a lidar com aquilo e consertar aqueles pneus. 
Era a única forma de ir adiante. Naquela época não tí-
nhamos energia elétrica. Fomos conquistando nossos 
dias com grande dificuldade. Na minha pouca idade eu 
já fazia tudo, inclusive a manutenção das máquinas que 
eram muito modernas para a época. Eu sentia o peso da 
responsabilidade. A minha maior dificuldade era a inex-
periência. Aquilo sim era um desafio!”, conta.

Em 1966, a família comprou uma Willys 64 e Ivo co-
meçou a fazer a comercialização pela região. Ele visitava 
as borracharias aos sábados, retirava pneus para refor-
mar e deixava outros para venda no sistema de consig-
nação.

No sábado seguinte, ele retornava arrecadando o 
vendido e deixando mais pneus. “Essa prática foi cres-
cendo e se consolidando, ao mesmo tempo eu fui fican-
do muito conhecido na região. Aquilo tudo me dava mui-
ta satisfação. Era a confirmação de que o negócio estava 
dando certo”, relembra Ivo.

Tão certo que vinte e sete anos depois, Ivo decidiu in-
vestir todo o seu patrimônio na aquisição de novas máqui-
nas para a vulcanização de pneus. Com a venda de uma 
propriedade rural, começou as atividades produzindo 400 
pneus por mês com a ajuda de cinco colaboradores. 

Lúcia Tulchinski

Wilson Páglia – 
funcionário mais 
antigo. Começou a 
trabalhar em 1978 
como ajudante de 
borracheiro, em 
1983 foi chefe de 
borracharia,  1985 
trabalhou na produção 
e desde 1987 atua 
na área comercial na 
região de Colorado 
e Nova Esperança no 
Paraná.

A empresa familiar 
paranaense, que foi criada 
quando as estradas de 
terra danificavam os 
pneus, dá um exemplo 
de pioneirismo e 
empreendedorismo.

Jefferson Vinicios Tinti e Sra. Gabrielle Rocha Tinti, sócio 
proprietário da GVT Reforma e reciclagem de Pneus Ltda, Sr. Ivo 
Moreno Ruy e Sra. Talcioni Mafra Ruy, fundador e diretor da Robercap 
Recauchutagem de Pneus Ltda, e Sr. Adalberto Mafra Moreno e Srta. 
Larissa Tavares Moreno, proprietário da A. M. Moreno Ltda.

MERCADOGestão do Segmento

Grupo Ivo

O COMEÇO DE TUDO

Divulgação Grupo Ivo
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Em 1983, a empresa transferiu-se para Paranavaí 
visando aumentar sua produção para 2.000 pneus/
mês, passando a atender o noroeste do Paraná e o sul 
do Mato Grosso do Sul. Onze anos depois, a capacidade 
de produção da unidade aumentaria para 5.000 pneus/
mês.

Nova conquista: em 1997, quando a Vipal criou sua 
Rede Autorizada credenciou a Ivo Recap como um Re-
formador Padrão. Aliando-se a um grande parceiro, as 
possibilidades de crescimento aumentaram.

Três anos depois, em 2000, foi inaugurada a Unida-
de de Araucária (PR) com capacidade de produzir 6.000 
pneus/mês, ampliando a área de atuação para o sul do 
Paraná e Santa Catarina.

Visualizando o crescimento do agronegócio no 
Brasil, em 2001 foi criada a Ivo Agrícola em Paranavaí 
(PR), empresa especializada em Recapagem de Pneus 
de uso Agrícola, Máquinas e OTR. Em compasso com 
as necessidades deste mercado, a empresa incorporou 
ao longo dos anos inovações e tecnologias, e criou uma 
nova planta fabril, capaz de atender, além do Mato 
Grosso do Sul, Santa Catarina e Paraná, os Estados de 
Goiás, Mato Grosso e São Paulo. Hoje, a Ivo Agrícola 
conta com uma ampla frota de atendimento a campo e 
assistência aos clientes, de maneira profissional.

Em 2007 nascia a unidade de Sorocaba (SP) com 
capacidade de 3.000 pneus/mês.

Em Agosto de 2010 foi adquirida a unidade de 
Dourados (MS), com investimento em aumento da ca-
pacidade de produção para 3.000 pneus/mês.

Em 2012, ao completar 60 anos de existência, nas-
ceu o Grupo Ivo formado pelas empresas Robercap Re-
cauchutagem de Pneus Ltda., A M Moreno Ltda. e GVT 
Reformas e Reciclagem de Pneus Ltda. 

Hoje, o Grupo oferece uma gama de produtos que vai 
de pneus novos, rodas, bicos, câmaras de ar a protetores. 
Além disso, para atender às necessidades de seus clien-
tes disponibiliza alinhamento móvel no local onde o 
caminhão estiver. E, também, treinamento para gestão 
de pneus em frota e treinamento técnico para análise de 
sucata.

Prezando sempre a qualidade e atendimento, a em-
presa comemorou uma grande vitória ao obter a máxi-
ma qualidade certificada INMETRO. 

O futuro promete novos desafios. “Hoje, vejo tudo 
isso que eu nem havia sonhado e sinto segurança em 
dizer que não vou parar por aqui. Minha maior alegria 
é estar todos os dias no meu trabalho. Sinto vontade de 
continuar e trabalhar por muitos anos mais. Eu tenho 
muita vida pela frente”, comemora o incansável Ivo. 
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LINHA DO TEMPO

A CAMINHO DO FUTURO

Wilson Páglia – 
funcionário mais 
antigo. Começou a 
trabalhar em 1978 
como ajudante de 
borracheiro, em 
1983 foi chefe de 
borracharia,  1985 
trabalhou na produção 
e desde 1987 atua 
na área comercial na 
região de Colorado 
e Nova Esperança no 
Paraná.

Jefferson Vinicios Tinti e Sra. Gabrielle Rocha Tinti, sócio 
proprietário da GVT Reforma e reciclagem de Pneus Ltda, Sr. Ivo 
Moreno Ruy e Sra. Talcioni Mafra Ruy, fundador e diretor da Robercap 
Recauchutagem de Pneus Ltda, e Sr. Adalberto Mafra Moreno e Srta. 
Larissa Tavares Moreno, proprietário da A. M. Moreno Ltda.

Sr. Ivo Moreno Ruy 

Vulcanizadora  
Alto Paraná em 1965.
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PNEUS DE PASSEIO E CAMINHONETEInformativo Técnico

Associação Brasileira 
do Segmento de
Reforma de Pneus

Fotos: Manual de condições de pneus de passeio 
e caminhonete - TIA Tire Industry Association
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RACHADURA NA BASE DAS BARRAS 
CAUSADA POR ESFORÇO

APARÊNCIA

CAUSAS PROVÁVEIS

RECOMENDAÇÕES

Rachaduras que ocorrem na base da banda de rodagem.

Torque excessivo; pressão de inflação inadequada; carga excessiva; 
calor excessivo; esforço lateral excessivo; progressão de corte 
na banda de rodagem; abuso do motorista; travamento do freio 
ou patinagem; exposição ao escapamento do veículo; aplicação 
inadequada; danos por pedras; armazenamento inadequado.

Ao motorista: manter a pressão de inflação adequada; evitar 
“cavalos-de-pau”; evitar arrancadas; evitar paradas bruscas.
No pneu: se o dano se estende além da base do sulco da banda 
de rodagem ou para dentro dos cordonéis das cintas, remover 
permantemente de serviço.
No veículo: manter carga dentro das recomendações do fabricante 
do veículo; inspecionar e corrigir rota do escapamento se necessário; 
verificar adequação do pneu ao veículo.

Editado por Carlos Thomaz

Importante
O acesso ao conteúdo 
do Informativo Técnico 

é exclusivo para 
associados ABR.

Para acessar aos 
arquivos no site da ABR 

[www.abr.org.br] 
é preciso solicitar o link 

no email
acesso@pnews.com.br

Seja associado ou assine 
a nova Revista PNEWS.

Obrigado.
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Editado por Carlos Thomaz

Importante
O acesso ao conteúdo 
do Informativo Técnico 

é exclusivo para 
associados ABR.

Para acessar aos 
arquivos no site da ABR 

[www.abr.org.br] 
é preciso solicitar o link 

no email
acesso@pnews.com.br

Seja associado ou assine 
a nova Revista PNEWS.

Obrigado.
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ESCAMAÇÃO DE BORRACHA NA RODAGEM

Informativo Técnico

Associação Brasileira 
do Segmento de
Reforma de Pneus

Fotos: Guia de Analisis de Condiciones 
para La Llanta (Neumatico) Radial

PNEUS DA LINHA COMERCIAL
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APARÊNCIA

CAUSAS PROVÁVEIS

RECOMENDAÇÃO

Camadas de borracha escamadas na banda de rodagem.

Excesso de lubrificante no molde ou 
contaminação no composto por outro composto  
não compatível na formulação.

Entrar em contato com o reformador para ajuste 
comercial do serviço.

Editado por Carlos Thomaz

Importante
O acesso ao conteúdo 
do Informativo Técnico 

é exclusivo para 
associados ABR.

Para acessar aos 
arquivos no site da ABR 

[www.abr.org.br] 
é preciso solicitar o link 

no email
acesso@pnews.com.br

Seja associado ou assine 
a nova Revista PNEWS.

Obrigado.
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POROSIDADE NA SUPERFÍCIE 
DA BANDA DE RODAGEM

Informativo Técnico

Associação Brasileira 
do Segmento de
Reforma de Pneus

Fotos: Guia de Analisis de Condiciones 
para La Llanta (Neumatico) Radial
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Editado por Carlos Thomaz

APARÊNCIA

CAUSAS PROVÁVEIS

RECOMENDAÇÃO

Aparência esponjosa na superfície da banda de rodagem. 
Pode haver porções ausentes na banda com esta aparência.

Insuficiente quantidade de borracha durante a 
vulcanização, mal vulcanizado; ou mal ajuste no molde.

Se a extenção não for demasiada e a adesão da rodagem na 
carcaça não está comprometida, o pneu pode ser aplicado, 
mas sem dúvida o desgaste será mais rápido.

Importante
O acesso ao conteúdo 
do Informativo Técnico 

é exclusivo para 
associados ABR.

Para acessar aos 
arquivos no site da ABR 

[www.abr.org.br] 
é preciso solicitar o link 

no email
acesso@pnews.com.br

Seja associado ou assine 
a nova Revista PNEWS.

Obrigado.
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Autopromotec

Pedro Celso

INTERNACIONALEvento
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Em 2011 = 1.473 Expositores e 18.524 Visitantes

A 25ª edição da feira internacional especializada em 
equipamentos automotivos e produtos de reposição ocorrerá entre 
22 e 26 de Maio em 2013, no Centro de Feiras de Bolonha, na Itália.

Ao longo de sua extensa história, a Autopromotec manteve 
o ritmo de crescimento tecnológico e profissional da indústria 
automotiva e representa hoje o mais importante encontro entre 
fabricantes e compradores internacionais.

A exposição é reconhecida mundialmente como uma plataforma 
de novas tecnologias, inovações e lançamentos de produtos, que 
oferece reais oportunidades de negócios e networking, graças 
também às iniciativas especiais propostas.

37[ ]Interessado em participar da viagem à Itália 
para a Autopromotec? Fale com a ABR. (11) 5095-3840  abr@abr.org.br

Visitantes da Autopromotec 2011

Tendência a visitantes internacionais

Elevação de 11% de visitantes profissionais 
estrangeiros em relação a 2009

Crescimento de 9% de expositores 
estrangeiros em relação a 2009

De onde vem os expositores estrangeiros

Outros países Alemanha

China

EUA

Grã-BretanhaTaiwan
França

Espanha

543 
expositores 

estrangeiros

Expositores da Autopromotec 2011

50 países representados na Autopromotec 2011

Total de 1.473 expositores

Europa 325
Ásia 141Itália 930

África 3América 74

P37_Autopromotec.indd   2 04/10/2012   00:44:26



Os Encontros Regionais, promovidos 
pela ABR para a discussão dos te-
mas mais atuais e importantes do 

segmento, em todas as regiões do país, fo-
ram coroados de sucesso. Maior prova disso 
é o resultado da pesquisa realizada com os 
patrocinadores do evento comprovando o 
alto grau de satisfação e a opinião unânime 
sobre a qualidade das palestras e discussões. 
Esse fórum de discussão estimulou a troca 
de experiências, num momento de transição 
no qual são comuns as dúvidas e incertezas, 
aproximando a categoria.

A diretoria da ABR compartilha a satis-
fação pela “missão cumprida”, certa de que 
valeu o esforço de rodar o país em um total 
de 16 encontros, que contaram com a parti-
cipação de 764 participantes de um universo 
de 1.383 empresas convidadas. Estamos cer-
tos que atingimos nosso objetivo graças ao 
apoio e ao patrocínio de diversas empresas 
e entidades, sintonizadas com as bandeiras 
que defendemos em prol do desenvolvimen-
to do setor. São elas: ABC, Drebor, Tipler, 
Vipal, Ferlex, Levorin, Marangoni, Norte 
Sul, Novateck Pirelli, Rank, Treads Direct e 
Vulcaflex, AGR (RS), AMIRP/SINDPNEUS 
(MG), ARESP (SP), ARPARANA (PR), AR-
VIP (SP), ASSOBAN (SP), SINDBORPR (PR), 
SINDIBORES (ES), SINDPNEU (CE) e SIA-
BREAM (AM).

Resultado Encontros Regionais 2011-12

Pesquisa revela alto grau de 
satisfação e qualidade dos 
Encontros 
Regionais 2011-12

Em destaque
Associação Brasileira 

do Segmento de
Reforma de Pneus
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-2012

Associação Brasileira 
do Segmento de

Reforma de Pneus

GRAU DE 
IMPORTÂNCIA

Nota

3,6

3,8

3,6

3,5

3,3

GRAU DE 
IMPORTÂNCIA

Nota

3,1

3,0

3,0

2,9

3,1

MUITO 
IMPORTANTE

4
IMPORTANTE

3
POUCO 

IMPORTANTE

2
NADA

IMPORTANTE

1

MUITO 
SATISFEITO

4

INSATISFEITO

2

SATISFEITO

3

MUITO
INSATISFEITO

1

1. INTRODUÇÃO
A) ABR/Ações técnicas, comerciais e políticas

B) Mercado de pneus reformados

C) Análise de custos / Balanço Patrimonial

D) Atividades em grupo - Gestão / Mercado

E) Palestra Motivacional

2. POSTURA DOS PALESTRANTES
A) CLAREZA - As informações 
    são claras e objetivas

3. DESENVOLVIMENTO
A) Duração da reunião

B) Período da reunião

4. INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
A) Organização da reunião

B) Equipamentos utilizados

C) Material didático

D) Qualidade e localização dos hotéis

E) Coquetel

5. COORDENAÇÃO DA REUNIÃO
A) Objetividade na condução dos assuntos

B) Qualidade das informações repassadas

C) Facilidade de interlocução com os presentes

D) Abertura de participação ao grupo

3,7 3,2

3,4

3,3

3,2

3,3

3,7

3,8

3,7

3,7

3,5

3,6

3,5

3,4

3,7

3,7

3,6

3,8

3,6

3,6

3,0

3,2

2,8

3,3

Nota Nota

Nota Nota

Nota Nota

Nota Nota
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N a última edição da Revista 
PNEWS (76) atribuímos 
erroneamente duas datas no 

infográfico dos Encontros Regionais 
da pág. 15. 
Os eventos de em Uberlândia (5) e 
Belo Horizonte (6) ocorreram no ano 
de 2011 e não no ano de 2012, como 
foi publicado. Na revista eletrônica o 
infográfico foi corrigido.

Erramos 
na Pnews 76
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O  Contran (Conselho Nacional de Trânsito) 
publicou em 9 de agosto de 2012 a Resolu-
ção Nº 416 que estabelece vários requisitos 

de segurança para veículos de transporte de passa-
geiros tipo microônibus, categoria M2, de origem 
nacional e importado, fabricados a partir de 2014.

Deverão atender aos requisitos os veículos M2, 
que são projetados e construídos com a finalidade 
exclusiva para o transporte de pessoas, ou seja, os 
veículos utilizados no transporte de passageiros – 
com ou sem o caráter de linha – operados por pessoa 
jurídica, concessionárias e/ou permissionárias de 
serviço público ou privado.

Destacamos aqui o Artigo 4º que delibera: “Fica 
proibida a utilização de pneus reformados, quer 
seja pelo processo de recapagem, recauchutagem ou 
remoldagem, no eixo dianteiro, bem como rodas 
que apresentem quebras, trincas, deformações ou 
consertos, em qualquer dos eixos dos veículos no-
vos ou em circulação”.

Veja todos os detalhes desta Resolução, na ínte-
gra, no site da ABR [www.abr.org.br] na seção Por-
tarias e Resoluções, ou no site do Denatran [www.
denatran.gov.br.]. 

Resolução do Contran 
proíbe pneu reformado 
no eixo dianteiro de 
microônibus a partir 
de 2014

Lúcia Tulchinski e Pedro Celso

-2012

A página da ABR na maior rede social do planeta, o Facebook, con-
centra uma seleção de fatos e notícias relevantes ao segmento 
e ao setor, de forma fácil e interativa. Visite o Facebook e clique 

em Curtir para receber as atualizações diárias. Confira também os ál-
buns de Fotos da ABR, as viagens, os Encontros Regionais realizados 
em 2011 e 2012 e muito mais.

A ABR no Facebook, é pra CURTIR

www.facebook.com/pages/ABR-Associação-Brasileira-do-Segmento-de-Reforma-de-Pneus

Acesse pelo link no site da ABR ou pelo endereço:

Associação Brasileira 
do Segmento de

Reforma de Pneus

Alerta! 
A inobservância 
das determinações abaixo 
está resultando em não 
conformidade pelo Ipem 
nas auditorias para registro 
do Inmetro

5.3 Indicadores de desgaste da banda de rodagem
5.3.1 A banda de rodagem do pneu reformado deve incluir, no mínimo, seis 
filas transversais de indicadores de desgaste, com altura mínima de 1,6 mm, 
com tolerância de + 0,6 mm e – 0,0 mm, situadas nas cavidades de sua zona 
central, que cobre aproximadamente 3/4 (três quartos) da largura da mesma. 
Os indicadores de desgaste devem ser identificados de maneira a não serem 
confundidos com saliências de borracha entre os sulcos da banda de rodagem.

