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edição 87 da Pnews destaca 
os incentivos para a evolução 
do segmento de reforma de 
pneus. Um deles é o novo 
acordo da ABR com a 
ABNT para o Selo Verde.

Uma matéria especial traz todos os 
detalhes de recente acordo da ABNT 
com a ABR que reduz o preço e oferece 
novas opções de pagamento do Selo 
Verde para os associados. Outra 
esclarece tudo sobre o Selo do Inmetro 
no pneu reformado.

Em uma detalhada reportagem saiba 
como funciona o Cartão BNDES na 
reforma de pneus. Todas as empresas 
do segmento que trabalham com este 
meio de pagamento falaram sobre 
sua experiência com este meio de 
pagamento.

A

EDITORIAL

Incentivando
para evoluir

O mundo da reforma está em 
pauta nesta edição. Uma matéria 
internacional informa sobre a 
primeira assembleia da Alarneu – 
Associação Latino-Americana de 
Reforma de Pneus, realizada em 
Cancún, no México, com participação 
de comitiva da ABR.

Trilhando o caminho da vitória. A 
seção “ABR Em Destaque” relata a 
participação da entidade em Audiência 
Pública no Senado, uma das etapas 
de articulação de empresária do setor 
para desonerar a reforma de pneus; 
a seção aborda ainda as visitas da 
diretoria da ABR na empresa Elgi, em 
Lorena (SP), e ao Ipem-SP. 

Confira ainda o perfil da empresa 
Bridgestone Bandag, os Encontros 
Regionais pelo país, Informativo 
Técnico, artigos e muito mais.

Boa leitura!
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José Carlos Cabral

Divulgação

ENCONTROS REGIONAISGestão do Segmento

ara 2014, a ABR planejou sete En-
contros Regionais, de agosto a no-
vembro: em Itupeva (SP), Cuiabá 
(MT), Fortaleza (CE), Belo Hori-
zonte (MG), Curitiba (PR) e Palhoça 
(SC). No dia 18 de novembro será a 
vez de São José do Rio Preto (SP).P

O 1º Encontro Regional, em Itupeva (SP), foi 
realizado pela ABR e ARESP (Associação das Em-
presas Reformadoras de Pneus do Estado de São 
Paulo) em 12 de agosto, no Quality Resort & Con-
vention Center Itupeva, e reuniu empresários de 
todo o estado de São Paulo. 

No dia 14 do mesmo mês aconteceu o 2º En-
contro Regional, em Cuiabá (MT), na FIEMT - Fe-
deração das Indústrias do estado de Mato Grosso, 
organizado pela ABR em conjunto com o Sindire-
cicle (Sindicato das Indústrias de Reciclagem de 
Resíduos Industriais, Domésticos e de Pneus do 
Estado de Mato Grosso) destinado a empresários 
de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia.

Já em setembro, a entidade organizou mais 
dois encontros. No nordeste, o 3º Encontro Re-
gional, em Fortaleza (CE), dia 16, no Quality Ho-
tel Fortaleza, reunindo empresários dos estados 
de Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Pará, Mara-
nhão e Pernambuco.

Logo em seguida, no dia 18, ocorreu o 4º En-
contro Regional, em Belo Horizonte (MG), no Cla-
rion Hotel Lourdes, para empresários de Minas 
Gerais, Espirito Santo e Rio de Janeiro.

No mês de outubro, no dia 14, o Campus das 
Indústrias, em Curitiba (PR), recebeu o 5º Encon-
tro Regional, para as empresas do segmento do 
estado do Paraná.

Encontros
Regionais 2014
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Ainda em outubro, no dia 16, em Palhoça (SC), 
em Slavieros Hoteis, houve o 6º Encontro Regio-
nal voltado aos empresários de Santa Catarina e 
região.

A ABR organizou os Encontros Regionais com 
o objetivo de integrar os reformadores de pneus 
com fabricantes de matéria-prima e de máquinas 
e equipamentos; mostrar os mercados de reforma, 
pneus novos e importados de 2010 a 2013; pro-
mover o associativismo e discutir temas de rele-
vância do segmento como o Registro no Inmetro 
e a NR-12. 