5.3.2 No caso de pneus de dimensões adequadas para montagem em aros de 
diâmetro interno do pneu inferior ou igual a 304,8 mm (12”), é permitida a 
aplicação de quatro filas de indicadores de desgaste da banda de rodagem.

RTQ 227  PARA LINHA AUTOMÓVEL DE 21/09/2006

4.8.2 Os indicadores de desgaste devem 
ser identificados pela sigla “TWI” por meio 
de um triângulo, por uma seta disposta 
radialmente no pneu, ou ainda por algum 
símbolo. Esta identificação deve estar 
gravada na região dos ombros do pneu.
4.8.3 A banda de rodagem deve incluir, pelo menos, seis filas transversais 
de indicadores de desgaste, dispostas aproximadamente a intervalos iguais 
e situadas nas cavidades em sua zona central, cobrindo aproximadamente 
3/4 (três quartos) da largura da mesma. 

RTQ 272 PARA LINHA 
COMERCIAL DE 05/08/2008

T W IIndicação 
no pneu
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Pneus 
gigantes

Pneus 
gigantes
podem serpodem ser
reformados?reformados?

REFORMA DE PNEUS OTRInternacional

RTA - Retread Tire Association - Edição: Carlos Thomaz

East Bay Tire Company (p.42) - Marangoni International (p.43)

Um pneu gigante OTR (fora-de-
estrada, tradução para Off the Road), 
usado em grandes obras como mine-
ração, que pode chegar ao peso de 5 
toneladas, possui uma parte significa-
tiva feita de borracha sintética à base 
de petróleo. 

Quando um pneu OTR é reforma-
do, não é só a vida útil do pneu que é 
estendida, ele é mantido longe de um 
aterro por muito mais tempo. Sua re-
forma contribui para a economia de 
grande quantidade de petróleo e de 
outras matérias-primas.

Considere 
isto: Se a indústria de reforma de pneus pode 

conseguir reformar com êxito mesmo os 
maiores pneus, imagine como ela é eficaz 
para reformar pneus de menor porte. É por 
isso que pneus reformados são utilizados 
com segurança em vários tipos de veículos, 
incluindo companhias aéreas comerciais e 
militares, ônibus escolares e municipais, ser-
viços de entrega de encomendas, como FE-
DEX, UPS, Purolator, bem como serviços 
postais nos EUA e em outras partes do mun-
do, táxis, carros de corridas, carros de bom-
beiros e outros veículos de emergência, além 
de milhões de caminhões comerciais e veícu-
los de passageiros em todo o mundo.

Reforma de pneus é uma alternativa se-
gura, confiável, econômica e ambiental. A 
próxima vez que você precisar de pneus, 
acho bom pensar em pneus reformados.

E considere 
o seguinte:

Para mais informações sobre os 
benefícios econômicos e ambientais 
de pneus reformados, entre em conta-
to pelo email info@retreadtire.org 

Reformar 
pneus é 
reciclar!

A missão da RTA (Retread Tire Association) 
é fornecer as informações mais recentes para o 
mercado de reforma de pneus. A RTA foi funda-
da em 2010 por Harvey Brodsky. Harvey passou 
quase três décadas como a força motriz e o ros-
to público da TRIB (Tire Retread Information Bu-
reau). Hoje, como diretor administrativo da RTA, 
ele continua a trazer incomparável conhecimento, 
experiência e paixão para o segmento. Veja mais 
em www.retreadtire.org

Considere 
isto:

E considere 
o seguinte: Reformar 

pneus é 
reciclar!

P40a41_Internacional_OTR_77.indd   1 09/10/2012   16:26:51
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Asfalto liso
Asfalto de baixa abrasividade

Superfície concretada
Paralelepípedo

Asfalto de alta abrasividade
Asfalto em más condições

Estradas de terra
Cascalho

TIPO DE PISO
100

VIDA ÚTIL DA BANDA DE RODAGEM (%)

90
70

65
60

55
50

20

mento e custo quilométrico, e isso de-
pende de uma série de fatores e con-
dições.

Sabe-se que o pneu deve exercer 
diversas funções: aderir ao piso, res-
ponder às frenagens e acelerações, 
transmitir a força motriz, suportar a 
carga, garantir a dirigibilidade, propor-
cionar conforto e, acima de tudo, se-
gurança. Mas existem inúmeras variá-
veis que podem comprometer uma ou 

Vilões

O QUE SE ESPERA 
DE UM PNEU, SEJA ELE 
NOVO OU REFORMADO, 
É OBTER OS MELHORES 
RESULTADOS POSSÍVEIS 
em durabilidade, rendi-

E não é com qualquer pneu ou ban-
da que irá obter os melhores números. 
Caminhões zero km saem de fábrica, na 
maior parte dos casos, com pneus gené-
ricos pois a fabricante, ainda na linha de 
montagem, não sabe qual aplicação será 
dada ao veículo, exceção feita aos chama-
dos vocacionais, com aplicações específi-
cas. Um mesmo chassi pode ser equipado 
com baú, prancha, báscula, etc.

Uma empresa na Grande São Pau-
lo que atua na coleta de resíduos indus-
triais, adquiriu novos veículos que vieram 
de fábrica com pneus de determinado fa-
bricante e o desempenho, quando novos, 
foi sofrível. Ao reformar com bandas do 
mesmo fabricante, mas de desenho dife-
rente e sugeridas pelo reformador, os re-
sultados foram muitíssimo superiores.

Pé
rc

io
 S

ch
ne

id
er

AR
TI

G
O

Pe
dr

o 
Ce

ls
o

do
s

várias dessas funções, par-
cial ou totalmente.

Costumo dizer que o 
pneu é a grande vítima de 
tudo o que existe embai-
xo dele, dentro dele e em 
cima dele. Como? É o que 
veremos a seguir.

Embaixo do pneu te-
mos o piso por onde irá 
trafegar. Não cabem aqui 
discussões sobre o estado 
de conservação das vias, 
urbanas ou rodoviárias, 
isso é fator secundário. O 
que devemos saber é que 
a simples mudança do piso 
irá alterar os resultados de 
desempenho.

O gráfico acima, divul-
gado no site da Pirelli, nos 

Dentro do pneu temos principalmente 
a calibragem e os consertos aplicados.

Calibragem incorreta é o maior vi-
lão. Em excesso, causa desgaste no cen-
tro da banda de rodagem e, se for baixa, 
o desgaste será maior nas extremidades, 
além de contribuir para o aumento do 
consumo de combustível.

O mesmo fabricante traça um gráfico 
com a influência da variação da pressão 
sobre quilometragem. Seja ela acima ou 
abaixo do especificado, o resultado sem-
pre será abaixo do melhor possível.

Uma diferença de 5 libras na pressão 
entre dois pneus, em montagem dupla, 
provoca um arrasto de quase 3 metros a 
cada quilômetro rodado no pneu que es-
tiver com menor pressão, e consequentes 
desgastes irregulares.

Os consertos aplicados, especialmen-
te os manchões, são necessários para re-
parar um dano e cumprem essa função. 
Mas, por outro lado, provocam uma situ-
ação secundária, geralmente desprezada 
por quem utiliza os pneus.

Um manchão, quando aplicado num 
determinado ponto da carcaça, resulta 
em acréscimo de peso neste local, pro-
vocando desequilíbrio, sendo necessá-
rio fazer o balanceamento para restaurar 
o equilíbrio perdido. O problema é que, 
de modo geral, isso só é feito nos pneus 

dá essa dimensão. Não 
importa a quilometra-
gem obtida. Foi ado-
tado como referência 
o resultado obtido so-
bre asfalto liso e a ele 
atribuído um índice de 
100%. Rodando sobre 
outros pisos, os resulta-
dos, comparativamen-
te, proporcionaram a 
perda de quilometra-
gem.

pneus
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relação aos pneus, você diz que está 
com o pé na lama, só há um caminho 
para sair: é enterrar as duas pernas até 
os joelhos.

Trocar de marca ou modelo de pneu, 
de reformador, de fabricante ou de de-
senho de banda, não vai resolver inte-
gralmente a situação, exceto em casos 
específicos como o da empresa de cole-
ta relatado anteriormente.

Se a frota tem muitos problemas de 
ordem mecânica, a manutenção e os re-
paros necessários não custarão pouco. 
Se os motoristas possuem vícios de con-
dução, é necessário um pesado inves-

Pércio Schneider, consultor da Pró-Sul, 
de São Paulo, que faz softwares para con-
trolar pneus, combustível e lubrificantes
pneus@greco.com.br
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dianteiros, por serem os únicos possíveis de 
balancear já montados na posição de rodagem 
e, nos traseiros, essa manutenção não é rea-
lizada.

A falta de balanceamento pode levar a 
uma perda de desempenho de até 25%.

Se não se pode ter a situação ideal deve-se 
buscar, pelo menos, a melhor possível. O ba-
lanceamento montado corrige esse problema 
não só dos pneus, mas em todo o conjunto ro-
dante como rodas, freios, rolamentos, etc. No 
caso de montagem dupla, o balanceamento é 
feito apenas sobre o conjunto pneu e roda, em 
um equipamento do tipo coluna. Mesmo que 
existam desequilíbrios no restante dos compo-

do falam em peso, pensam apenas na 
carga e esquecem que o próprio veícu-
lo está apoiado sobre os pneus, e seu 
peso deve ser igualmente considerado.

A velocidade é outro fator que 
exerce grande influência nos resulta-
dos, como podemos ver no gráfico aci-
ma. E aqui é importante lembrar que 
a segurança deve estar acima de tudo. 
Respeitar os limites é quase uma garan-
tia de conseguir cumprir a jornada.

E não devemos nos esquecer da in-
fluência de outros dois grandes vilões: 
a condição mecânica do veículo e seu 
principal parceiro, o motorista.

Problemas mecânicos podem causar os maiores ín-
dices de perda de resultados, de até 60%, pelo simples 
fato de que vários fatores podem atuar em conjunto: de-
salinhamento, folgas nos rolamentos, problemas na sus-
pensão, todos agindo simultaneamente.

Quanto ao motorista, são os vícios de condução que 
jogam contra os resultados. Se a velocidade pode ser 
prejudicial, soment e o motorista tem o poder de deci-
dir sobre ela. E igualmente, se o abuso no uso do freio 
de serviço pode causar danos irreparáveis aos talões de-
vido ao superaquecimento, somente ao condutor cabe a 
tarefa de dosá-lo adequadamente.

Sempre digo que, se para descrever sua situação em 

timento em treina-
mento e também em 
controle.

Problemas de ex-
cesso de carga só se-
rão resolvidos com a 
reeducação de todos, 
a começar pelo pro-
prietário da empre-
sa, passando pelos 
embarcadores e che-
gando aos implemen-
tadores, que muitas 
vezes fabricam com-
ponentes que visam 
o máximo aproveita-
mento do espaço fí-
sico, pouca impor-
tância dando ao peso 

nentes do conjunto rodante, será um pro-
blema menor já que as montagens esta-
rão equilibradas, resultando em menos 
vibrações, poupando os componentes da 
suspensão.

Diferenças de altura entre pneus mon-
tados geminados provocam desempare-
lhamento que pode resultar em perda de 
quilometragem de até 25% e suas causas 
podem ser a montagem de pneus com di-
ferentes profundidades de sulco, de pres-
são de calibragem e até de desenhos dife-
rentes no mesmo par.

Sobre o pneu está a maior parte das 
situações que levam aos maus resultados.

Todo pneu tem um limite de carga, 
inscrito na lateral sob a forma de códigos. 
Exceder a esses limites pode reduzir dras-
ticamente os resultados. Uma sobrecarga 
de 30% pode levar a uma perda de 40% na 
quilometragem.

Além do peso propriamente dito, a 
distribuição da carga na carroceria tam-
bém tem grande influência nos resulta-
dos. Quando se fala em peso, normalmen-
te associa-se o conceito de peso bruto 
total, quando o correto é o peso por eixo. 
Havendo má distribuição da carga pelo 
espaço utilizado, um eixo ou um lado po-
dem estar com excesso enquanto outro 
está abaixo do limite. E, curiosamente, 
muitos são os transportadores que, quan-

resultante.
Existe saída? Sim. Mas para encontrá-

la, dois requisitos são fundamentais: ca-
pacidade de reconhecer os problemas e 
determinação em superá-los.
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MERCADOGestão do Segmento

undado em 1992 pelos 
irmãos Luiz, Rodrigo, 
Claudio e Julio, que atu-

avam na área e sonhavam 
com seu próprio negócio, o 
Grupo Colombo é sinônimo F

de excelência no mercado de recapagens 
e serviços. Desde outubro de 2006 é uma 
autorizada Marangoni, tendo recente-
mente, inclusive, renovado seu contrato 
para mais cinco anos. 

Hoje, além da sua sede/matriz em 
Curitiba, e filial em Ponta Grossa (PR), o 
grupo conta com três sedes nas cidades 
paulistas de Miracatu, Itararé e Santa 
Cruz do Rio Pardo (denominadas “Do 
Vale Pneus”), e uma sede na Cidade de 
Dourados, no Mato Grosso do Sul. 

Também pertencem ao grupo a loja 
“Galvão Pneus”, de pneus novos, e a 
Transportadora Anabelly, que atende o 
mercado interestadual no transporte de 
cargas fechadas com uma frota composta 
por Bi trens e Rodo trens.

Com mais de cem colaboradores, 
Curitiba/Matriz já possui certificação do 
INMETRO. “Estamos trabalhando forte-
mente para todo Grupo Colombo receber 
a certificação do INMETR0 para oferecer 
a melhor qualidade nos pneus reforma-
dos em nossas sedes, o que nos diferencia 
na busca total da qualidade dos serviços e 
atendimentos prestados a nossos clientes 
e colaboradores”, aponta Luiz Colombo 
Junior, diretor presidente do grupo.

O sucesso ao longo de duas décadas é 
atribuído aos colaboradores comprome-
tidos e à postura da empresa de tratar a 
todos - colaboradores, clientes e fornece-
dores - com muita honestidade e respeito. 
“Sempre buscamos parcerias que otimi-
zam a qualidade, procurando oferecer aos 
nossos clientes o melhor do segmento 
de reforma de pneus, como a excelência 
Marangoni já consagrada pelo mercado”, 
explica Luiz. 
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Lúcia Tulchinski

Divulgação Grupo Colombo

Grupo Colombo
Duas décadas de 
trabalho e excelência

Os filhos Rodrigo, Claudio, Julio e Luiz, em foto com seus pais.

Em 1992
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A empresa, cujos diferenciais são a simplicidade, 
qualidade, seriedade e comprometimento, espera 
comemorar seus 20 anos com a inauguração de suas 
novas instalações em Itararé (SP). 

Novas metas norteiam o grupo em direção ao fu-
turo. “A cada ano o mercado é mais exigente, fazendo 
com que busquemos cada vez mais aprendizagem 
juntamente com nossos colaboradores para poder 
manter o crescimento. A curto prazo pretendemos 
modernizar ainda mais as nossas instalações, prepa-
rando-nos para um mercado cada vez mais competiti-
vo”, complementa o diretor presidente.
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Do sonho de ter o próprio negócio 
nasceu um grupo comprometido 

com  a qualidade e o 
atendimento aos clientes.

Galvão Pneus

Miracatu - SP

Sta. Cruz Rio Pardo - SP Dourados - MS

Curitiba - PR

Itararé - SP

Ponta Grossa - PR

Annabelly Transportadora
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Leôncio C. G. Barão

Acervo Tectyres

EQUIPAMENTOSTecnologia

Empresa do interior 
paulista, há mais de 20 

anos no mercado, atende o 
segmento de reforma 

em todo o Brasil e 
até no exterior.

Tectyres
referência em
equipamentos
para a reforma
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de pneus
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scolher o slogan da 
Tectyres - A MAR-
CA DA PRODUTI-
VIDADE DO RECA-
PADOR - com certeza 
foi mais fácil que cons-E

truir o renome que justifica esse 
lema. Vinte anos já se passaram des-
de que Maximino Cavadas e João 
Bosco Contim, mais conhecidos no 
mercado por Max e Contim, funda-
ram a TECTYRES. Com certeza uma 
das mais conceituadas fabricantes 
de equipamentos para renovação de 
pneus do mercado brasileiro e até do 
mundo, podemos dizer. 

Essa tradição vem do trinômio: 
qualidade, produtividade e robustez 
de forma a atender as necessidades 
do recapador, pois seus produtos são 
utilizados desde as menores empre-
sas recapadoras até as grandes redes 
e truck-centers instaladas no Brasil 
e no exterior. Mas também pode-se 
ampliar esse trinômio quando con-
sideramos o conhecimento e a expe-
riência que os dois sócios já acumu-
lavam no mercado recauchutador. A 
empresa era nova, mas Max e Con-
tim eram “velhos de guerra”, como 
se diz.

Naquele momento – do início dos 
anos 1990 – o mercado brasileiro de 
bandas pré-moldadas começou a se 
fortalecer, ocupando o espaço que 
pertencia ao processo tradicional 
com vulcanizadoras e moldes, exi-
gindo, consequentemente, o desen-
volvimento de novos equipamentos 
para atender essa tecnologia. A Tec-
tyres respondeu com rapidez e efi-
ciência, projetando e lançando no 
mercado a TRA-1, uma inovadora 
raspadeira com qualidades que so-
mente equipamentos de ponta po-
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INOVAÇÃO
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A  filosofia de trabalho da Tec-
tyres é a de produzir equi-
pamentos extremamente 

resistentes e totalmente confiáveis 
requerendo baixíssima manutenção 
com componentes testados e aprova-
dos, de tecnologia de última geração, 
sempre trabalhando com fornecedo-
res de primeira linha. Tudo isso ga-
rante aos produtos excelente qualida-
de e longa duração, inclusive quando 
se necessita de alguma peça de reposi-
ção, daí essa regra da Tectyres em tra-
balhar com fornecedores de primeira 
linha: “os fabricantes de maior tradi-
ção tem grande presença e distribui-
ção no mercado. Assim, um cliente 
que esteja nos locais mais distantes 
tem facilidade em obter peças de re-
posição. E se isso não ocorrer, sempre 
damos toda assistência para nosso 
cliente continuar operando, buscan-
do peças diretamente com o fabrican-

te e enviando para ele” diz Contim so-
bre essa conduta da Tectyres com seus 
fornecedores.

A Tectyres oferece desde um equi-
pamento específico a estações com-
pletas para a montagem de uma reca-
padora, fornecendo toda a assistência 
técnica, tanto para a instalação dos 
equipamentos, como para o treina-
mento operacional. 

Ao falarmos da linha de produtos, 
fazemos um circuito por toda a refor-
madora, começando com as limpado-
ras de pneus TLP com sistema automá-
tico de início de limpeza. Em seguida 
encontramos a TIP com seu sistema 
detector de furos que examina um 
pneu de carga em apenas 32 segundos. 
Na raspagem, a famosa TRA (já na se-
gunda geração) ou a TRC desbastam o 
pneu com grande produtividade e pre-
cisão. Trabalho complementado pela 
TCC que faz a aplicação da cobertu-
ra (camelback ou pré-moldado) que se 
destaca por não utilizar óleos hidráu-
licos evitando a contaminação e o ris-
co do retrabalho. E assim poderíamos 
continuar com um equipamento aqui 
e um acessório lá, todos Tectyres. “E 
não vamos esquecer da linha de mol-
des que é um mercado que tem se aque-
cido muito nos últimos tempos e que 
de certa forma até parece uma volta às 
nossas origens” comenta Max, fechan-
do sua linha de produtos e recordando 
seus tempos da extinta Bornia.

E com isso percebemos que a  Tec-
tyres está sempre evoluindo e sintoni-
zada com as inovações do setor, dando 
sempre a melhor solução às necessi-
dades e exigências de seus clientes e 
colocando essa  vasta experiência à 
disposição do mercado, sempre ofere-
cendo equipamentos para recapagem 
que sejam extremante confiáveis, fá-
ceis de operar, robustos e com design 
inovador.

Por tudo isso, a empresa é reco-
nhecida como A MARCA DA PRODU-
TIVIDADE DO RECAPADOR e então 
se entende porque foi fácil criar esse 
slogan. Era só reproduzir o que é a 
Tectyres.

deriam oferecer e, principalmente, 
com valor de venda adequado para 
as condições brasileiras. Se rodar-
mos pelo mercado, com certeza en-
contraremos algumas funcionando 
plenamente. “Nós erramos na obso-
lescência de nossos produtos”, brin-
ca Contim se referendo a longevida-
de de seus equipamentos. “E depois 
ele me pergunta por que é difícil ven-
der” complementa Max, “cutucando” 
o sócio.

Mas na verdade, se essa “dificul-
dade de reposição” reduz um pouco 
o mercado da Tectyres a vantagem é 
que o cliente sempre volta, seja para 
ampliação de suas instalações, seja 
para fazer o retrofitting de seus equi-
pamentos antigos para adequá-los às 
exigências do momento. Esse é o re-
conhecimento de que a produtivida-
de de seus equipamentos faz a prefe-
rência do recauchutador.

SINTONIZADA
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gias, reduzir impostos, garantir maior 
economia de escala, melhorar as con-
dições competitivas e expandir a parti-
cipação de mercado da empresa inves-
tidora. Isso representa um meio para 
que a empresa se fortaleça diante da 
crescente internacionalização das ope-
rações corporativas, para fins de fusão, 
também tem como objetivo possibilitar 
a conquista de mercados externos. Esse 
processo é usado para o apuramento do 
valor das entidades, seja ela comercial, 
industrial, de serviços, ou ainda de in-
vestimento, que tem como intuito exer-
cer uma atividade econômica.

Existem diversos modelos e va-
riadas técnicas, simples ou mais com-
plexas, para o apuramento do valor 
da empresa, residindo, no entanto, a 
complexidade de apuramento, sobre-
tudo nos valores subjetivos que reves-
tem a avaliação, pois, o valor de uma 
empresa é, em última análise, o equi-
líbrio entre o que o vendedor aceita 
como preço, perante todas as alterna-
tivas de que dispõe, e o que o com-
prador estiver disposto a pagar, que 
poderá incluir, além do valor de mer-
cado esperado, o Goodwill (patrimônio 
da marca) envolvido na aquisição, que 
não aparece no Balanço.

A AVALIAÇÃO DE 
EMPRESAS (valuation) 
consiste na coleta e 
análise de informações 
detalhadas do negócio 
que visa prover siner-

            O valor de uma empresa é o equi-
líbrio entre o que o vendedor aceita como 
preço e o que o comprador estiver disposto 
a pagar, que poderá incluir o Goodwill en-
volvido na aquisição.

Edmilson Santos, Consultor Sênior, 
Hase Consultoria Empresarial Ltda – 
MBA Finanças,Controladoria e Auditoria 
na Fundação Getulio Vargas / FGV
www.haseconsultoria.com.br
edmilson.santos@haseconsultoria.com.br

Para minimizar riscos, conhecer a ad-
ministração é o ponto de partida para o 
sucesso da avaliação (qualitativa e quan-
titativa) dos resultados financeiros da 
empresa. Dentre as informações refe-
rentes aos gestores do negócio e aos pro-
prietários, destacam-se as relacionadas à 
experiência, à sucessão administrativa e 
à idoneidade. 

Quanto à experiência, é fundamen-
tal verificar a data de início da ativida-
de operacional da empresa e o respecti-
vo tempo de atuação dos administradores 
no negócio. 

Com relação à sucessão administra-
tiva, é necessário saber se as decisões 
estratégicas sempre foram tomadas por 
uma única pessoa ou se por um quadro 
de administradores também experientes, 
embora as causas de dificuldades finan-
ceiras sejam numerosas, muitas falências 
são atribuíveis, direta ou indiretamente, 
às falhas da administração das próprias 
empresas, em suas estratégias de inves-
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VALUATION

?Quanto vale 
sua empresa

timento, financiamento e criação de ri-
queza. Em resumo, problemas não finan-
ceiros levam a perdas que, por sua vez, 
resultam em dificuldades financeiras e, 
eventualmente, na falência: dificilmen-
te, uma única decisão errada constitui 
a causa da dificuldade, em geral, a cau-
sa é composta por uma série de erros, e 
a dificuldade vai aumentando gradativa-
mente.

Todo empresário tem um valor senti-
mental da sua empresa ou negócio, mas 
é de suma importância saber, quanto 
vale minha empresa ou negócio, princi-
palmente para tomadas de decisões.
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partir do mês 
de setembro, o 
serviço de reca-
pagem do Grupo 
DPaschoal passa 

por uma grande transformação. 
Com uma nova filosofia, o modelo 
de negócio passa a ser chamado 
RecMaxx e reúne um conjunto 
de tecnologias, produtos, servi-
ços e garantias, que melhoram o 
custo-benefício do pneu recapa-
do. “Essa marca não se deu por 
acaso. Desde que passou a atuar 
neste setor, a DPaschoal ajudou 
a estabelecer um novo patamar 
de qualidade, inovação e confia-
bilidade. Queremos otimizar a 
carcaça, customizar os processos 
para necessidade do cliente e ter 
os melhores produtos para ofere-
cer”, explica William Bossolani, 
gerente de marketing da Linha 
Pesada.

Analisando o mercado, o Grupo 
solicitou um estudo ao Serviço de 
Aprendizagem e Formação à Fro-
ta (SAFF), que analisou 865.749 
mil sucatas de pneus e constatou 
que um dos maiores índices de 
problemas da vida útil das carca-
ças é no conserto dos pneus. Por 
isso, o  RecMaxx criou o PermaFix, 
um processo especial para realizar 
o conserto dos furos dos pneus. 
“Com este novo processo, ajuda-
remos o cliente a reduzir os cus-
tos, já que uma carcaça com um 
reparo mal feito tem sua vida útil 
prejudicada”, comenta Bossolani. 

O RecMaxx também desenvol-
veu um portfólio de bandas de 
rodagem, com compostos e dese-
nhos especiais, projetadas para 
oferecer máxima performance 
em cada tipo de uso e dentro de 
necessidades específicas. Nelas 
serão dadas as duplas garantias, 
tanto nas carcaças como no ser-
viço. 

Todos os técnicos das fábricas 
de recapagem passaram por trei-
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A
Grupo DPaschoal cria novo conceito em recapagem

www.dpaschoal.com.br

Fonte: DPaschoal, editado por Pnews

Se a sua empresa atuar no setor, envie um release para a redação da seção Panorama no email: panorama@pnews.com.br

Cenário do que acontece no setor de pneus
Panorama

Divulgação DPaschoal
namentos para capacitação, com 
isto, a análise da inspeção inicial 
é customizada para cada cliente, 
ou seja, a avaliação será feita de 
acordo com o trajeto e condições 
das estradas, onde os veículos 
rodam, assim o RecMaxx terá um 
compromisso com o cliente, de 
não devolver o pneu raspado.

“Em todas as nossas fábricas há 
diferenciais que valorizam o tra-
balho da recapagem DPaschoal, 
como as salas climatizadas para 
guardar a borracha, evitando que 
ela perca sua qualidade; com-
pressores de alta qualidade, fa-
zendo com que o ar comprimido, 
utilizado nos aparelhos durante o 
processo de recapagem, possa ser 
comparado a qualidade do respi-
rado num hospital. Além de todas 
as carcaças receberem etiquetas 
de perímetro e de controle patri-
monial. Pensamos em tudo isto, 
para melhorar a qualidade de 
todos os serviços”, finaliza Alex 
da Silva, gerente de serviços da 
Linha Pesada.

undada em 
28 de setem-
bro de 1940, 
a Associação 
Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), vem 
fortalecendo cada vez mais a 
normalização no Brasil. Por esse 
motivo contribuiu para que o 
País alcançasse destaque nos 
níveis regional e internacional, 
uma posição compatível com a 
sua importância econômica no 
mundo.

Grandes corporações, micro e 
pequenas empresas encontram, 
nas normas da ABNT, o suporte 
para atuar com qualidade e efi-
ciência para enfrentar o desafio 
global da sustentabilidade. Com 
olhos no futuro, a ABNT come-
mora 72 anos reiterando o seu 
compromisso com o Brasil.

A Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT) é uma 
entidade privada, sem fins lucra-
tivos, reconhecida como único 
Foro Nacional de Normalização 
através da Resolução n.º 07 do 
CONMETRO, de 24/08/1992.

É membro fundador e repre-
sentante oficial no Brasil da 
ISO (International Organization 
for Standardization), da CO-
PANT (Comissão Panamericana 
de Normas Técnicas) e da AMN 
(Associação Mercosul de Norma-
lização), além de representar o 
EC (International Eletrotechnical 
Comission).

F
ABNT comemora 

72 anos

www.abnt.org.br

Fonte: ABNT, editado por PNEWS
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Anuncie nesta seção 
da PNEWS. Um preço 
diferenciado para um 
público selecionado.Panorama

Cenário do que acontece no setor de pneus

Borrachas Vipal foi a 
empresa mais votada na 13ª 
edição do Prêmio Marca 
Brasil 2012 como a Melhor 
Marca de Reforma de Pneus 

do setor de Transporte Pesado de Carga, em 
pesquisa respondida por caminhoneiros e 
empresários leitores da revista O Carretei-
ro, publicação da GG Editora. O prêmio é 
considerado um dos mais importantes para 
o setor empresarial brasileiro, pois identifica 
e destaca as marcas de empresas e produtos 
da economia nacional que os consumidores 
consideram como sendo as melhores em suas 
áreas de atuação. Neste ano foram pesquisa-
das 228 categorias e laureadas 168 marcas de 
empresas e/ou produtos.

A cerimônia de entrega do Prêmio Marca 

A
Vipal recebe pela sétima vez o prêmio Marca Brasil

www.vipal.com.br

Fonte: Vipal, editado por Pnews
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Continental anuncia planta mundial 
totalmente integrada para recapagem de 
pneus a quente e reciclagem de borracha

Co nt i n e n -
tal anunciou 
durante a sua 
conferência de 
imprensa no 

International Motor Show (IAA) 
Commercial Vehicles, que cons-
truirá em sua sede em Hannover, 
na Alemanha, uma nova fábrica 
de recapagem para pneus de ca-
minhões e ônibus, bem como uma 
instalação para a reciclagem de 
borracha de pneus usados.

A unidade, que absorverá um in-
vestimento de mais de 10 milhões 
de euros, é a primeira do gênero 
em todo o mundo e faz uso das 
sinergias entre a recapagem e a 
reciclagem. Com a nova planta de 
reciclagem, a Continental desen-
volve uma nova abordagem no que 
diz respeito ao processo de apro-

A
abordagem ContiLifeCycle na pro-
dução. “Em razão das limitadas 
matérias-primas, vemos como nos-
sa obrigação apresentar soluções 
sustentáveis para a produção de 
pneus e recapagem. Estamos agora 
em condições de processar bandas 
de rodagem usadas até o limite, e 
pneus inservíveis de forma dirigi-
da e controlada, e que podem ser 
reutilizados na produção de pneus 
novos e recauchutados”, disse o 
Dr. Andreas Esser, responsável pela 

unidade de pneus para veículos co-
merciais da Continental.

Hoje, 41% dos chamados pneus 
inservíveis na União Europeia são 
encaminhados para a incineração 
na indústria de cimento. Outros 
35% são compactados e posterior-
mente utilizados em produtos téc-
nicos de borracha de baixa tensão, 
tais como produtos de borracha 
moldada. A Continental desenvol-
veu um novo processo de recicla-
gem que permite adicionar gran-
des volumes de borracha reciclada 
aos compostos de pneus novos e 
recauchutados.

Com a adoção dessa nova abor-
dagem da Continental, a quanti-

veitamento das bandas que 
chegam ao final de sua vida 
útil. A empresa também re-
força sua posição na Europa 
Ocidental e implanta a sua 

dade de borracha reciclada em 
um pneu pode ser dobrada. “Isso 
marca o próximo passo na otimi-
zação da utilização de matérias-
primas na produção de pneus. 
Considerando o volume de reci-
clagem previsto de cerca de 4.000 
toneladas por ano, isso resultará 
na conservação de cerca de 2.400 
toneladas de borracha e de 1.600 
toneladas de negro de fumo e síli-
ca”, explicou o Dr. Boris Mergell, 
vice-presidente de material e de 
desenvolvimento de processos e 
industrialização.

Com sede em Hannover-Stöcken, 
a nova fábrica de recapagem cria-
rá mais de 100 novos empregos e 
começará a produzir já em 2013 
em conjunto com a planta de 
reciclagem. A capacidade anual 
projetada é de 180 mil pneus re-
cauchutados quando a capacidade 
total for atingida. “A fábrica Con-
tiLifeCycle servirá como um centro 
de competência para recapagem, 
fazendo uso da configuração única 
interdisciplinar dos pneus Conti-
nental ao reunir em um mesmo 
local pesquisa e desenvolvimento, 
manufatura, engenharia de produ-
ção, bem como os departamentos 
de gestão da qualidade”, destacou 
Christian Sass, diretor de negócios 
de recapagem da Continental.

www.conti-online.com

Fonte: Continental, editado por Pnews

Brasil ocorreu no dia 18 de setembro, em São 
Paulo. A Vipal também foi laureada com o Top 
Seven Marca Brasil, outorgado somente às 
marcas de empresas e produtos que se manti-
veram na liderança em sua categoria por, no 
mínimo, sete anos. Neste caso, nos anos de 
2004, 2006 e de 2008 a 2012.

“Dedicamos este prêmio a toda equipe de 
colaboradores, parceiros e reformadores au-
torizados que buscam constantemente ofe-
recer ao consumidor produtos inovadores e 
excelência nos serviços em reforma de pneus. 
Agradecemos aos leitores da revista pelo 
reconhecimento e confiança do nosso tra-
balho”, destaca Eduardo Sacco, Gerente de 
Marketing da Vipal.

Vipal
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ma publicação norte-america-
na dedicada à ciência e tec-
nologia — Popular Mechanics 
— elegeu a Goodyear Tire & 
Rubber Company como ven-

cedora do prêmio Breakthrough Award 2012 por 
seu recente lançamento de tecnologia autoinflá-
vel: AMT (Air Maintenance Technology).

A Air Maintenance Technology da Goodyear 
ajuda a garantir a manutenção da pressão ideal 
dos pneus e, como resultado, pode gerar uma 
economia substancial na bomba de combustível. 
De acordo com o governo e pesquisas do setor, 
pneus com baixa calibragem resultam em uma 
diminuição entre 2,5 e 3,3 por cento na eco-
nomia de combustível. Ainda que a tecnologia 
seja complexa, a ideia por trás do sistema AMT é 
relativamente simples, por ser alimentado pelo 
próprio pneu durante o percurso dos trajetos.

O prêmio Breakthrough Awards da Popular 
Mechanics é concedido em duas categorias: 
inovadores, cujas invenções tornarão o mundo 
mais inteligente, mais seguro e mais eficiente 
nos próximos anos, e produtos, que definem 
hoje parâmetros de referência em design e en-
genharia.

U
Goodyear recebe prêmio nos EUA por tecnologia autoinflável AMT

www.goodyear.comFonte: Goodyear, editado por Pnews Goodyear

um sorteio envolvendo os estados 
do Rio de Janeiro, Espírito Santo e 
Minas Gerais e um exclusivo para 
São Paulo) e um sorteio nacional 
valendo um carro Honda, modelo 
New Civic, também zero km.

A promoção vale para pneus das 
linhas passeio e camionete das 
marcas Bridgestone e Firestone 
participantes comprados e mon-
tados no ato da compra. Maiores 
detalhes podem ser encontrados 
no site www.narotadasorte.com.br 
ou pelo telefone 
0800 161718.

o início de se-
tembro, a Brid-
gestone lançou 
a promoção 
voltada ao con-

sumidor “Na Rota da Sorte” em 
parceria com sua rede oficial de 
revendedores. A cada dois pneus 
comprados da marca Bridgestone 
ou Firestone, das linhas de passeio 

N
Promoção nacional ‘Na Rota da Sorte’ 
premia consumidores Bridgestone

www.bridgestone.com.brFonte: Bridgestone, editado por PNEWS

Ao comprar os pneus, o consumi-
dor recebe uma raspadinha que, 
se premiada, dará direito a um 
desses itens que o consumidor re-
ceberá na hora. Para concorrer ao 
carro, o comprador deverá preen-
cher o verso do cupom completan-
do a frase com a resposta correta: 
“Quais as marcas de pneus que 
vão sortear 07 carros 0km?”. Serão 
sorteados seis carros Volkswagen, 
modelo Fox, zero quilômetros (um 
para cada regional comercial da 
Bridgestone: Centro-Oeste, Nor-
deste, Norte, Sul e Sudeste, com 

ou caminhonete participantes, o 
consumidor ganha um cupom para 
concorrer a prêmios instantâneos 
e a sete carros zero quilômetro. 
A ação é válida para os pontos de 
vendas participantes em todo o 
Brasil, no período de 06 de setem-
bro até 04 de dezembro de 2012.