O empresário Luiz Buzetti, da Buzetti Pneus, 
em Mato Grosso, presente ao 2º Encontro, declara 
que é a favor das reuniões e encontros porque en-
xerga que “o problema de um é também o proble-
ma de todos. É importante a troca de informações 
e principalmente se manter atualizado com as 
inovações, legislação e tendências do mercado.”

Na opinião do participante do 4º Encontro, 
Renato A. da Silva Costa, diretor da Pneusola 
Pneus e Peças, de Belo Horizonte (MG), “o melhor 
momento foi constatar a presença dos fabricantes 
de matéria prima, que demonstra a confiança no 
setor e na ABR, e o pior momento foi a pequena 
presença dos reformadores que demonstra a falta 
de união dos mesmos, no momento onde o merca-
do em geral esta retraído.”

A entidade espera como principal resultado 
das reuniões o maior número de reformadores in-
formados sobre a importância da atividade para 
a sociedade e meio ambiente, bem como de suas 
obrigações com o governo e áreas trabalhista, so-
cial e econômica, cada vez mais unindo os refor-
madores para fortalecer a associação.

O BRASIL SE ENCONTRA

OBJETIVOS
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1º Encontro Regional ABR e ARESP 
Em 12 de agosto de 2014 - Itupeva (SP)

Quality Resort & Convention Center Itupeva
Destinado aos empresários do estado de São Paulo

Itupeva
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2º Encontro Regional ABR e Sindirecicle 
Em 14 de agosto de 2014 - Cuiabá (MT)

FIEMT - Federação das Indústrias do Estado de 
Mato Grosso - Para aos empresários dos estados 
de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia

Cuiabá
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3º Encontro Regional ABR 
Em 16 de setembro de 2014 - Fortaleza (CE)

Quality Hotel Fortaleza - Destinado aos 
empresários dos estados do Ceará, Piauí, Rio 

Grande do Norte, Pará, Maranhão e Pernambuco

Fortaleza
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4º Encontro Regional ABR 
Em 18 de setembro de 2014 - Belo Horizonte (MG)

Clarion Hotel Lourdes - Destinado aos 
empresários dos estados de Minas Gerais, 

Espírito Santo e Rio de Janeiro

Belo Horizonte
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5º Encontro Regional ABR e SindiborPR 
Em 14 de outubro de 2014 - Curitiba (PR)
Campus das Indústrias - Destinado aos 

empresários do estado do Paraná

Curitiba
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6º Encontro Regional ABR 
Em 16 de outubro de 2014 - Palhoça (SC)

Slaviero Hotéis - Destinado aos empresários 
do estado de Santa Catarina

Palhoça
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PORTARIA 444Gestão do Segmento

Relação de associados 
ABR em situação 
regular com o 
registro do Inmetro

• A D Pneus Forte ltda
• A F Recauchutagem e Regeneração de Pneus ltda
• A M Moreno Pneus ltda
• AGS Mecanica e Renov. de Pneus ltda
• Alfa Pneus ltda
• Alfa Renovar Recapagem de Pneus ltda
• Anchieta Brasiliense Recauchutagem de Pneus ltda
• Anchieta Comércio e Recapagens de Pneus
• Arduino Galina & Cia ltda (GRUPO)
• Art’s Pneus Comercio e Serviços ltda
• Ary Thomé & Cia. ltda
• ASR Pneus ltda
• Atual Pneus Comércio e Recapagem ltda (GRUPO)
• Atual Recauchutagem ltda
• Auto Show Pneus e Acessórios ltda
• AZ Pneus ltda 

• B Sousa e Cia ltda
• Baldissera & Baldissera ltda
• BAP PR Pneus Eireli
• Baron e Baldon ltda
• Barrela Recauchutagem de Pneus ltda
• Bonetti Pneus Recauchutagem ltda
• Bonin Recauchutadora de Pneus ltda
• Borilli Pneus ltda
• Borrachas Tipler ltda
• Bruma Comércio de Pneus ltda
• Buzetti Pneus Cuiabá ltda
• Buzetti Pneus Curitiba ltda

• Cacique Pneus Ind. e Com. ltda
• Carlos Elmino Filho
• Cattoni Renovadora de Pneus
• Centro Sul Pneus ltda
• Cinbor Ind Com Imp e Exp de Pneus ltda
• Comercial Automotiva sa (GRUPO)
• Comercial de Pneus Taquarense ltda
• Comércio de Pneus AM ltda
• Comércio de Pneus e Recapagem Boa Vista ltda
• Comércio e Recapagem de Pneus Aliança ltda
• Compeças Comércio de Peças ltda
• Concap Recup. Com. Ind. Pneus Conchal ltda

• Dal Molin e Cia. ltda
• Della Via Pneus ltda
• DM Pneus ltda
• Do Vale Pneus e Recapagem ltda (GRUPO)
• Drebor Borrachas ltda
• Dressano & Casaroto ltda

• Express Reforma e Com de Pneus ltda 

• F & J Pneus ltda
• Fabio Pneus ltda
• Farina e Morás Pneus ltda
• Fernando França Sorocaba me
• Figueira Comércio e Serviços de Pneus ltda
• Flex Tire Recapagem de Pneus ltda
• FM Pneus Brasil ltda (GRUPO)
• FM Pneus ltda (GRUPO)

• Garantia Total Reformadora de Pneus ltda
• GD Pneus ltda
• Giordani, Giordani & Carvalho ltda
• GT Pneus Industria Comercio e Serviços ltda
• Guanandi Vulcanização de Pneus ltda

• Henrik Recapadora de Pneus ltda
• Hévea Recapagem de Pneus ltda
• HMJ Pneus ltda

• Infláveis Barra Mansa Comércio de Pneus ltda
• Itaruban Comércio e Tecnopneus ltda
• Itucap Renovadora de Pneus e Com ltda

• J. Caldeira e Cia. ltda
• J. L. Renovadora de Pneus ltda
• JG - Serviços e Reforma de Pneumáticos ltda
• JK Pneus ltda (GRUPO)
• Jo Pneus ltda
• João Bosco Costa me
• José Margreiter me
• Jungbluth & Jungbluth ltda

• Leão Pneus ltda
• Litoral Pneus ltda
• Luiz Colombo Júnior e Cia ltda (GRUPO)

• Miudinho Pneus ltda
• Mogiana Renovadora de Pneus ltda
• Morecap Renovadora de Pneus ltda
• Movesa Motores e Veículos do Nordeste ltda (GRUPO)
• Muniz Reforma de Pneus ltda
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• N M Veloso Pneus
• N. S. A. Recauchutagem de Pneus ltda (GRUPO)
• New Tyre Remoldadora de Pneus ltda
• Norcape Prestação de Serv. em Pneus ltda
• Normando Gomes & Irmãos

• O.J.L. Recauchutagem ltda

• P. G. Barboza Com de Pneus e Recapagens
• P. M. Moreira Filho & Cia. ltda
• Pauliceia Renovadora de Pneus ltda
• Pnecap Recauchutagem de Pneus ltda
• Pneucargo Tecnologia em Pneus ltda
• Pneuflex Recauchutagem de Pneus ltda
• Pneulíder Recauchutagem ltda
• Pneumax Recondicionadora ltda
• Pneus Bahia Recauchutagem ltda
• Pneus Jandaia ltda
• Pneus Ost Renovadora de Pneus ltda
• Pneuscar Recauchutagem ltda
• Próspera Renovadora de Pneus ltda
• PVL Mendonça