São mais de 600 prêmios, entre 
DVDs automotivos, Ipods e GPS. 
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entro de seu 
programa Ma-
rangoni Sales 
Force Comun-
nity, a Maran-
goni está dis-

ponibilizando, a partir de outubro 
em seu site, mais um programa de 
relacionamento entre os Autori-
zados. EducaQuiz é este o nome 
do novo projeto da empresa que 
pretende alinhar o aprendizado ao 
entretenimento.

“Nossa intenção é nos aproxi-
marmos cada vez mais de nossos 
Autorizados e solidificarmos ainda 
mais nossa parceria. O EducaQuiz 
é um programa de educação à 
distância, pois traz informações 
sobre a Marangoni (produtos, ins-

D
Novo programa  premia o conhecimento

www.marangonidobrasil.com.brFonte: Marangoni, editado por Pnews

titucional, processos etc.) e por 
meio das perguntas, incentiva o 
estudo e o conhecimento. Além 
disso, traz premiação, motivando 
ainda mais a participação”, afirma 
o gerente de marketing da Maran-
goni, Hermes Prado. 

Os Autorizados devem cadastrar 
as pessoas que eles desejam que 
participem. Todos terão um tem-
po para treinamento e só depois, 
começa a competição. Trimestral-
mente, a Marangoni irá tabular as 
respostas e os cinco participantes 
que mais pontuarem, vão receber 
R$ 500, e os outros cinco, R$ 300. 
A primeira fase começa em outu-
bro e se encerra 28 de dezembro. 
A campanha está no ar desde o dia 
1º de outubro.

esquisadores 
espanhóis de-
senvo lveram 
uma técnica 
de reproces-

samento que permite construir 
barreiras anti-ruído para estra-
das usando pneus velhos.

Quem roda pelas estradas que 
passam próximo aos grandes 
centros urbanos observa enor-
mes muros de concreto, ao lado 
da estrada ou entre as pistas.

Essas construções servem 
tanto para minimizar o ruído 
da estrada que chega às áreas 
residenciais, quanto para isolar 
as pistas.

Os engenheiros desenvolveram 
uma técnica que usa o material 
dos pneus, com um gasto mínimo 
de energia, para a confecção de 
painéis.

Estes painéis podem ser mon-
tados como se fossem segmentos 
de um muro pré-moldado.

Barreira acústica eficiente
Depois de resolver os proble-

mas estruturais, a boa surpresa 
veio quando os pesquisadores 
verificaram que o material poro-
so dos pneus velhos produz uma 
barreira acústica mais eficiente.

Além de uma maior absorção 
dos ruídos, as barreiras feitas 

P
Pneus velhos viram proteção anti-ruído 
para estradas

www.inovacaotecnologica.com.br

Fonte: site Inovação Tecnológica

com pneus reciclados são mais le-
ves, minimizando os custos de en-
genharia durante a construção.

Embora o objetivo primário 
seja a construção de proteções 
acústicas para rodovias, o mate-
rial poderá ser usado em outras 
aplicações similares.

Mercado
O projeto é parte de um esfor-

ço de pesquisa e desenvolvimen-
to, financiado pela União Euro-
peia, para dar novas destinações 
aos pneus inservíveis.

O projeto, chamado EKOPAN, 
pretende agora preencher o 
hiato existente entre a demons-
tração de que os painéis de iso-
lamento acústico funcionam e a 
sua chegada ao mercado.

Para isso, os engenheiros do 
Instituto Tecnalia estão testan-
do a conversão dos pneus velhos 
em painéis acústicos em escala 
industrial, para que a solução 
possa chegar às estradas.
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Ekopan www.ekopan.eu
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m setembro, a 
Michelin inau-
gurou a expan-
são de sua fá-
brica de pneus 

para automóveis da marca MICHE-
LIN, na sua unidade industrial de 
Itatiaia (RJ). O investimento de 
300 milhões de euros permitirá 
elevar a capacidade de produção 
para 5 milhões de pneus por ano, 
em uma primeira fase, marcando 
assim uma nova etapa na con-
quista do mercado de pneus para 
veículos de passeio e caminhone-
te no Brasil e em toda a América 
do Sul. No total, serão gerados 
com este investimento mais 300 
empregos diretos e mais de 1.500 
indiretos.

“A América do Sul é uma das 
zonas prioritárias na estratégia 
mundial da Michelin. O Grupo já 
está presente na região há mais 
de 30 anos, no mercado de pneus 
radiais para caminhões e ônibus. 
Somos também o número 1 no 
mercado de pneus para equipa-
mentos usados em grandes minas 

Fonte: Michelin, editado por Pnews

Unidade Sudes-
te da Tipler 
estará sediada 
em Campinas 
(SP), e será 
dedicada ao 

atendimento dos Concessionários 
da Rede Tipler e plataforma de 
suporte à expansão. 

A crescente expansão dos ne-
gócios da Tipler levou a empre-
sa a incrementar sua presença 
física nos mercados de maior 
volume. Após longa pesquisa, a 
fabricante optou pela cidade de 
Campinas, em São Paulo, para 
sediar uma nova unidade. Nome-
ada Unidade Sudeste, o local vai 
reunir, inicialmente, a Diretoria 
e Gerência Comercial e a equi-
pe de Suporte ao Concessionário 
(SAC) da marca Tipler, com a 
missão de ampliar e qualificar o 
atendimento.

A
Tipler expande atuação e inaugura 
Unidade Sudeste em Campinas SP

www.tipler.com.brFonte: Tipler, editado por Pnews

A escolha do local também 
foi estratégica por permitir fácil 
acesso a várias regiões do Brasil 
e países da América Latina atra-
vés dos aeroportos de Viracopos e 
de Guarulhos. “Este é o primeiro 
passo para qualificar ainda mais o 
atendimento nacional da Tipler, 
alinhado aos passos de expansão 
da marca”, destaca o Diretor Co-
mercial, Richard Suarez.

O escritório estará localizado 
na Avenida Antônio Artiloi, 570, 
Edifício Flims B2, Sala 104, no 
Centro Empresarial Swiss Park, 
em Campinas (SP).

coreano Yong Ho Ji é o 
artista por trás destas e 
muitas outras esculturas 
feitas com pneus. 
Conheça mais sobre o seu 
trabalho no site: 
www.yonghoji.com

Esculturas com pneus

O E
Michelin expande sua fábrica de pneus 
em Itatiaia no sul do estado do RJ

www.michelin.com.br

e em terraplenagem. Com esta 
expansão estamos entrando com 
toda força no mercado de pneus 
de passeio e caminhonete, com 
a firme determinação de sermos 
líderes nesse mercado. Essa nova 
linha de produção é essencial 
para o Grupo Michelin, pois nos 
permitirá atingir o nosso objetivo 
comercial na América do Sul: do-
brar a nossa participação de mer-
cado nos próximos cinco anos,” 
afirma Jean-Dominique Senard, 
presidente mundial do Grupo Mi-
chelin.

Esse novo investimento de 300 
milhões de euros no Brasil faz par-
te do montante de um bilhão de 
euros investidos pela Michelin, de 
2006 a 2012, para aumentar sua 
capacidade de produção em pneus 
de carga e na fabricação de pneus 
para minas e terraplenagem, am-
bas na unidade de produção loca-
lizada no bairro de Campo Grande, 
no Rio de Janeiro. 

A Michelin emprega, hoje, mais 
de 6.000 pessoas na América do 
Sul, sendo 5.000 no Brasil.
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Alagoas

Amapá

Amazonas

Bahia

ARAPIRACA - AL
VULCAP VULCAN. ARAPIRACA
Rua Expedicionário Brasileiro, 2079
B. Grande - (82) 3522-1841

MACEIÓ - AL
TYRESOLES DE ALAGOAS
Av. Durval de Goes Monteiro, 5233
Tab. Martins - (82) 3241-2912

MANAUS - AM
MANAUS PNEUS
Rua Camapua, 1262
(92) 3645-3559
RECAUCHUTADORA ELO
Estrada Torquato Tapajos, 6340
Flores - (92) 3651-2032

MACEIÓ - AL
COMPNEUS
Av. Gustavo Paiva, 2230 
Mangabeiras - (82) 3231-9786

REDE AUTORIZADA

MACEIÓ - AL
PNEUS OK
Av. Pedro Paulino, 454
Poco - (82) 2123-8383

REDE AUTORIZADA

MACEIÓ - AL
RODRIGUES PNEUS - Av. Francisco 
Afonso de Mello, 218-A
Tab. Martins - (82) 2123-2500

REDE AUTORIZADA

BRUMADO - BA
REFORMADORA VM
Rod. BA 262 Km 0, 1033
São Felix - (77) 3441-1771

REDE AUTORIZADA

MACAPÁ - AP
REFORMADORA R.P.M.
Av. Mita Cordeiro, 1850 
Amazonas - (91) 3251-2801

REDE AUTORIZADA

BARREIRAS - BA
RENOV. DE PNEUS BARREIRAS 
Rod BR 242, Km 771  Nº 16 
Flamengo - (77) 3611-3051

REDE AUTORIZADA

ALAGOINHAS - BA
PNEUNORTE
BR 101, Km 105
Zona Rural - (75) 3421-0782

REDE AUTORIZADA

MANAUS - AM
VULCANIZAÇÃO TARUMÃ
Av. Abiurana, 01 Ceasa - Distrito 
Industrial - (92) 3615-2168

REDE AUTORIZADA

MANAUS - AM
SETE PNEUS RECAPAGEM 
Av. Max Teixeira, 30 - Colonia Sto 
Antonio - (92) 3651-9427

REDE AUTORIZADA

CARIACICA - ES
JK PNEUS - FILIAL
Rodovia BR 262, S/Nº - Km 06
São Francisco - (27) 2127-1850

MAURITI - CE
MASTERCAP RENOV. DE PNEUS
R. 04 - nº 28 - Bela Vista
(88) 3552-1372

Distrito Federal

Espírito Santo

CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM - ES
ECO FLEX - Rod. Gumercindo 
Moura Nunes - Distr. Vargem Gde 
de Soturno - s/nº - (28) 3524-2363

TAGUATINGA - DF
ROYAL PNEUS
QI 16  Lotes 20/26 - s/nº
Taguatinga - (61) 3354-7575

ARACRUZ - ES
RECAUCH. RADIAUER
Av. Florestal, 812
Segato - (27) 3256-2327

CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - ES
COLA COM. E DISTRIBUIDORA 
Pq. Rodoviário Itapemirim, s/n 
Amarelo - (28) 2101-2876

REDE AUTORIZADA

CARIACICA - ES
PNEUS VITÓRIA
Rod. BR 101, Km 293 - Vila 
Independencia - (27) 3336-2666

REDE AUTORIZADA

MARACANAU - CE
RENOTEC
Av. Anel Viário, 810
Cidade Nova - (85) 3463-1053

REDE AUTORIZADA

MARACANAU - CE
RENOVADORA DE PNEUS VITORIA 
Rod. Quarto Anel Viário, 777 
Jaçanaú - (85) 3293-1658

REDE AUTORIZADA

SOBRAL - CE
RENOPRADO - Rod. BR 222, 1378
Gerardo Citrino de Menezes 
(88) 3614-3225

REDE AUTORIZADA

TIANGUÁ - CE
RENOV. DE PNEUS IBIAPABA
Av. Enf. J. Evang. Vasconcelos, 879 
Cruzeiro - (88) 3671-1146

REDE AUTORIZADA

BRASÍLIA - DF
REPEL PNEUS - QI 21 Lotes 18, 20, 
22, 23, 24, 25 e 26 Setor Ind. 
Taguatinga - (38) 8823-7570

REDE AUTORIZADA

SALVADOR - BA
ARTS PNEUS
Av. Afrânio Peixoto, nº 21
Lobato - (71) 3211-4777

FEIRA DE SANTANA - BA
ALLIANZA PNEUS COM. E REFORMA
Estrada Agropewa, 315
(75) 3603-8555

RODOMIX RENOV. DE PNEUS
Rua Pernambuco, 120
Sta Monica - (75) 3624-7926

GUANAMBI - BA
RALLY PNEUS
Av. Pres. Castelo Branco, 1.201
Industrial - (77) 3451-9080

PAULO AFONSO - BA
RECAP DOM BOSCO
Av. do Aeroporto, 15
Jd. Bahia- (75) 3281-2211

MOVESA 
Av. Sudene, s/nº
Tomba - CIS - (75) 2103-9123

CONCEIÇÃO DO 
ALMEIDA - BA
PNEU FORTE
Rod. BR 101 Km 250, s/n 
Muritibinha - (75) 3631-8210

REDE AUTORIZADA

EUNÁPOLIS - BA
SANTA CRUZ 
Quadra 02 - Lote 1 - Térreo 
Distr. Industrial - (73) 3281-4060

REDE AUTORIZADA

SALVADOR - BA
LA PNEUS -Rua Elisio Mesquita, 
nº 444 -Galpão A Térreo
Pirajá - (71) 3392-4338

REDE AUTORIZADA

FEIRA DE SANTANA - BA
PNEUS SOCORRO - Av. Transnor-
destina, 1631 - BR 116 Norte 
Campo Limpo - (75) 3223-2288

REDE AUTORIZADA

GUANAMBI - BA
GUARECOMPE RECAPAGEM 
Rua Otávio Mangabeira, 296 
Centro - (77) 3451-1363

REDE AUTORIZADA

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA
RECAULEM - Rua F Lote 2 BR 242 
Km 88, s/n. - Centro Ind. Cerrado 
(77) 3624-4747

REDE AUTORIZADA

JACOBINA - BA
RENOV. PNEUS JACOBINA 
Av. Raimundo G. Cedraz, 1256 - 
Pedra Branca - (74) 3621-3559

REDE AUTORIZADA

ITABUNA - BA
REFORM. PNEUS NORDESTE
Av José Soares Pinheiro, 2106 
Lomanto Junior - (73) 3211-6187

REDE AUTORIZADA

VITÓRIA DA CONQUISTA - BA
COMPEÇAS COM. DE PEÇAS
Av. Pres. Dutra, s/nº 
BR 116, Km 1071
Patagonia - (77) 3423-8000

Ceará

SALVADOR - BA
RODOBEM SANTOS
Rodovia Br 324, Km 11,5 - s/nº
Galpão - Valeria - (71) 3291-1030

SANTO ANTONIO 
DE JESUS - BA
RODOBEM SOUZA
Br 101 Km 262  Amparo - s/nº 
Centro - (75) 3632-1400

TEIXEIRA DE 
FREITAS - BA
BR PNEUS - Av. Juscelino, 1850 
Kubitschek - Monte Castelo 
(73) 3292-6767

EUSEBIO - CE
PETRI PNEUS
Rod Br 116, Km 16, 7824
Pedras - (85) 3292-5844

MARACANAU - CE
MAX PNEUS 
Via de Ligação 01, 980
Distrito Ind. III - (85) 3463-4663

SANTO ANTÔNIO 
DE JESUS - BA
RENOV. STO ANTONIO DE JESUS 
Rod. BA 026 - Km 02, s/n - Distrito 
Industrial - (75) 3631-7108

REDE AUTORIZADA

EUSÉBIO - CE
RENOVADORA MATOS
BR 116,  Km 16,5 - nº 7910
Pedras - (85) 3275-1566

REDE AUTORIZADA

IGUATU - CE
RENOV. DE PNEUS CANTEIROS 
Rua Cel. Virgilio Correia, 12
Veneza - (88) 3581-3225

REDE AUTORIZADA

SENHOR DO BOMFIM - BA
RENOV. DE PNEUS ITAMARATY 
Rod. Lomanto Jr BR 407- Km 127, 
s/n - Alto da Rainha - (74) 3541-4949

REDE AUTORIZADA

SIMÕES FILHO - BA
PNEULIDER
Rod. BR 324 - Km 15
Posto Fon Fon  - (71) 3301-7604

REDE AUTORIZADA

EUSÉBIO - CE
PNEUZERO
Rod BR 116, Km 20 Qd II
Jabuti - (85) 3250-2222

REDE AUTORIZADA

CAMAÇARI - BA
SÃO JOSÉ CAMAÇARI
Av. Rio Bandeira, 935
Gravata - (71) 3621-4874

CAUCAIA - CE
RENOVADORA NORDESTE  
Rod. BR 222, Km 5 - nº 8.180 
Tabapuã - (85) 3285-8181
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CUIABÁ - MT
BUZETTI PNEUS CUIABÁ
Av. A, 1514 - Distrito Industrial
(65) 3612-2800
SENA PNEUS COM. E RECAPAGENS
BR 364, Km163, Posto Locatelli s/nº
Distr. Industrial - (65) 3667-1666

LUCAS DO RIO VERDE - MT
VAGNER POLITA
Rua Porto Velho, 891 N
Industrial - (65) 3549-1550

RONDONÓPOLIS - MT
SENA PNEUS RONDONÓPOLIS
Av. Bonifácio Sachetti, S/Nº BL 1 
Distrito Ind. Augusto Bortoli Razia
(66) 3439-0500

PRIMAVERA DO LESTE - MT
RECAPAGEM CARAJÁS
Rua São Paulo, 810 
Pq. Industrial - (66) 3497-1180

REDE AUTORIZADA

CAMPO NOVO DOS PARECIS - MT
RECAPAGENS NOVA ERA
Rod MT 170, Km 72 
Setor Industrial - (65) 3382-3066

REDE AUTORIZADA

BARRA DO GARÇAS - MT
RECAPAGEM CARAJÁS
Rua Carlos Gomes, 79 - A
Centro - (66) 3904-2345

REDE AUTORIZADA

SINOP - MT
BR RECAPADORA
Rod. BR 163, Km 830, lote 36 
Chácaras Sinop - (66) 3531-0397

REDE AUTORIZADA

SAPEZAL - MT
VW PNEUS - Av. Eng. José Silva 
Tiago, s/n Qd 4 Lt 3 - Sala 2
Jd Aguas Claras - (65) 3383-1812

REDE AUTORIZADA

RONDONÓPOLIS - MT
TROPICAL PNEUS - Av. Itrio Correa 
da Costa, 1298 - Qd 70 Lt 17 - 
Cidade Salmen - (65) 3319-6000