• RB Recapagens Blumenau ltda
• Recall Comércio e Transporte de Pneus ltda
• Recamil Recauchutagem de Pneus ltda
• Recap Renovadora Catarinense de Pneus ltda
• Recapadora de Pneus CCN ltda 
• Recapadora de Pneus Sinop ltda
• Recapadora Eldorado ltda
• Recapadora P Pneus ltda
• Recapadora São Bento ltda
• Recapagem de Pneus Cidade Azul ltda
• Recapagem Líder ltda
• Recauchutadora Batista ltda
• Recauchutadora Campo Grande ltda
• Recauchutadora de Pneus Ari ltda
• Recauchutadora de Pneus Neri ltda
• Recauchutadora Elo ltda
• Recauchutadora Pirâmide ltda
• Recauchutadora Roda ltda
• Recauchutagem de Pneus Guaraciaba ltda
• Recauchutagem de Pneus Mirassol ltda (GRUPO)
• Recauchutagem e Vulcanização Real ltda
• Recauchutagem Rank ltda
• Recuperação e Comércio Americana de Pneus ltda
• Recuperadora de Pneus Espigares ltda
• Rede Pneu Renovadora de Pneus ltda (GRUPO)
• Rede Recapex Pneus ltda (GRUPO)
• Reformadora de Pneus Petrolina ltda
• Regente Pneus Ribeirão Preto ltda
• Renosul Renovadora de Pneus ltda
• Renovadora de Pneus Brasil ltda
• Renovadora de Pneus Cruz de Malta ltda
• Renovadora de Pneus DF ltda
• Renovadora de Pneus do Nordeste ltda
• Renovadora de Pneus Fogaça ltda
• Renovadora de Pneus Futura ltda
• Renovadora de Pneus Hoff ltda (GRUPO)
• Renovadora de Pneus Irmãos da Estrada ltda 
• Renovadora de Pneus Marialva ltda
• Renovadora de Pneus Matos ltda
• Renovadora de Pneus Nova Areal ltda
• Renovadora de Pneus Oxford ltda
• Renovadora de Pneus Rezende ltda
• Renovadora de Pneus Rodabem ltda
• Renovadora de Pneus Rosim ltda
• Renovadora de Pneus São Gonçalo ltda

• Renovadora de Pneus Souza ltda
• Renovadora de Pneus Vitória ltda
• Renovadora de Pneus Zanella ltda
• Renovadora e Distribuidora de Pneus Ituporanga
• Renovadora KM Comércio e Serviços ltda
• Repecol Renovadora de Pneus Colombo ltda
• Repegral Renovadora de Pneus ltda 
• Ressolagem Boa Vista ltda
• Ressolagem Marques Pneus ltda
• Rex Pneus Ind e Com ltda
• Robercap Recauchutagem de Pneus ltda (GRUPO)
• Rodrigues Pneus ltda
• RT Itajaí Reforma de Pneus ltda
• RT Uberaba Reforma de Pneus ltda  (GRUPO)
• Ruiz e Ruiz Ind. Com. Serv. de Renovação de Pneumáticos ltda

• Santos & Possa ltda
• Savar Veículos ltda
• SBM Renovadora de Pneus Mendes
• Sena Recuperação de Pneus ltda
• SER Pneus Porto Feliz ltda
• Serrasul Pneus ltda
• Shop Car Comércio de Pneus
• Simétrica Recauchutagem de Pneus ltda
• Siqueira e Souza Recauchutadora de Pneus ltda
• Sodam Recauchutadora de Pneus ltda
• Solemak Recauchutadora ltda
• Sorocap Recauchutagem Sorocaba ltda (GRUPO)
• Souza e Souza Com de Pneus ltda
• Steffen Pneus ltda
• Sul Real Comércio de Pneus ltda
• Supersingle Comercio de Pneus ltda

• Terra Preta Ref. de Pneus e C. Automotivos ltda
• Toro Recauchutagem ltda
• Toti Reform. de Pneus N. Sra. da Conceição ltda
• Trevo Renovação de Pneus ltda
• TRW Renovadora de Pneus ltda
• Tyresblue Pneus e Acessorios Automotivos ltda

• Unetral sa
• União Renovadora de Pneus ltda
• Unicap Renovadora de Pneus ltda

• Valecap Recauchutagem e Com. de Pneus ltda
• VD Comércio de Veículos ltda
• Vendap Renovadora de Pneus ltda
• Ventura Recauch. Prest. Serv. Com. de Pneus ltda
• Vicencio Paludo Filhos e Cia. ltda
• Vicini Pneus ltda (Filial 01)
• Virtuoso Vulcanizadora de Pneus ltda
• Vulcanização Sorocabana Pneus ltda
• Vulcanização Tarumã ltda
• Vulcanizações Taió ltda
• Vulcap Vulcanizaçao Arapiraca ltda

• Warmor Renovadora de Pneus ltda

• XPoynt Com e Remoldagem de Pneus ltda

• Zanella Recapadora de Pneus ltda
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Bridgestone Bandag

Bridgestone Bandag

ceira da ABR
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BRIDGESTONE BANDAGAssociado ABR

Gigante do 
segmento de pneus, 

a empresa aposta 
numa relação mais 

estreita e forte 
com a Associação 

Brasileira do 
Segmento de 

Reforma de Pneus

Bridgestone Bandag

A nova par
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mundo, sendo duas no Brasil (Campinas e 
Mafra), a Bridgestone Bandag é a nova as-
sociada da ABR.

No Brasil desde 1975, a Bandag pro-
duz materiais e equipamentos para reca-
pagem, para abastecer sua rede global, que 
além da recapagem de pneus, oferece uma 
vasta gama de serviços, como o sistema de 
gerenciamento de pneus para veículos de 
transporte. Além das unidades fabris, a 
empresa possui uma rede com mais de 250 
revendedores de pneus e mais de 145 lojas 
da Rede BTS. 

A fusão entre as duas empresas acon-
teceu em 2007, quando a Bridgestone ad-
quiriu a Bandag, produtora de materiais e 
equipamentos para recapagem, possibili-
tando que as duas líderes de mercado com-
partilhassem suas experiências e tecnolo-
gias na constante busca por excelência na 
oferta dos seus serviços. 

ultinacional 
do segmen-
to de pneus, 
com 800 con-
cessionárias e 
18 fábricas no M

Bridgestone Bandag

A nova par
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Confira e entrevista do diretor de vendas e mar-
keting da Bridgestone Bandag, Marcos Aoki.

Qual a importância para a Bridgestone Bandag 
integrar o quadro de associados da ABR? 

Para a Bridgestone, líder mundial em vendas 
de pneus no mundo e que possui a marca Bandag, 
que é uma das maiores produtoras de bandas pré-
curadas do Brasil, é de extrema importância esta 
aproximação e aliança estratégica com a ABR, tra-
dicional entidade que representa as empresas do 
segmento de reforma de pneus. 

O que a Bridgestone Bandag espera dessa parceria?
A Bridgestone Bandag buscará, como em toda 

parceria que faz com seus concessionários e seus 
fornecedores, uma relação mais estreita e forte, 
ou seja, espera poder contribuir com a ABR, assim 
como espera que a ABR possa ajudar este segmento 
se tornar cada vez mais profissional e de destaque 
no cenário nacional.

Como a empresa tem focado sua atuação no mer-
cado brasileiro? 

Hoje, temos um mercado bastante competi-
tivo no segmento de pneus de carga e de recapa-
gem onde diversos fabricantes estão instalados e 
em busca de sua fatia de mercado, não esquecendo 
também a participação dos produtos importados. 
A Bridgestone Bandag está entre as principais e 
mais importantes fabricantes no Brasil, oferecen-
do ao mercado soluções em pneus novos, recapa-
gem e serviços, destinados ao segmento de trans-
porte.

Através de mais de 250 revendedores de pneus 
e mais de 145 lojas da Rede BTS (Bandag Truck 
Service, maior rede de serviços do Brasil para ca-
minhões e ônibus), são oferecidos serviços além 
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da venda do pneu novo e da coleta de pneus para 
recapagem, serviços altamente qualificados para 
manutenção completa dos veículos, otimizando 
o tempo de parada. Nestes centros de serviços, o 
transportador encontra uma oficina estruturada, 
atendimento e serviços padronizados e mão de 
obra qualificada. Os centros de serviços BTS dis-
ponibilizam produtos e serviços demandados por 
seus clientes na região, como pneus novos, recapa-
gem, serviços para freios, serviços de suspensão, 
de lubrificação, de sistemas elétricos, conveniên-
cia e acessórios. A rede oferece cobertura nacional 
com localização estratégica nas principais rodo-
vias de acesso do País. 

Quais os principais diferenciais no mix de serviços 
oferecidos pelos Centros Técnicos da empresa es-
palhados pelo país? Quantos são e onde estão lo-
calizados?