REDE AUTORIZADA

LUCAS DO RIO VERDE - MT
RODOFORT PNEUS
Rua Porto Alegre, 540 N
Distr. Industrial - (65) 3549-6666

REDE AUTORIZADA

CANARANA - MT
RECAPAGEM CARAJÁS - Av. Rio 
Grande do Sul, 3504, Qd 57 
Setor Industrial - (66) 3478-2120

REDE AUTORIZADA

CAMPO VERDE - MT
AGRO & TRUCKS - Av. Nelson 
Camilo Fernandes, s/n km 01 - 
Distr. Industrial - (66) 3419-3934

REDE AUTORIZADA

Mato Grosso

Maranhão

PORANGATU - GO
NORCAPE
Rod. BR 153, Km 850 - nº 05A  
Chac. Tupaciguara - (62) 3367-1677

SÃO LUIS - MA
RENOV. DE PNEUS ALIANÇA
Av. Eng. Emiliano Macieira, 125 - 
Maracanã - (98) 3241-3262

VALPARAÍSO DE GOIÁS - GO
PIQUET PNEUS
Via Lateral Leste Qd 48 01a05 - s/nº
Pq. Esplanada II - (61) 3535-5016

SANTA INÊS - MA
A B CARVALHO
Av Castelo Branco, 3361
São Cristóvão - (98) 3653-1441

REDE AUTORIZADA

ÁGUA BOA - MT
ESTRELÂNDIA RECAPAGENS 
Rua 1, 415
Centro - (66) 3468-1205

REDE AUTORIZADA

SÃO LUIS - MA
RENOVADORA PNEUS CACIQUE 
Rod. BR 135 Km 2,3, s/n - Parte A 
Tirirical - (98) 3211-8200

REDE AUTORIZADA

BALSAS - MA
RENOVAR PNEUS
Av. Gov. Luis Rocha, 1195
Santo Amaro - (99) 3541 5935

REDE AUTORIZADA

VIANÓPOLIS - GO
REPPAR PNEUS - Rod. GO 330, s/n 
Marg. Esquerda Km 82
Zona Rural - (62) 3335-1200

REDE AUTORIZADA

RIO VERDE - GO
RECAPAGEM CARAJÁS III - Rua 
Jesuíno Veloso Carmo, s/n Qd 21 
Lt 06/12 - DIMPE - (64) 3612-1314

REDE AUTORIZADA

PIRES DO RIO - GO
REPPAR PNEUS
Rod. GO 330, s/n Km 147 - Setor 
Industrial - (64) 3461-5551

REDE AUTORIZADA

IMPERATRIZ - MA
PNEUS BRASIL
Rua Luis Domingues,48 
Entroncamento - (99) 2101-0400

REDE AUTORIZADA

URUAÇÚ - GO
NACIONAL REFORM. DE PNEUS
Av. Presidente JK, s/n Qd U2 Lote 
25-26 Sul Il - (62)3357-6363

REDE AUTORIZADA

SÃO LUIS DE MONTES BELOS - GO
RECAPAGEM RESOU - Rod. GO 164, 
s/n, Qd 06, Lote 02 - Setor Lédio de 
Paula - (64) 8405-6388

REDE AUTORIZADA

JUSSARA
RECAPAGEM CENTAUROS
Rodovia BR 070, Km 01
Chác. Palmeira - (62) 3373-1774

TARUMA IND. E COM. DE PNEUS
Rua Monteiro Lobato, 155
Qd. T Lote 12E - Vila Moraes
(62) 3206-2626

PNEUS BARÃO
R. RSL 10, Quadra 12, Lote 10
Residencial S. Leopoldo
(62) 3565-8358 

CENTRO OESTE RECAPAGENS
Av. Perimetral Norte, 3953
Qd. 01 LT 04 - Vila João Vaz 
(62) 3586-6020

LUZIÂNIA - GO
LUZIÂNIA REF. DE PNEUS
Rua Santa Barbara - s/nº
Santa Edwirges - (61) 3298-3131

GOIÂNIA - GO
RT - EXPRESS PNEUS
Av. Castelo Branco, 6895
Ipiranga - (62) 3272-1800

MORRINHOS - GO
PNEU FORTE 
Av. Roma, s/n - lote 19/20
Jd Romano - (64)  3416-1783

REDE AUTORIZADA

LUZIANIA - GO
BR PNEUS - BR 040, Km 31
Trevo de Luziânia - Pq Estrela 
Dalva III - (61) 3620-1300

REDE AUTORIZADA

CATALÃO - GO
RENOV. DE PNEUS SÃO BENTO 
Rua 96, nº 380
Castelo Branco - (64) 3441-2299

REDE AUTORIZADA

CATALÃO - GO
FUTURA RENOV. DE PNEUS
R. Ascendino G. Mesquita, 51 Qd 02 
Lt 08 - Dona Sofia - (64) 3411-4030

REDE AUTORIZADA

JATAÍ - GO
PNEU MASTER
Av Goiás, 4001- Acesso BR 364 
Setor Industrial - (64) 3631-1403

REDE AUTORIZADA

GOIATUBA - GO
PNEUS CAÇULA
Av. Amazonas, 713
Centro - (64) 3495-1325

REDE AUTORIZADA

GOIÂNIA - GO
PNEU FORTE  - Av. Perimetral Norte, 
4480 - Qd. Area Lt 02 - Zona Ind. 
Pedro - (62) 3586-2388

REDE AUTORIZADA

GOIÂNIA - GO
FORTE PNEUS
Rua Conquista, 106 - Qd. 04 Lt 08 
Vila Nova Canaã - (62) 3558-2644

REDE AUTORIZADA

Goiás

VILA VELHA - ES
PNEUS ESPÍRITO SANTO
Rua Daniela Perez, S/nº
Barramares - (27) 3244-3992

SERRA - ES
LIDER REMOLD. E COM. DE PNEUS
Av. Coronel Manoel Nunes, 409  
Pav. N. Laranjeiras Velha
(27) 2104-5104

VD COM. VEÍCULOS
Rod. BR 101, Km 294
Trevo de contorno de Vitória
(27) 3346-3465

COLATINA - ES
SODAM RECAUCH. DE PNEUS
Rod. do Café, Km 01 - nº 330
São Silviano - (27) 3721-3132 

CATALÃO - GO
FORMULA R 
Rua Franca, 38
Vila Chaúd - (64) 3441-1005

APARECIDA DE GOIÂNIA - GO
TROPICAL PNEUS
BR 153  s/n Qd. A Lt 08 A 11 
Chác. Marivania - (62) 3226-9100

REDE AUTORIZADA

ANÁPOLIS - GO
REPAL
Av. Brasil Sul, 6579
São João - (62) 3313-1755

REDE AUTORIZADA

ANÁPOLIS - GO
PNEU FORTE 
Av JK, 3180  Qd J  Lt.4-E 
JK Nova Capital - (62) 3314-1726

REDE AUTORIZADA

SERRA - ES
MEGA PNEUS
Av. Brasilia, 2 - Lote 1 a 6
Alterosa - (27) 3338-6581

REDE AUTORIZADA

VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
VENDAP RENOV. DE PNEUS 
BR 262 - Km 108 - São João de  
Viçosa - (28) 3546-1500

REDE AUTORIZADA

VIANA - ES
VCM 
Rodovia BR 262, Km 14
Ribeira - (27) 3255-1664

REDE AUTORIZADA

VIANA - ES
VENAC PNEUS
Rod. BR 262, Km 09
Guaritas - (27) 2123-7900

REDE AUTORIZADA

SERRA - ES
REVIX PNEUS - Rua Com. Alcides 
Simao, s/n - Lote 2/3/4 Qd 13 
Civit II - (27) 3336-2666

REDE AUTORIZADA

CASTELO - ES
AZ PNEUS
Rod. Fued Nemer, s/nº  
Esplanada - (28) 3542-2133

CARIACICA - ES
PNEUTRUCK
Rod. Gov. José Sette, 935
Km 01- Itacibá - (27) 3226-5986
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PONTE NOVA - MG
SOROCABANA PNEUS
Rua João Alves de Oliveira, 400 
Triângulo Novo - (31) 3817-4409

UBERLÂNDIA - MG
DM PNEUS
Av. Ant. Tomaz F. de Rezende, 5117 
Distr. Industrial - (34) 3232-9393

SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - MG
RENOVADORA DE PNEUS DF
Av. Darcio Cantieiri, 1700
Jd. Europa - (35) 3531-3124

UBERABA - MG
RT - UBERABA - Rua Cel. 
Ranulfo Borges Nascimento, 1350
Jd Maracanã - (34) 3316-1000

SÃO JOAQUIM 
DE BICAS - MG
RT - BICAS - Av. Ant. Gabriel de 
Resende, 05 - Lj. 01
Tereza Cristina - (31) 3534-6065

SÃO DOMINGOS DO PRATA - MG
RECAPAGEM DE PNEUS PRATA 
Rua Paulo Dionisio, 88
Boa Vista - (31) 3856-1724

REDE AUTORIZADA

SETE LAGOAS - MG
RECAPAGEM TRÊS PODERES 
Rod. BR 040, s/n, Km 471
Eldorado - (31) 3773-0039

REDE AUTORIZADA

TEÓFILO OTONI - MG
JR PNEUS
Av. Alfredo Sá, 5795
Jd. das Acácias - (33) 3522-5580

REDE AUTORIZADA

TIMÓTEO - MG
JR PNEUS 
Rod. BR 381, 2000
Núcleo Industrial - (31) 3847-3154

REDE AUTORIZADA

PATROCÍNIO - MG
AUTOMOTIVA PNEUS
Av. Faria Pereira, 856
Morada do Sol - (34) 3831-3366

REDE AUTORIZADA

PITANGUI - MG
SUFER PNEUS RECAP 
R. João Lopes Cancado, 508 
Chapadão - (37) 3271-4444

REDE AUTORIZADA

RIBEIRÃO DAS NEVES - MG
RADIAL - JP PNEUS
BR 040, s/n - Km 514
Napoli - (31) 3333-4200

REDE AUTORIZADA

SANTA LUZIA - MG
MAXIMA RENOV. DE PNEUS 
Av. Beira Rio, Km 05, 5.400 
Corrego Frio - (31) 3423-4578

REDE AUTORIZADA

JOÃO 
MONLEVADE - MG
RG PNEUS - R. Sacramento, 320 - 
Feixos - (31) 3852-8823

JUIZ DE FORA - MG
RT - JUIZ DE FORA
Rua Bruno Simili, 205
Distrito Ind. - (32) 2102-5043

PATOS DE 
MINAS - MG
PNEU POINT - Av. Juscelino 
Kubitschek, 2177 - Lj 01
Jd. Céu Azul - (34) 3822-5162

ITABIRITO - MG
RECAPAGEM ITABIRITO 
Juscelino Kubitschek, 215
Lourdes - (31) 3561-7272

MATIAS BARBOSA - MG
PNEUSOLA RECAPAGEM
Centro Empresarial Park Sul, 15 - A
C. Emp. Park Sul - (32) 3273-8622

REDE AUTORIZADA

LEOPOLDINA - MG
RECALEO
Rua José Perez, 812 A
Centro - (32) 3441-4007

REDE AUTORIZADA

MONTES CLAROS - MG
PNEUSOLA
Rua Trinta, 20 - BR 265
Alto Boa Vista - (38) 3215 7699

REDE AUTORIZADA

MURIAÉ - MG
PAES PNEUS 
Rua Projetada, 1050
Santa Helena - (32) 3722-5509

REDE AUTORIZADA

FRUTAL - MG
RECAPON
Rod. BR 364, Km 28, n. 50 
Zona Rural - (34) 3423-5724

REDE AUTORIZADA

IGARAPÉ - MG
RECAPAGEM CAMPOS
Av. Perina Wenceslau do Prado, 699
JK - (31) 3534-1552

REDE AUTORIZADA

GOV. VALADARES - MG
RECAPAGEM VALADARES LTDA 
R. Eder Silveira, 460
Vila Isa - (33) 3278-2160

REDE AUTORIZADA

PATOS DE MINAS - MG
AUTOPATOS PNEUS E RECAPAGEM 
Av. JK de Oliveira, 2222 A
Jd. Paulistano - (34) 3818-1500

REDE AUTORIZADA

FORMIGA - MG
TYREBRAS
Rua Rio Araguaia, 825
Saudade - (37) 3322-3141

REDE AUTORIZADA

CORONEL FABRICIANO - MG
MULTICAP RECAUCHUTAGEM
Av. José Francisco Domingos, 114
Distr. Industrial - (31) 3842-3900

FORMIGA - MG
LEÃO PNEUS
Av. Hernani Bottrel de Moura, 104
Planalto - (37) 3322-6350

ARAGUARI - MG
RECABOM
Av. Ver. Geraldo Teodoro da Silva, 
79 - Amorim - (34) 3242-8191

FORMIGA - MG
AD PNEUS
Av Brasil, 1151 - Mangabeiras
(37) 3322-1441

BETIM - MG
AD PNEUS
BR 381, Km 424 - s/nº
Jardim Piemont - (31) 2125-9100

CONTAGEM - MG
RECAPE PNEUS
Rua Beta, 120
Vila Paris - (31) 3353-1765

REDE AUTORIZADA

DIVINÓPOLIS - MG
PNEUMAC
Av. A 2388 - Prolongamento Orion 
(37) 3229-1111

REDE AUTORIZADA

DIVINÓPOLIS - MG
RECAMAX - Anel Rodoviário 
Tancredo Neves, KM 03, s/n  - 
Rancho Alegre - (37) 3216-2000

REDE AUTORIZADA

CARATINGA - MG
JR PNEUS 
Av Pres Tancredo Neves, 3147 
Sem Bairro - (33) 3321-3888

REDE AUTORIZADA

CAPELINHA - MG
PNEUS CAP
Anel Rodoviário 600
Planalto - (33) 3516-1512

REDE AUTORIZADA

BELO HORIZONTE - MG
JAC PNEUS
Av. Dom Pedro II, 5038
Jd. Montanhês - (31) 3464-5553

REDE AUTORIZADA

BELO HORIZONTE - MG
PNEUSOLA
Rua J, 144
Cabana - (31) 3311-7759

REDE AUTORIZADA

ARAXÁ - MG
PNEUARA
Av Tancredo Neves, 495
Vila Silveira - (34) 3661-8571

REDE AUTORIZADA

Mato Grosso do Sul

Minas Gerais

CAMPO GRANDE - MS
PANTANAL PNEUS
Av. Tamandaré, 3970
V. Antonieta - (67) 3365-3908

RECALL PNEUS
Rua Aydano Carvalho Bais, 1.256
Sítio Recreio Itaim - (67) 3346-9895

RECAUCH. CAMPO GRANDE
Rua São Luiz Gonzaga, 07
Cel. Antonino - (67) 3351-8775

VÁRZEA GRANDE - MT       
CARLOS ELMINO FILHO
Rod. BR 364, Km 432, Qd 03 Lt 16 
Jd.Paula III - (65) 3684-4843

DOURADOS - MS
GRUPO COLOMBO PNEUS  
Rod. BR 163, Km 263, Lt. 01 - s/nº
Qd. 40A - (67) 3424-0007

TRÊS LAGOAS - MS
TL RECAPAGENS
Av. Ranulpho Marques Leal, 2823 
Jd. Alvorada - (67) 3522-4453

REDE AUTORIZADA

DOURADOS - MS
IVO PNEUS
Rod. BR 163, km 263,8
Pq das Nações - (67) 3424-2687

REDE AUTORIZADA

CAMPO GRANDE - MS
REPNEUS - Rod. Mini Anel 
Rodoviário, 14258 - Térreo - 
Tiradentes - (67) 3042-4224

REDE AUTORIZADA

CAMPO GRANDE - MS
CINCAL RECAPAGENS - Av. Gury 
Marques, BR 163, 4753 Km 04 - V. 
Moreninha - (67) 3393-2500

REDE AUTORIZADA

ANDRADAS - MG
RECAUCHUTAGEM ANDRADENSE 
Rod. Esp. Sto. Pinhal, Km 4,7 
Contendas - (35) 3731-1414

REDE AUTORIZADA

VÁRZEA GRANDE - MT
PANTANAL PNEUS
Rod. dos Imigrantes, Km 23,5 s/n 
Capão Grande - (65) 3686-4010

REDE AUTORIZADA

VÁRZEA GRANDE - MT
VULCANIZADORA TREVÃO 
Av. Gov. Julio J. de Campos, 7300B 
Jd Ana Luiza - (65) 3684-2163

REDE AUTORIZADA

SORRISO - MT
RECAPAGEM SÃO CRISTOVÃO 
Av Idemar Ried, 9260 
Industrial - (66) 3544-2575

REDE AUTORIZADA

SINOP - MT
RECAPADORA DE PNEUS SINOP
R. Colonizador Enio Pipino, 4961
Industrial Norte - (66) 3531-1596

P57a65_Guia_77_b.indd   5 04/10/2012   01:35:04



60
OUT

2012

Guia Nacional da Reforma de Pneus
Reformadoras de pneus

R

JANDAIA DO SUL - PR
PNEUS JANDAIA
Av. Anunciato Sonni, 3.262
Pq. Industrial - (43) 3432-1681

MARIALVA - PR
RODABEM MARIALVA
Rua Pedro Battaglini, 100 
Pq. Industrial IV - (44) 3232-1086

PARANAVAÍ - PR
ROBERCAP RECAUCH. DE PNEUS
Rua Frei Boa Ventura 
Einberger, s/nº Qd 17
Distr. Industrial - (44) 3424-2244

MARINGÁ - PR
COMÉRCIO DE PNEUS SS
Av. Morangueira, 3320
Jd. Alvorada - (44) 3267-7673

RECAUCH. DE PNEUS GUARACIABA
Anel Viário Pref. Sincleir 
Sambati, 269
Pq. Itaipú - (44) 3266-1721

PATO BRANCO - PR
RECAPADORA P PNEUS
Av. Tupi, 577 - Bortot
(46) 3313-1432

FRANCISCO BELTRÃO - PR
REMOBEL PNEUS
Rua Santa Rosa, 64
Pinheirinho - (46) 3527-2254

REX PNEUS IND. COM.
R. João Alves, 101
CIC - (41) 3346-2324

FRANCISCO 
BELTRÃO - PR
RECAPADORA MARRECAS
Rod. Contorno Norte, 610
Padre Ulrico - (46) 3524-1266