Podemos começar a listar os diferenciais atra-
vés da estratégia de cobertura nacional feita pela 
nossa rede de distribuição. Contamos com reven-
das de pneus, plantas de recapagem e também da 
Rede de Serviços BTS nas principais rodovias do 
Brasil, temos também um leque de opções de pro-
dutos e serviços feitos por profissionais treinados 
e capacitados pelos principais fabricantes de auto-
peças.

Temos também como diferencial nossa linha de 
produtos para pneus novos e recapagens, produtos 
estes que garantem o melhor custo por quilômetro 
para o usuário final, pois são constantemente tes-
tados e avaliados por equipe técnica especializada. 

Outro fator importante é o conceito de Ciclo 
Total de Vida do Pneu, ou seja, podemos contro-
lar o pneu desde a fabricação, passando pela distri-
buição, monitorando o início de operação, passan-
do pelos serviços para aumentar sua vida útil, pelo 
serviço de recapagem que garante “nova vida” aos 
pneus até a retirada dos pneus e reciclagem preser-
vando a natureza. 

São diferenciais como estes que somente a Brid-
gestone Bandag pode proporcionar ao consumidor, 
sendo a única com soluções completas. Este concei-
to de Ciclo Total de Vida é nosso grande diferencial 
frente à concorrência, pois o transportador encon-
tra em um só lugar tudo que precisa. 

A Bridgestone Bandag também mantém à dis-
posição de todos os clientes e usuários de seus pro-
dutos e serviços o Programa de Garantia Estendida 
Bandag, para o setor de recapagem, com o qual vem 
acumulando experiência para a cada dia, para me-
lhor atender as necessidades destes clientes e tam-
bém da Rede de Concessionários Bandag.

O Programa de Garantia Estendida Bandag se 
diferencia no mercado por sua abrangência e agi-
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lidade. Confere a possibilidade da indeniza-
ção ao usuário final contra eventual falha de 
produto ou processo, no ato de sua reclamação 
junto ao Concessionário Bandag participante 
do Programa.
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Acordo da 
ABNT com 
a ABR reduz 
preço e oferece 
novas opções 
de pagamento 
do Selo Verde

ABNT e ABR 
incentivam o 
Selo Verde

SELO VERDEGestão do Segmento

José Carlos Cabral

associado da 
ABR tem novas 
condições para 
obter o Selo Verde, 

a certificação de 
Rotulagem Ambien-

tal da ABNT (Associação Brasileira de 
Normas Técnicas). O custo do “Rótulo 
Ecológico” para o segmento de reforma 
de pneus caiu consideravelmente, além 
de ganhar novas opções de pagamento.

O Selo Verde para pneus reforma-
dos acaba de completar três anos de 
lançamento com uma série de empre-
sas certificadas e outras até iniciando a 
recertificação. Segundo Antonio Paren-

te, coordenador de Certificação de Sis-
temas da ABNT, todo o processo da cer-
tificação já está estabelecido.

O coordenador revela que o custo 
para o contrato de três anos do Selo 
Verde caiu para cerca de 11 mil reais, 
valor este que pode ser parcelado du-
rante todo o período. “A ABNT redu-
ziu esse valor justamente para incen-
tivar o setor e auxiliar a ABR, que está 
fazendo um trabalho de promoção do 
Selo Verde para seus associados”, ex-
plica Parente.

O Selo Verde traz muitos benefícios 
para toda a cadeia envolvida no proces-
so de reforma de pneu, além da preser-
vação do meio ambiente com a redução 
de desperdícios garantindo a recicla-
gem. O coordenador da ABNT lembra 
que o “Rótulo Ecológico” analisa todo o 

BENEFÍCIOS

O
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A ABR acredita que o Selo Verde 
pode trazer diversas vantagens para a 
empresa, como aumento da receita; vi-
sibilidade; diferenciação no mercado e, 
futuramente, até mesmo uma possível 
redução de impostos. Para a entidade, 
a rotulagem ambiental pode auxiliar 
o consumidor na escolha de produtos 
menos agressivos ao meio ambiente, 
além de um instrumento de marketing 
para as organizações que investem nes-
ta área e querem oferecer produtos dife-
renciados no mercado.