GUARAPUAVA - PR
PNEUFORTE - Rod. BR 277, 
Compl. R, Proj. A, 457 - Ind. 
Alfredo Gelins - (42) 3523-9809

PARANAVAÍ - PR
IVO RECAP
Lote 3,4,7 e 8 Quadra 17 s/n 
Distr. Industrial - (44) 3424-2244

REDE AUTORIZADA

FRANCISCO BELTRÃO - PR
RECAPADORA PARDAL
Rod. PR 180, Km 04, s/n
Água Branca - (46) 3524-1288

REDE AUTORIZADA

GUARAPUAVA - PR
FM PNEUS
Rod. BR 277 Km 351 s/n
Vila Industrial - (42) 3624-1022

REDE AUTORIZADA

DOIS VIZINHOS - PR
RECAPADORA MACHADINHO 
Av. Presidente Kennedy, 228 
Centro - (46) 3536-1445

REDE AUTORIZADA

FRANCISCO BELTRÃO - PR
FAUST  PNEUS
Av. Luiz Antônio Faedo, 1390 
Industrial - (46) 3524-1415

REDE AUTORIZADA

PNEUFLEX RECAUCH. DE PNEUS
R. Hasdrubal Bellegard, 950
Cid. Industrial - (41) 3348-0000

RECAPADORA DE PNEUS BR
Rua Ary Claudino Ziemer, 180
Pinheirinho - (41) 3227-0180

COLOMBO - PR
BARON & BALDON
Av. Marginal José de Anchieta, 
1300 - Alto Maracanã 
(41) 3663-3646

CURITIBA - PR
BUZETTI PNEUS CURITIBA
Rua Vicente Michelotto, 3225
CIC - (41) 3268-0008

LUIZ COLOMBO JR. E CIA
Rod. BR 116, Km 101 - nº 12779
Vila Heuer - (41) 3277-5114

LUIZ PNEUS COMERCIO E 
RECAUCHUTAGEM 
Rod. BR 116 s/n, Km 80
Rincão - (41) 3675-7270

CAMPO MOURÃO - PR
RBG BARBOZA & BARBOZA 
(NOVA UNIÃO)
Av. Capitão Índio Bandeira, 3035
Centro - (44) 3525-6336

CURITIBA - PR
COM. DE PNEUS TAQUARENSE
Av. Juscelino K. de Oliveira, 2995
CIC - (41) 3373-3622

CURITIBA - PR
GRUPO COLOMBO PNEUS  
Rod. BR 116, Km 01, 12799
Vila Heuer - (41) 3277-5114

CASCAVEL - PR
DIZAP PNEUS - BR 277, Km 5830, 
50 - Sala 01 - Pq Ind. Francisco 
Lopei - (45) 3328-1133

CURITIBA - PR
RECAPADORA TAQUARENSE 
Av. Juscelino K. de Oliveira, 2995 
CIC - (41) 3373-1814

REDE AUTORIZADA

COLOMBO - PR
RECAPADORA TREVO
Av Marginal José Anchieta, 1300 
Alto Maracanã - (41) 3663-3646

REDE AUTORIZADA

COLOMBO - PR
REPECOL
Rua Zacarias de Paula Xavier 364 
Centro - (41) 3656-3637

REDE AUTORIZADA

CURITIBA - PR
ATZ PNEUS
BR 116, 26640 - Km 114
Campo Santana - (41) 3265-1012

REDE AUTORIZADA

CAMBÉ - PR
ATZ PNEUS - Av. Gabriel 
Freceiro de Miranda, 1267
Jd Santo Amaro - (43) 3253-2011

REDE AUTORIZADA

Paraná

ARAUCÁRIA - PR
CHICO PNEUS
Rod. PR 421, 270 
Barigui - (41) 3643-5151

ARAPONGAS - PR
GENIOUS PNEUS
Rod. BR 369, Km 181 - s/nº
Pq. Industrtial - (43) 3152-5252

APUCARANA - PR
RECAUCHUTAGEM RANK
Av. Zilda S. Amaral, 3.578
Pq. Industrial Z. Norte
(43) 2102-1251

CAMPINA GRANDE - PB
PNEUMAX RECONDICIONADORA
R. João Suassuna, 841
Centro - (83) 3321-0723

Paraíba

ARAUCÁRIA - PR
IVO RECAP
Rua dos Eucaliptos, 112
Capela Velha - (41) 3888-7900

REDE AUTORIZADA

JOÃO PESSOA - PB
DA FONTE PNEUS
Rua Professor Vidal Filho, 570 B 
Novais - (83) 3233-8570

REDE AUTORIZADA

SOUSA - PB
RENORÉGIA
Rod. BR 230, Km 454 Qd 47s/n 
Bela Vista - (83) 3521-2130

REDE AUTORIZADA

AMPERE - PR
RENOV.A DE PNEUS S. CRISTÓVÃO 
Rod. PR 182, Km 58, s/n
Interior - (46) 3547-1150

REDE AUTORIZADA

PARAUAPEBAS - PA
RECANORTE RECAPAGEM PNEUS 
Rod. PA 275, KM 57
Zona Rural - (94) 3356-2500

REDE AUTORIZADA

CURIONÓPOLIS - PA
RECAPAGEM ALTEROSA
Rod. PA 275, Km 29
Zona Rural - (94) 3348-1228

REDE AUTORIZADA

REDENÇÃO - PA
REFORMADORA DE PNEUS TOTAL 
Av. Araguaia, 930
Entroncamento - (94) 3424-4540

REDE AUTORIZADA

SANTARÉM - PA
RENOV. DE PNEUS SANTARÉM 
Av. Cuiabá N 2222 - Sala A 
Caranazal - (93) 3523 - 3129

REDE AUTORIZADA

CAMPINA GRANDE - PB
DA FONTE PNEUS - Av. Dep. 
Raimundo Asfora, 1000 Galpão 8 
Velame - (83) 2101-7600

REDE AUTORIZADA

ANANINDEUA - PA
S/A BITAR IRMÃOS
BR 316 Km 4 s/n - Levilândia
(91) 3235-3540

Pará

VIÇOSA - MG
MR PNEUS
Rua Cid Martins Batista, nº 2.591
Novo Silvestre - (31) 3891-0937

BENEVIDES - PA
RENOVADORA SOUZA LUZ 
BR 316 Km 21, - s/nº
Santo Rosa - (91) 8301-6530

CASTANHAL - PA
ICANA PNEUS PEÇAS E RECA-
PAGEM  - Rua Trav. 1º de Maio, 
2411 - Centro - (91) 3721-3677

REDE AUTORIZADA

CASTANHAL - PA
RECAPAGEM FIEL
Av. Pres. Getúlio Vargas, 4371 
Jaderlândia - (91) 3721-2938

REDE AUTORIZADA

ANANINDEUA - PA
RECAPAGEM LÍDER
Rodovia BR 316 - Km 07
Centro - (91) 3202-0314

REDE AUTORIZADA

ANANINDEUA - PA
RECAPAGEM CANINDÉ
Rodovia BR 316 - Km 4
Atalaia - (91) 3235 4073

REDE AUTORIZADA

UBERLÂNDIA - MG
PNEUARA
Rua Rio Grande do Norte, 3200 
Jd. Umuarama - (34) 3233-9800

REDE AUTORIZADA

UBERLÂNDIA - MG
TYRESOLES DO TRIÂNGULO 
Rod. BR 452 Km 123, n° 7999 
Distr. Industrial - (34) 3239-9800

REDE AUTORIZADA

UNAI - MG
REPEL RECAPAGENS
Rua Capim Branco, 206
Barroca - (38) 3676-1599

REDE AUTORIZADA

VARGINHA - MG
TYRESUL
R. Salum Assad David, 21
Santa Luzia - (35) 3690-5511

REDE AUTORIZADA

VISCONDE DO RIO 
BRANCO - MG
RECAUCH. RIOBRANQUENSE 
Av. Perimetral, 145
Barra dos Coutos - (32) 3551-5017

REDE AUTORIZADA

ANANINDEUA - PA
RENOP
Rod. BR 316 Km 08, n 1599 - 
Fundos - Centro - (91) 3255-3386

REDE AUTORIZADA
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Rio de Janeiro

NOVA IGUAÇU - RJ
ATUAL RECAUCHUTAGEM
Rua Panamá, 07
Rancho Novo - (21) 2667-3005

PETRÓPOLIS - RJ
RENOVADORA DE PNEUS 
NOVA AREAL
Estrada Silveira da Motta, 2.555 - A 
(24) 2259-1453

BARRA MANSA - RJ
N & A PNEUS
Rod. Pres. Dutra, Km 269 - nº 90
São Luiz - (24) 3323-0874

URUÇUÍ - PI
SANTA TECLA PNEUS
Rua Faveira, 370 
Portal dos Serrados 
(89) 3544-3029

RECAUFLEX
Rua José Martins de Oliveira, 20
Boa Sorte - (24) 3323-3710

BARRA DO PIRAÍ - RJ
SHARK TYRE PNEUS
Estrada Barra do Piraí 
Valença, Km 45  nº 1661
Belvedere - (24) 2442-4096

DUQUE DE 
CAXIAS - RJ
REI DOS PNEUS
Rod. Washington Luiz, 6200
Jd. Gramacho - (21) 2671-7390

NOVA FRIBURGO - RJ
REI DOS PNEUS
Av. Nossa Sra. do Amparo, 1451
Jd. Ouro Preto - (22) 2522-9312

TERESINA - PI
TOTAL ITÁLIA
Av. Deputado Paulo Ferraz, 1819
Dirceu Arcoverde - (86) 3236-9501

BARRA MANSA - RJ
PNEUSCAR 
Rod. Pres. Dutra - Km 272, nº 219
Abelhas - (24) 3322-1490

REDE AUTORIZADA

ITAPERUNA - RJ
MW TRADIÇÃO PNEUS
Rua Coronel Jose Bastos, 370 
Aeroporto - (22) 3824-1900

REDE AUTORIZADA

NOVA IGUAÇU - RJ
MAIS KM
Rua Inez, 226 - Vila Santo Antonio 
(21) 2661-2460

REDE AUTORIZADA

TERESINA - PI
RENOV. DE PNEUS S. FRANCISCO 
Rod. BR 316 Km 01, 4290
Lourival Parente - (86) 2106-7000

REDE AUTORIZADA

ARARUAMA - RJ
RICAMAR  PNEUS
Rod Amaral Peixoto, 90636 Km 85 
Vila Capri - (22) 2665-1546

REDE AUTORIZADA

Piauí

TERESINA - PI
CACIQUE PNEUS IND E COM
Av. Pref. Wall Ferraz, 15.116
Angelim - (86) 3230-8005

DRESCH & RUIZ IND COM E SERV. 
DE RENOV. DE PNEUMATICOS
Rod. BR 101 SUL - Km 85 GP B 
s/n - Prazeres - (81) 3479-3400

VITORIA DE SANTO ANTÃO - PE
TREVO RENOVAÇÃO DE PNEUS
Av. Henrique de Holanda, 1.350
Matriz - (81) 3523-6071

PAULISTA - PE
KM RENOVADORA DE PNEUS
Av. Dr. Rinaldo de P. Alves, 2.680 
Prédio B - Galpão 11 - Paratibe
(81) 3542-2825

TRUCK 1000 
RENOVADORA DE PNEUS
Rod. BR 101, Km 85,7
Comportas - (81) 3377-3000

GOIANA - PE
PATRIMONIAL RENOVADORA
Rod. PE 75, Km 3 
Distr. Industrial - (81) 3626-3054

PAULISTA - PE
RENOVE PNEUS - Rod. BR 101 
Norte, Km 56 - Galpão B - s/nº
Paratibe - (81) 3543-1847

PICOS - PI
CONTINENTAL PNEUS
Av. Sen. Helvido Nunes, 3453 A 
Junco - (89) 3415-4121

REDE AUTORIZADA

JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
DA FONTE PNEUS
Rod. BR. 101 Sul - Km 91,5 
Muribeca - (81) 3518-5900

REDE AUTORIZADA

JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
TWA RENOVADORA - Rod. Empres. 
João Santos Filho, 2619
Muribeca - (81) 2137-8883

REDE AUTORIZADA

GARANHUNS - PE
GRUPO CAÇULINHA 
Rua Belarmino Dourado, 97 
Heliopolis - (87) 3761-1674

REDE AUTORIZADA

PETROLINA - PE
REFORMAD. PNEUS PETROLINA 
Av Honorato Viana, 1345 - Gercino 
Coelho - (87) 3863-3866

REDE AUTORIZADA

SALGUEIRO - PE
TWA RENOVADORA - Av. Cel. Vere-
mundo Soares, 4529 - Augusto de 
Alencar Sampaio - (87) 3871 3365

REDE AUTORIZADA

Rio Grande do Norte

Rio Grande do Sul

TRÊS RIOS - RJ
IBRAP - IND. BRAS. DE 
PNEUMÁTICOS - Estr. União e 
Indústria, 542, Km 124
Boa União - (24) 2252-1501

TANGARÁ - RN
MOSSORO CAP COM. PNEUS
Rua João Ataíde de Melo, 282
Centro - (84) 3292-2322

RIO DE JANEIRO - RJ
GARANTIA TOTAL 
Av. Brasil, nº 28.150
Realengo - (21) 2401-9000

PINHEIRAL - RJ
VULCAMAXI
Av. Domingos Mariano, 791
Área Industrial - (24) 3356-2274

TRÊS RIOS - RJ
ITAPNEUS RECAUCHUTAGEM 
Rod. BR 040 - Km 18,5
Vila Isabel - (24) 2232-0067

REDE AUTORIZADA

RIO DE JANEIRO - RJ
PNEUMASA GB
Estrada do Portinho, 29
Iraja - (21) 2471-4950

REDE AUTORIZADA

RIO DE JANEIRO - RJ
TORO - Rua General Correia e 
Castro, 185 - Jardim America 
(21) 3362-3800

REDE AUTORIZADA

SÃO GONÇALO - RJ
RENOVADORA PNEUS SÃO 
GONÇALO - Av Nilo Peçanha, 585 
Sao Miguel - (21) 2712-6486

REDE AUTORIZADA

ARROIO DO MEIO - RS
RECAPAGEM LEO
Rod. RS 130, km 81, n. 7307 
São Caetano - (51) 3716-5109

REDE AUTORIZADA

VOLTA REDONDA - RJ
VINCOL PNEUS
Av. Paulo Erlei Alves Abrantes, 8520 
Três Poços - (24) 3340-2150

REDE AUTORIZADA

CAICÓ - RN
RENOV. DE PNEUS REPECAL 
Av. Cel. Martiniano s/n 
Acampamento - (84) 3421-1427

REDE AUTORIZADA

MACAÍBA - RN
PNEU FORTE - Rod. BR 304 
Km 303, 1003 - Distrito Industrial 
(84) 3643-4079

REDE AUTORIZADA

MOSSORÓ - RN
NORMANDO GOMES E IRMÃOS 
Rod. BR 304, Km 37,5 Estr. do Con-
torno - N Betania - (84) 3318-2532

REDE AUTORIZADA

Pernambuco
ABREU E LIMA - PE
RECAPE MORAIS 
Av. Duque de Caxias, nº 50
Centro - (81) 3542-1743

PONTA GROSSA - PR
JK PNEUS - FILIAL
R. Sen. Flávio Carvalho Guimarães, 
2.221 - (BR 151 Km 324)
Boa Vista - (42) 3227-9699

QUATRO BARRAS - PR
HENRIK RECAPADORA DE PNEUS
Rod. BR 116, Km 78
Jd. Menino Deus - (41) 3672-1336

PONTA GROSSA - PR
GRUPO COLOMBO PNEUS  
Rod. PR-151, Km 115, 1868
Boa Vista - (41) 3277-5114

TOLEDO - PR
RENOV. DE PNEUS STO ANDRÉ 
Av. Ministro Cirne Lima, 3775 
Coopagro - (45) 3252-4661

REDE AUTORIZADA

TOLEDO - PR
FM PNEUS - Rod. PR 182 Km 01 
s/n Trevo - Jardim Porto Alegre 
(45) 3421-6262

REDE AUTORIZADA

TELEMACO BORBA - PR
S. T. ANTUNES & ANTUNES - Rod. 
do Papel PR 160, Km 21, n. 815 - 
Rod. do Papel - (42) 3272-1769

REDE AUTORIZADA

SARANDI - PR
BANQUIVA PNEUS
Av. Antônio Volpato, 3944 
P. Industrial II - (44) 3035-1919

REDE AUTORIZADA

REALEZA - PR
RECAPADORA REALEZA
Rod. PR 483, Km 76
Industrial - (46) 3543-1793

REDE AUTORIZADA

ARCO VERDE - PE
CRUZEIRO RENOVADORA PNEUS 
Av. Osvaldo Cruz, 1668
São Miguel - (87) 3822-2487

REDE AUTORIZADA

UBIRATA - PR
BRADAL PNEUS
R. Marcílio Luiz Daltro, 448 
Area Industrial - (44) 3543-3000

REDE AUTORIZADA

UMUARAMA - PR
UMUARAMA DIESEL
Rod. PR 323, Km 158, s/n 
Industrial - (44) 3639-2188

REDE AUTORIZADA

PATO BRANCO - PR
SUL PNEUS RECAPAGENS 
Rod. BR 158 Km 533, 5830 
Fraron - (46) 3225-3200

REDE AUTORIZADA

PONTA GROSSA - PR
ATZ PNEUS
Av. Presidente Kennedy, 77 
Contorno - (41) 3239-1251

REDE AUTORIZADA
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CORONEL FREITAS - SC
MARLI MAFFISSONI
Rua Tiradentes, 601 
Ouro Verde - (49) 3347-0002

IBIRAMA - SC
BONIN RECAUCH. DE PNEUS
Av. Missler, 2258 
Dalbergia - (47) 3357-0005

BLUMENAU - SC
RECAP REN. CATARINENSE DE PNEUS
Rod. BR 470, Km 54 - nº 2399
Itoupavazinha - (47) 3338-3132

CHAPECÓ - SC
ARDUINO GALINA & CIA
R. Quintino Bocaiuva, 101D
Centro - (49) 3321-5600

UNETRAL SA (RECAMIC)
R. Antonio Cella, 149E
Trevo - (49) 3324-4933

RECAP PNEUS
Av. Leopoldo Sander, 3572 E
Engenho Braun - (49) 3329-1555

GASPAR - SC
TYRESBLU 
Rod. BR 470, Km 39
Distr. Industrial - (47) 3397-1074

CONCÓRDIA - SC
ZANDAVALLI RECAUCHUTAGEM 
BR 153 Km 101 s/n
Rural - (49) 3442-5437

REDE AUTORIZADA

FRAIBURGO - SC
RFX PNEUS
Av. Rene Frey 1335
Centro - (49) 3246-3533

REDE AUTORIZADA

CAPINZAL - SC
BALDISSERA RECAPAGENS 
Acesso Cidade Alta , 2387
São Cristovão - (49) 3555-3995

REDE AUTORIZADA

CANOINHAS - SC
MORESCHI & CIA
Rod. BR 280, Km 232 - nº 4.575 
Aparecida - (47) 3622-4490

REDE AUTORIZADA

BLUMENAU - SC
RB RECAPAGENS BLUMENAU 
R. Dr. Pedro Zimmermann, 2000 
Itoupava Central - (47) 3323-4237

REDE AUTORIZADA

BIGUAÇU - SC
AGS PNEUS
Rodovia BR 101 - Km 198,5, s/n 
Bom Viver - (48) 3034-7975

REDE AUTORIZADA

Santa Catarina

Rondônia

SÃO LEOPOLDO - RS
ATUAL PNEUS
Av. Parobé, 1.111  
Scharlau - (51) 3575-111

CACOAL - RO
BONIM RECAUCHUTADORA
Av. Castelo Branco, 15.810
Incra - (69) 3441-1818

TIPLER - Av. Parobé, 2250 
Scharlau - (51) 3568-2222

VERANÓPOLIS - RS
RJ PNEUS
RST 470, km 174, N. 4300 
Sapopema - (54) 3441-5753

REDE AUTORIZADA

SÃO LUIZ GONZAGA - RS
VACHILESKI PNEUS
BR 285, Km 448
Interior - (55) 3352-1870

REDE AUTORIZADA

TAPEJARA - RS
BORILLI PNEUS
RS 463, Km 3 s/n
Distr. Industrial - (54) 3344-1747

REDE AUTORIZADA

TRÊS CACHOEIRAS - RS
AGS PNEUS
Av. Inácio José Scheffer, 2112 
Santa Rita - (51) 3667-1002

REDE AUTORIZADA

VILHENA - RO
RECAUCHUTADORA ROVER 
Av. Celmo Mazutti,5995 
Nova Vilhena - (69) 3322-3090

REDE AUTORIZADA

JI-PARANÁ - RO
AMAZONIA PNEUS
Av. Transcontinental, 3351
Dois de Abril - (69) 3423-6668

REDE AUTORIZADA

ARIQUEMES - RO
PNEUS CACHOEIRENSE
BR 365 - Km 516 - 3870
Zona Rural - (69) 3535-8002

REDE AUTORIZADA

SÃO JOSÉ DO OURO - RS
OURO NEGRO PNEUS
Rua João Lunardi, 999
Operário - (54) 3352-1267

REDE AUTORIZADA

TRÊS DE MAIO - RS
THOMÉ PNEUS
BR 472 - Km 31, s/n
Centro - (55) 3535-1771

REDE AUTORIZADA

PORTO ALEGRE - RS
SAVAR S/A VEÍCULOS
R. Joaquim Oliveira, 220
Anchieta - (51) 3371-1717

PORTÃO - RS
RENOVADORA DE PNEUS HOFF
Rod. RS 240, Km 11,6 - nº 5610 
Rincão do Cascalho
(51) 3562-1255

OSÓRIO - RS
CHILE PNEUS
Rodovia BR 101 Km 99, nº 1.785
Encosta da Serra - (51) 3663-4608

GRAVATAÍ - RS
REPEGRAL RENOV. DE PNEUS
R. Dr. Mauricio Cardoso, 1310
Passo das Pedras - (51) 3488-1757

SANTA ROSA - RS
STEFFEN PNEUS
Rod. RS 344, 1095
Santa Rosa - (55) 3512-5711

SANTIAGO - RS
BATISTA PNEUS
BR 287, Km 398 - Fundos Gaspar 
Dutra - (55) 3251-1818

REDE AUTORIZADA

SANTA MARIA - RS
RIGO PNEUS  
BR 392, Km 01, s/n - Dom Antonio 
Reis - (55) 3211-1200

REDE AUTORIZADA

MARAU - RS
AGS PNEUS
Rod RS 324, KM 88
Industrial - (54) 3342-1212

REDE AUTORIZADA

NOVA PRATA - RS
PALUDO PNEUS
R. Itália, 767
Distr. Industrial - (54) 3242-1457

REDE AUTORIZADA

NOVO HAMBURGO - RS
ALIANÇA PNEUS
Rod RS 239 - KM 03, 2.965 
São José - (51) 3525 2345

REDE AUTORIZADA

SANTO ÂNGELO - RS
RECAPAGEM DE PNEUS FLACH 
RS 344 - Km 99, 7460
Vila Haller - (55) 3313-5127

REDE AUTORIZADA

GRAVATAÍ - RS
FM PNEUS BRASIL
Rod. RS 118, 800
Distr. Industrial - (51) 3432-1600

REDE AUTORIZADA

IJUÍ - RS
PROGRESSO PNEUS
BR 285 Km 457
(55) 3332-7884

REDE AUTORIZADA

IBIRUBÁ - RS
LAUXEN PNEUS - RS 223, Km 51, 
Esquina com R. Mérito, 1046 
Centro - (54) 3324-1530

REDE AUTORIZADA

GARIBALDI - RS
RENOVADORA DE PNEUS TV
Rod. RST 470, Km 62,5
Industrial - (54) 3463-8518

CANOAS - RS
PIRATINI PNEUS
Rua Quarai, 101 - Niterói
(51) 3475-3966

BOA VISTA DO BURICA - RS
GILBERTO OLINDO NICHEL
R. São José, 36 - Centro
(55) 3538-1292

CONSTANTINA - RS
RODOBEHM CONSTANTINA
Rua João Mafessonei, 56
Centro - (54) 3363-2238

CANOAS - RS
RT - CANOAS
Rua Bolivia, 131
Sao Luiz - (51) 8409-6704 

GARIBALDI - RS
SERRASUL PNEUS
Rod RST 470 Km 222
Borgheto - (54) 3388 8500

REDE AUTORIZADA

ERECHIM - RS
VACHILESKI PNEUS
Dr. João Caruso, 426
Distr. Industrial - (54) 2107-9000

REDE AUTORIZADA

FLORES DA CUNHA - RS
RENOV. PNEUS ANTONIAZZI  
Av. 25 de Julho, nº 2222 - Colina 
de Flores - (54) 3292-1827

REDE AUTORIZADA

CERRO LARGO - RS
STAR PNEUS 
Rua Coronel Jorge Frantz, 102 
Centro - (55) 3359-1392

REDE AUTORIZADA

CAXIAS DO SUL - RS
VULCANIZADORA MOTORISTA 
BR 116 Km 143, 12.605
São Ciro - (54) 3229-3833

REDE AUTORIZADA

CARAZINHO - RS
PEREIRA PNEUS
Av. Flores da Cunha, 5.040
Bairro Fay - (54) 3330-9700

REDE AUTORIZADA

CAXIAS DO SUL - RS
SUPER PNEUS
BR 116 Km 145, 15145
São Ciro - (54) 3229-2366

REDE AUTORIZADA

BOM PRINCÍPIO - RS
PNEUS OST - Rod. RS 122, 
Km 30/31 - Santa Terezinha
(51) 3534-7150

REDE AUTORIZADA

ARARANGUÁ - SC
REN. DE PNEUS IRMÃO DA ESTRADA
Rod. BR 101, Km 413 - nº 1205
Cidade Alta - (48) 3522-0386

FEDERAL COM. DE PNEUS
Av. Getúlio Vargas, 973
São Miguel - (51) 3592-9333

BENTO GONÇALVES - RS
REDE PNEU RENOV. DE PNEUS
Rod. RST 470, Km 216
Jd. Glória - (54) 3449-3422

CRICIÚMA - SC
VIRTUOSO PNEUS - Rua Carlos 
Colombo,1098 - V. Maccarini Dist. 
Rio Maiana - (48) 3433-6385

ARARANGUÁ - SC
REAL PNEUS
Rua Severino J. de Souza, 259 
Cidade Alta - (48) 3524-0682

REDE AUTORIZADA
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LAGES - SC
DAL MOLIN & CIA
Av. Luiz de Camões, 1796
Conta Dinheiro - (49) 3223-3455

ITAJAÍ - SC
RT - ITAJAÍ 
Rua Francisco Reis, 358 - 1º andar 
Bairro Cordeiros - (47) 3346-1081

ITUPORANGA - SC
REDIP 
R. Braulino Felácio, 101 - Andar 02 
Centro - (47) 3533-4700

REDE AUTORIZADA

ITAJAÍ - SC
WARMOR REN. PNEUS
Rua João Pinto Amaral, 108 
Barra do Rio - (47) 3348-1805

REDE AUTORIZADA

MARAVILHA - SC
FM PNEUS
Av. Maravilha , 833
Centro - (49) 3664-0307

REDE AUTORIZADA

LAGES - SC
AGS PNEUS
Av. Dom Pedro II, 666
Coral - (49) 3223-2344

REDE AUTORIZADA

JOINVILLE - SC
ZANELLA PNEUS
Rua Dona Francisca, 9955
Zona Industrial - (47) 3435-4433

REDE AUTORIZADA

JOINVILLE - SC
RECAPADORA ELDORADO 
Rua Graciosa, 1290
Guanabara - (47) 3177-1414

REDE AUTORIZADA

JOAÇABA - SC
RECAUCHUTADORA RODA 
Rod. SC 303 Acesso Sul, BR 282 
Menino de Deus - (49) 3522-3533

REDE AUTORIZADA

JARAGUÁ DO SUL - SC
RECAUCHUTADORA BATISTA 
Rua Angelo Rubini, 18 - Barra do 
Rio Cerro - (47) 3370-8311

REDE AUTORIZADA

ITAJAÍ - SC
RECSUL
Rod. Jorge Lacerda Km 01, 1300 
Espinheiros - (47) 3346-1111

REDE AUTORIZADA XANXERÊ - SC
VICINI PNEUS
Rua Victor Ronder, 215
Centro - (49) 3433-0935

RIO DOS CEDROS - SC
RECAUCH. DE PNEUS NERI
R. Duque de Caxias, 314 
Centro - (47) 3386-1462

SÃO BENTO DO SUL - SC
RECAPADORA SÃO BENTO
R. Antonio Kaesemodel, 2310
Colonial - (47) 3635-1061

SÃO MIGUEL DO OESTE - SC
SBM RENOV. DE PNEUS MENDES
Rua Hiriberto Hülse, 4480
Barreiros - (48) 3258-0117

RENOV. DE PNEUS FLEISCHMANN
R. Antonio Kaesemodel, 2485
Oxford - (47) 3635-0414

SÃO JOSÉ - SC
H M J PNEUS
R. Nove de Julho, 1486
Ipiranga - (48) 3257-7000

TAIÓ - SC
VULCANIZAÇÃO TAIÓ
Rod. SC 422, Km 2,7 - nº 2600
Pe. Eduardo - (47) 3562-0037

PORTO UNIÃO - SC
PNEUFORTE - Rua Expedic. 
Edmundo Arrabar, 3617 - Jd. Monte 
Líbano - Sta.Rosa - (42) 3629-5200

RIO DO SUL - SC
RENOV. DE PNEUS ZANELLA 
BR 470, Km 141, 6707
Canta Galo - (47) 3525-0873

SÃO MIGUEL DO 
OESTE - SC
RJ PNEUS - R. Waldemar Rangrad, 
1199 - São Jorge - (49) 3622-7361

VIDEIRA - SC
RECAPADORA DE PNEUS SÃO 
CRISTÓVÃO - Rod. SC 453 Km 53,5 
Sem Bairro - (49) 3566-0882

REDE AUTORIZADA

VIDEIRA - SC
FM PNEUS
Rod. SC 453, Km 53,5
Dois Trevos - (49) 3566-2233

REDE AUTORIZADA

URUSSANGA - SC
TOTI  PNEUS
Rodovia SC 446, Km 17
Nova Itália - (48)  3465-2121

REDE AUTORIZADA

TUBARÃO - SC
RECAPAGENS CIDADE AZUL 
BR 101 - Km 341, s/n
São Cristovão - (48) 3622-2328

REDE AUTORIZADA

DIADEMA - SP
OJL RECAUCHUTADORA
Rua Pau do Café, 185
Jd. Ruyce - (11) 4044-1770

GUARULHOS - SP
REN. DE PNEUS CRUZ DE MALTA
Av. Santos Dumont, 1855
Cumbica - (11) 2412-0261

ITARARÉ - SP
GRUPO COLOMBO - DO VALE  
Rua Krikor Derderian, 333
Cruzeiro - (15) 3532-3557

GUARULHOS - SP
RENOSUL
R. Joaquim Lessa Carneiro, 75
Jd. Nova Cumbica - (11) 2412-6858

ITU - SP
ITUCAP
Av Primavera, 86
Vila Progresso - (11) 4022-6130

REDE AUTORIZADA

FERNANDÓPOLIS - SP
MASTER PNEUS
Av. Luiz Brambatti, 995
Jd. Redentor - (17) 3462 5238

REDE AUTORIZADA

FRANCA - SP
LS PNEUS - GRUPO MORECAP 
Av. Brasil, 3886 - Jardim 
Brasilandia - (16) 3725-2588

REDE AUTORIZADA

GUARULHOS - SP
N.S.A  PNEUS
Rua Indiapora, 161
Cumbica - (11) 2412-7173

REDE AUTORIZADA

GUARULHOS - SP
RECAPAGEM ANDRADE
Av. Papa João Paulo I, 3874 
Jd das Nações - (11) 2433-9666

REDE AUTORIZADA

GUAICARA - SP
RECAULINS - Av. dos Industriários, 
21 - BR 153, Km 174
Pq. Industrial - (14) 3547-2372

REDE AUTORIZADA

HORTOLÂNDIA - SP
PNEUMASTER
Rua Orlando Geraldelli, 800 
Chácara Coelho - (19) 3838 4482

REDE AUTORIZADA

CAMPINAS - SP
COMERCIAL AUTOMOTIVA
Av. Anton Von Zuben, 2155
Jd. Sáo José  - (19) 3728-8394

CÂNDIDO MOTA - SP
ALFA PNEUS
Av. Gilfredo Boretti, 690
Parque Lourival - (18) 33414-5944

CONCHAL - SP
CONCAP REC. COM. 
E IND. DE PNEUS CONCHAL
R. Ver. José Peterman, 225
Dist. Industrial - (19) 3866-7788 

BADY BASSITT - SP
BARRELA RECAUCH. DE PNEUS
R. Carlos Gomes, 980
Centro - (17) 3818-5999

BARUERI - SP
PNEUCARGO 
Via de acesso João de Góes, 1700
J. Alberto - (11) 4789-3217

São Paulo
AMERICANA - SP
RECAP. RECUP. E COM.
AMERICANA DE PNEUS
R. Waldomiro Aranha Neto, 33
Jd Helena - (19) 3468-2289

ARARAQUARA - SP
SL PNEUS
Av. Manuela Fermiano Motta, 456 
Vila Industrial - (16) 3322-1201

CATANDUVA - SP
MODELO - GRUPO MORECAP 
Av. Said Tuma, 600 - Pq Ind José 
Antônio Boso  - (17) 3522 4171

REDE AUTORIZADA

ATIBAIA - SP
BRUMA PNEUS - Rod. D. Pedro I -  
Km 86,3 - Pista Sul
Rio Abaixo - (11) 4417-1238

REDE AUTORIZADA

ARAÇATUBA - SP
RONDON RECAPAGEM DE PNEUS 
Rua Prof. Rubens Rego Fontao, 950 
PQ Industrial 1 - (18) 3624 5936

REDE AUTORIZADA

AMÉRICO BRASILIENSE - SP
ANCHIETA BRASILIENSE
Rua Homero Nigro,731
Distr. Industrial - (16) 3392-1916

REDE AUTORIZADA

BARRETOS - SP
RECAUCHUTADORA BARRETOS 
Av. 43, 973 - Jardim Alvorada 
(17) 3323-4300

REDE AUTORIZADA

BAURU - SP
PINHEIRO PNEUS
Rua José Pereira Guedes, 1-25 
Pq. Julio Nobrega - (14) 3203-3666

REDE AUTORIZADA

CATANDUVA - SP
G.D.A. - Av. Francisco Raya 
Madrid, 701 - Polo Ind. Giordano 
Mestrine - (17) 3521-2713

REDE AUTORIZADA

IÇARA - SC
PRÓSPERA RENOV. DE PNEUS
Rod. SC 444, Km 04 s/n
Liri - (48) 3462-1036

REDE AUTORIZADA

JARAGUÁ DO SUL - SC
BOGO RECAPADORA
Av. Pref. Waldemar Grubba, 4955
Centenário - (47) 2106-2106

SANTA CECÍLIA - SC
RENOVADORA FOGAÇA
R. Miguel G. Sobrinho, 162
Pq. Industrial -(49) 3244-0945

RIO DO SUL - SC
RECAUCHUTAGEM ARI 
Rod. BR 470 - Km 141 
Canta Galo - (47) 3525-0499

JOINVILLE - SC
CATTONI PNEUS 
Rua Dona Francisca, 4.043
Sto Antonio - (47) 3029-1622

ITAPETININGA - SP
SIMÉTRICA RENOV. DE PNEUS
Rod. Raposo Tavares, s/n - Km 168,2
Jd Bela Vista - (15) 3271-7887

REDE AUTORIZADA
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R

TATUÍ - SP
ITARUBAN 
Av. Virginio Montezzo 
Filho, 1900
Nova Tatuí - (15) 3251-2341

SUMARÉ - SP
RESSOLAGEM 
MARQUES PNEUS
R. Leonor M. Biancalana, 234
Jd. Bela Vista - (19) 3873-3634

SOROCABA - SP
RENOVAT - Rodovia Raposo 
Tavares, s/n - Km 101,51 
Vossoroca - (15) 3321-1804

REDE AUTORIZADA

SOROCAP RECAUCH. SOROCABA
Rod. Raposo Tavares, Km 102,4
Jd. Novo Eldorado
(15) 3221-7277

RECUPERADORA 
DE PNEUS ESPIGARES
Rod. Raposo Tavares, Km 104
Pq. Vereda Bandeirantes
(15) 3221-3783

MUNIZ REFORMA DE PNEUS
R. Shinzaburo Mizutani, 870
Vila Chuca - (11) 2521-5816

RECAUCHUTADORA 
DE PNEUS SCORPION
Av. Marechal Tito, 7021
Itaim Paulista - (11) 2963-2375

XPOINT COM. E 
REMOLDAGEM DE PNEUS
Av. Casa Verde, 3050 
Casa Verde - (11) 3961-1138

SOROCABA - SP
FERNANDO FRANÇA 
SOROCABA
Rod. Emerenciano P. Barros 
Km 5, 408 - Pq. São Bento
(15) 3293-1224

GENINHO PNEUS
Av. Dr. Armando Panunzio, 1401
Jd. Vera Cruz - (15) 3222-9222

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
NM VELOSO PNEUS
Al. Rio Danubio, 61
Chac. Reunidas - (12) 3933-0789

SÃO PAULO - SP
BONETTI PNEUS RECAUCHUTAGEM
Rua Italia Giusti, 174 E  
Pq. do Carmo - (11) 2527-4477

SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO - SP
RT - S. J. RIO PRETO
Av. Otaviano Fava, 9090
Jd Viena - (17) 3226-4008

SÃO PAULO - SP
CENTRO SUL PNEUS
Rua Dr. Vidal Reis, 840
Pq Novo Mundo - (11) 2954-0229

REDE AUTORIZADA

SÃO PAULO - SP
DURAPOL - DELLA VIA
Av Presidente Wilson, 6000 
Vila Carioca - (11) 2067-1234

REDE AUTORIZADA

SÃO PAULO - SP
JMB PNEUS
Praça Mairara, 15
Vila California - (11) 2917-0910

REDE AUTORIZADA

SANTANA DE PARNAÍBA - SP
PAULICEIA PNEUS
Rua California, 219
Jardim Rancho Alegre
(11) 4151-9200

RIO DAS PEDRAS - SP
UNIMAK REFORM. DE PNEUS
Rod. do Açúcar, Km 154 
Batistada - (19) 3493-6977

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
MARCO A. FERNANDES PNEUS
R. Benhamimn E. Abissamra, 651
Distr. Industrial - (17) 3223-7464

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP
RESSOLAGEM BOA VISTA
Rod. SP 342, Km 231
Col. Mantiqueira - (19) 3622-2487

SANTA CRUZ DO 
RIO PARDO - SP
GRUPO COLOMBO - DO VALE  
Rua Lino Belei, 108 - Chácara Peixe 
(14) 3372-5019

SÃO BERNARDO 
DO CAMPO - SP
SL PNEUS - AUTOLINS
Av. Piraporinha, 87
Planalto - (11) 4391-5888

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP
TYRESOLES - Grupo Morecap 
Rod. SP 344, 803 
Capituva - (19) 3624-1082

REDE AUTORIZADA

SANTOS - SP
PORTUÁRIA
R. Boris Kkauffmann, 261
Chico de Paula - (13) 3299-9909

REDE AUTORIZADA

SANTANA DE PARNAÍBA - SP
PNECAP
Estr. Tenente Marques, 5810 
Fazendinha - (11) 4156-3223

REDE AUTORIZADA

SANTANA DE PARNAÍBA - SP
N.S.A / PNEUTEC
Rua Guanabara, 114 - Jd. Represa 
Fazendinha - (11) 4156-3421

REDE AUTORIZADA

RIO DAS PEDRAS - SP
UNIÃO RENOVADORA DE PNEUS 
Rod. do Açúcar, Km 154 s/n 
Batistada - (19) 3493-6977

REDE AUTORIZADA

RIBEIRÃO PRETO - SP
NORIVAL OTTOBOM BARIÃO
Rua Tambaú, 2718
Vila Elisa - (16) 3628-5779

RIBEIRÃO PRETO - SP
REGENTE PNEUS 
RIBEIRÃO PRETO
Av. Barão do Bananal, 225
Jd. Anhanguera - (16) 3627-0048

PENÁPOLIS - SP
MIUDINHO PNEUS
R. Antonio Buranello Filho, 150
Jd. Industrial - (18) 3652-1130 

PIRACICABA - SP
RENOVAD. DE PNEUS REZENDE
Av. Conde do Pinhal, 25
V. Rezende - (19) 3421-5104

PIRACICABA - SP
RESSOLAGEM RODABEM
Rod. Piracicaba/Anhembi, Km 3
Nova Suíça - (19) 3433-5641

PORTO FELIZ - SP
SER PNEUS PORTO FELIZ
Rod. Marechal Rondon
Km 135,2 - Canguera
(15) 3261-5608

PALMITAL - SP
PAULINHO PNEUS
R. José Camacho, 653
D. Industrial II  - (18) 3351-2790

PRESIDENTE 
PRUDENTE - SP
RT - PRESIDENTE PRUDENTE 
Av. Cel. José S. Marcondes, 4441
Pq. Higienópolis - (18) 3908-7800

RIBEIRÃO PRETO - SP
PHS RECAPAGEM DE PNEUS 
Rua Lencóis Paulista, 275 Jd. 
Jockei Clube - (16) 3969-5577

REDE AUTORIZADA

RIBEIRÃO PRETO - SP
AGRIMAC
Rua Adelina Cardim Pigal, 100 
Jd. do Trevo - (16) 3624 0787

REDE AUTORIZADA

PIRASSUNUNGA - SP
ROSIM
Rod Anhanguera - Km 207
Vila Belmiro - (19) 3561-1942

REDE AUTORIZADA

PIRACICABA - SP
RENOV. DE PNEUS RODA BEM 
Rod. Piracicaba Anhembi - Km 3,5 
Nova Suiça - (19) 3432-7557

REDE AUTORIZADA

OURINHOS - SP
VALDEMAR PNEUS
Rua Manoel Correia Gordo, 295 
Vila Vilar - (14) 3325-2750

REDE AUTORIZADA

PIRACICABA - SP
RECAUCHUTADORA NOIVA DA 
COLINA - Avenida Rio Claro, 62 
Vila Resende - (19) 3421-6565

REDE AUTORIZADA

MORECAP RENOVADORA 
DE PNEUS
Av. Rainha, 485 
Pq. da Empresa - (19) 3862-0678

NOVA ODESSA - SP
UNICAP REN. DE PNEUS
Rod. Anhanguera, Km 116 - s/nº
Chác. Reunidas Anhanguera
(19) 3466-3700

MOGI MIRIM - SP
MOGIANA RENOV. DE PNEUS
Rod. SP 340, Km 157,8 
Zona Rural - (19) 3806-4000

MIRASSOL - SP
RECAUCH. DE PNEUS MIRASSOL
Rod. Euclides da Cunha, Km 456
(17) 3242-6735

JARDINÓPOLIS - SP
AMERICAN PNEUS
Rod. Anhanguera Km 327 
Mais 700m Pista Sul
(16) 3663-1500

JARDCAP PNEUS
R. Adelaide Zangrande, 214
Area Industrial - (16) 3663-8087

MIRACATU - SP
GRUPO COLOMBO - DO VALE  
Rod. Regis Bittencourt, Km 398/340 
s/nº - Tijuco Preto - (13) 3846-4222

MOGI MIRIM - SP
MORECAP - Rod. SP 340, 
Km 157,8 s/n, Luiz Torrani
Zona Rural - (19) 3806-1115

REDE AUTORIZADA

OURINHOS - SP
JP BELEZE
Rua Expedicionário, 1051
Vila Moraes - (14) 3322-4229

REDE AUTORIZADA

MIRASSOL - SP
RECAMIL
Av Modesto José Moreira Jr, 3185 
Portal - (17)  3242-1078

REDE AUTORIZADA

LORENA - SP
ESKELSEN PNEUS
Rod. Presidente Dutra, Km 56 
Aterrado - (12) 2124-2000

REDE AUTORIZADA

LORENA - SP
VALECAP
Rio Grande Do Norte, 515
Vila Industrial - (12) 3153-3164

REDE AUTORIZADA

MARÍLIA - SP
RECAPOG
Av. Tiradentes, 1268 - Salão 01 
Fragata - (14) 3433-0318

REDE AUTORIZADA

JUNQUEIRÓPOLIS - SP
TAKAHASHI
R. Dois, 155, Lt. 08, Qd. Bloco B 
Distr. Empresarial - (18) 3821-1827

REDE AUTORIZADA

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
PNEUS BAHIA
Rua Bacabal, 190 
Pq. Industrial - (12) 3931-7535

LENÇÓIS PAULISTA - SP
VENTURA PNEUS
Rua Egydio Paccola, 171
Jardim América - (14) 3269-1212

JABOTICABAL - SP
INDUSTRIAL PNEUBOM
Av. Major Hilário T. Pinheiro, 3318 
Dist. Industrial - (16) 3202-3000

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
RESSOLAGEM RIO PRETO
Av. Dr. Ant. Honsi Filho, 3.795 - 
Distr. Industrial - (17) 3225-5703

REDE AUTORIZADA
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São Paulo

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP 
ARMONAS EQUIP. INDUSTRIAIS
R. Roque Antonio Gonçalves, 4390
Moinho - (11) 4039-3037

SÃO PAULO - SP 
COM. E EQUIPAMENTOS NORTE SUL
R. Dias da Silva, 524 
Vila Maria - (11) 6636-8499 

SÃO PAULO - SP 
FERLEX VIATURAS E EQUIPAMENTOS
Av. Guilherme Coathing, 885
Vila Maria - (11) 2967-7871

SOROCABA - SP 
GOLD TIRE - MOLDES E MÁQUINAS 
R. Dr. Fausto F. Telles Filho, 101 
Chác. Três Marias - (15) 3225-2102

Rio Grande do Sul

São Paulo

SÃO LEOPOLDO - RS
BORRACHAS TIPLER
Av. Parobé, 2250 - Scharlau
(51) 3568-2222

NOVA PRATA - RS
BORRACHAS VIPAL DIV. RUZI
R. Buarque de Macedo, 365 
Centro - (54) 3242-1666

NOVA PRATA - RS
BORRACHAS VIPAL
R. Buarque de Macedo, 365 
Centro - (54) 3242-1666

GUARULHOS - SP
INDUSTRIAL LEVORIN
Av. Monteiro Lobato, 2495
São Roque - (11) 2464-6500 

Rio Grande do Sul

NOVO HAMBURGO - RS
SCHMIDT IND. E COM. DE MOLDES
R. João Pedro Schmitt, 830
B. Rondônia - (51) 3587-2002

PORTO ALEGRE - RS
IND. MÁQUINAS VULCANIZADORAS 
BUBLITZ - Rua Álvaro Chaves, 175
Floresta - (51) 3222-7444

SÃO LEOPOLDO - RS 
LUKATEC EQUIPAMENTOS
Av. Feitosa, 968 - São José
(51) 3588-2266

SÃO LEOPOLDO - RS
COPÉ & CIA. LTDA 
Av. São Borja, 2.266 - Bloco B
Fazenda São Borja - (51) 3589-4244

Mato Grosso

Minas Gerais

Paraná

UBERLÂNDIA - MG
VULCAFLEX INDÚSTRIA E COM.
R. Afonso Egydio de Souza, 540
Distr. Industrial - (34) 3233-5211

CUIABÁ - MT
DREBOR BORRACHAS
Av. V, 502 - Distrito Industrial
(65) 3611-1414

LAGOA SANTA - MG
MARANGONI DO BRASIL
Rod. LMG, 800 - Km 01
Dist. Industrial - (31) 3689-9200

APUCARANA - PR
RECAUCHUTAGEM RANK
Av. Zilda S. Amaral, 3578
Pq. Industrial Z. Norte
(43) 2102-1251

GOVERNADOR VALADARES - MG
ABC VALADARES - ARTEFATOS DE 
BORRACHA COELHO
Avenida Industrial, 1420  - Distrito 
Industrial - 0800 033-1900

SOROCABA - SP 
TECTYRES MAQ. E EQUIPAMENTOS
Rodovia Raposo Tavares Km 93
Vila Artura - (15) 3227-4411

ARAGUAÍNA - TO
SANTA FÉ RECAP. DE PNEUS 
Av. Bernardo Sayão, 1141
Qd 06 Lt 01 P 02 Cj. Urbanístico 
(63) 3415-1420

PALMAS - TO
RECAUCHUTAGEM PALMENSE 
Av. Palmas, Qd 29 s/n - Lt 14A 
Taquara Alto - (63) 3571-5005

REDE AUTORIZADA

GURUPI - TO
RODA MAIS
Rua 1 - Qd 06 Lt 03 E 04
Waldir Lins - (63) 3314-1040

REDE AUTORIZADATocantins

Sergipe

ARAGUAINA - TO
REFORM. DE PNEUS TOCANTINS
Av Bernardo Sayão, 321 - Lt São 
Francisco - (63) 3415-4242

REDE AUTORIZADA

ARACAJU - SE
LM PNEUS - Av. Pres. Tancredo 
Neves, 7800 - Casa
Novo Paraíso - (79) 3259-3633

REDE AUTORIZADA

TAUBATÉ - SP
SUPER RECAP DE 
PNEUS SÃO LUIZ
Rua Oswaldo de Barros, 70/90
Pq. Três Marias -(12) 3633-3011

VARZEA 
PAULISTA - SP
AUTO SHOW PNEUS
Rua São José dos Campos, 230
Distrito Industrial - (11) 4596-4540

VINHEDO - SP
ANCHIETA PNEUS
Rua Joana Forest Storani, 120 
Distr. Industrial - (19) 3856 4000

REDE AUTORIZADA
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Gestão do Segmento SUGESTÃO ABR

Sugestão do valor de venda
para pagamento à vista

e

Produtos a frio Produtos a frio

Produtos a quente

226,05
249,71

389,66
413,33
507,99

417,78
465,11
512,43
583,43

457,34
516,51
587,50
611,16

166,98
295,01
325,77
370,73

352,42
369,93
353,37
391,70
413,47

266,28
278,11

437,15
460,81
531,80

464,60
511,92
559,25
606,59

494,89
565,88
636,88
660,54

440,92
488,26
582,91
630,25

471,21
518,55
613,20
660,54

494,89
565,88
613,20
707,87

556,36

leve
médio
pesado

leve
médio
pesado

extra-pesado

leve
médio
pesado

extra-pesado

leve
médio
pesado

leve
médio
pesado

extra-pesado

leve
médio
pesado

extra-pesado

leve
médio
pesado

extra-pesado

leve
médio
pesado

extra-pesado

leve
médio
pesado

extra-pesado

Cam. Conv.
Cam. Conv.
Cam. Conv.
Cam. Conv.

Cam. Radial
Cam. Radial
Cam. Radial
Cam. Radial
Cam. Radial

Aro 16
9.00-20
10.00-20
11.00-22

275/80R22.5
295/80R22.5

9.00R20
10.00R20
11.00R22

7.50-16 Liso
7.50-16 Borrachudo

9.00-20

10.00-20

11.00-22

215/75R17.5 Liso
215/75R17.5 Borrachudo

9.00R20

10.00R20

11.00R22

275/80R22.5

295/80R22.5

295/80R22.5
Extralargo

385/65R22.5

Produtos 
Convencionais

a Frio

Tipo de pneu
Caminhão/

Ônibus

Preço Venda
R$ Produtos Radiais a Frio

Tipo de pneu
Caminhão/

Ônibus

Preço Venda
R$

Pneus
Recapados e 

Recauchutados

Tipo de pneu
Caminhão/

Ônibus

Preço Venda
R$

00
7/

20
11

/A
B

R

No conserto, cobrar do valor desta tabela:

66
OUT

2012

2012

se somente conserto
se conserto com reforma

25 % 
10 % 

P66_Sugestao_77.indd   1 04/10/2012   01:43:51



M
ar

ce
lo

 S
an

to
s S

oa
re

s j
á 

at
ra

ve
ss

ou
 o

 B
ra

sil
em

 se
us

 17
 a

no
s c

om
o 

ca
m

in
ho

ne
iro

. 
El

e 
sa

be
 q

ue
 c

om
 e

st
ud

o 
o 

fi l
ho

 va
i lo

ng
e.

E 
co

m
 p

ne
us

 re
fo

rm
ad

os
 c

om
 p

ro
du

to
s V

ip
al

 
se

u 
ca

m
in

hã
o 

ta
m

bé
m

.

H
IS

TÓ
RI

A
S 

SE
 R

EN
O

VA
M

. P
N

EU
S 

TA
M

B
ÉM

.

Ac
ord

ar
 em

 Po
rto

 A
legr

e, d
orm

ir e
m 

Sã
o P

au
lo. 

Al
mo

ça
r e

m 
Mi

na
s, j

an
tar

 em
 G

oiâ
nia

. 
Al

mo
ça

r e
m 

Mi
na

s, j
an

tar
 em

 G
oiâ

nia
. 

Se
r c

am
inh

one
iro 

é u
ma

 ve
rda

de
ira

 au
la d

e 

qu
ero

 ga
ran

tir
 a 

ele
 um

a e
sc

ola
 qu

e e
ns

ine
 co

mo
 

Ma
s v

am
os

 ve
r, a

 vi
da

 é 
ch

eia
 de

 su
rpr

esa
s. 

me
u c

am
inh

ão
 já

 pa
sso

u c
om

 to
da

 a 
seg

ura
nç

a.
me

u c
am

inh
ão

 já
 pa

sso
u c

om
 to

da
 a 

seg
ura

nç
a.

Vi
pa

l. L
íd

er
 e

m
 re

fo
rm

a 
de

 p
ne

us
.

Pa
ra

 to
da

s a
s e

st
ra

da
s, 

pa
ra

 to
da

 a
 vi

da
.

Co
nt

e 
su

a 
hi

st
ór

ia
 e

 c
on

co
rra

 a
 vá

rio
s p

rê
m

io
s,

 

al
ém

 d
e 

um
a 

via
ge

m
 p

ar
a 

o 
Be

to
 

Ca
rre

ro
 W

or
ld

 c
om

 su
a 

fa
m

ília
. P

ar
tic

ip
e!

 

A
ce

ss
e:

 b
or

ra
ch

as
vi

pa
l.c

om
.b

r/
hi

st
or

ia
s

vi
p-

00
27

-1
2 

cu
ltu

ra
 a

n 
es

co
la

 2
1x

28
.in

dd
   

1
17

/0
9/

12
   

15
:0

6

P66_Sugestao_77.indd   2 04/10/2012   01:44:16