 
A ABR tomou a iniciativa de criar 

junto a ABNT um programa de Rotu-
lagem Ambiental, tendo como objeti-
vo o reconhecimento das associadas 
que atendem e desenvolvem programas 
que contribuem para o desenvolvimen-
to sustentável. O Selo Verde é uma for-
ma de expor ao mercado o posiciona-
mento e a preocupação com a sociedade 
no que diz respeito às gerações futuras, 
agregando valor às empresas de refor-
ma perante todos os públicos.

O objetivo da elaboração de um Pro-
grama de Rotulagem Ambiental (Ecola-
belling) é desenvolver critérios míni-
mos para que as empresas associadas 
à ABR, que trabalham na reforma de 
pneus, possam ter um diferencial com-
petitivo para o seu produto através da 
obtenção do rótulo ecológico ABNT. 
Trata-se de uma metodologia voluntá-
ria de certificação e rotulagem de de-
sempenho ambiental de produtos ou 
serviços que vem sendo praticada ao re-
dor do mundo.

A atribuição do Rótulo Ecológico 
(Selo Verde) é similar a uma premia-
ção, uma vez que os critérios são ela-
borados visando à excelência ambien-
tal para a promoção e melhoria dos 
produtos e processos de forma a aten-
der às preferências dos consumido-
res. Em contraste com outros símbo-
los “verdes” ou declarações feitas por 
fabricantes ou fornecedores de servi-
ços, um rótulo ambiental é concedido 
por uma entidade de terceira parte, de 
forma imparcial, para determinados 
produtos ou serviços que são avaliados 
com base em critérios múltiplos pre-
viamente definidos.

processo de fabricação do pneu e seus 
possíveis impactos ambientais. “Quan-
do você implanta a rotulagem ambien-
tal em uma empresa tem certeza que 
aquele produto naquele processo não 
está tendo impactos ambientais negati-
vos. Acho que é muito importante para 
a empresa de recuperação de pneus ter 
essa rotulagem, pois vai mostrar ao 
mercado que tem um processo de pro-
dução limpo”, esclarece.

O mercado consumidor está cada 
vez mais preocupado com os impac-
tos da indústria no meio ambiente ad-
quirindo produtos fabricados de forma 
ecologicamente correta. E o Selo Verde 
vai impresso no pneu reformado da em-
presa que conquistou a certificação da 
ABNT, ou seja, uma garantia de menor 
impacto ambiental em relação ao con-
corrente que não tem essa preocupação. 
“E a empresa só recebe esta certificação 
quando a auditoria constatar que real-
mente está obedecendo a todos os cri-
térios mínimos exigidos pelo sistema”, 
garante Parente.

SELO VERDE

Sorocaba (SP)

Santana de Parnaíba (SP)

Guarulhos (SP)

Nova Prata (RS) 
Vicêncio Paludo Filhos & Cia. 

São Leopoldo (RS) 
Borrachas Tipler
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Pedro Celso

tadores e móveis de escritórios a caminhões e 
materiais de construção, além de pneus e seus 
insumos.

Entre os benefícios do cartão está a taxa de 
juros atrativa (0,92% ao mês em outubro), bem 
como o pagamento em até 48 prestações men-
sais fixas. O presidente da ABR, Roberto de Oli-
veira, esclarece que só alguns fornecedores de 
matéria-prima para o segmento de reforma de 
pneus possuem a opção do Cartão BNDES.

Desde 2009 a Vipal disponibiliza no site do 
Cartão BNDES sua linha de bandas pré-molda-
das e manta de borracha para o transportador. 
A empresa destaca que o crescimento deste ser-
viço junto a seus clientes foi de 9% no último 

principais fabricantes oferecem essa opção em 
sua rede de reformadores. 

Bastante utilizado por frotistas na compra 
de veículos, o Cartão BNDES é uma linha de 
crédito rotativo e pré-aprovada do governo fe-
deral exclusiva para micros, pequenas e médias 
empresas adquirirem bens e serviços. São mais 
de 236 mil itens disponíveis para compra no site 
do cartão (www.cartaobndes.gov.br), de compu-

Cartão BNDES é uma 
das opções de pagamen-
to do transportador para 
a reforma de pneus. A mo-

dalidade de financiamento 
traz algumas vantagens e as 

José Carlos Cabral 

Financiamento BNDESMercado
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ano. Só no primeiro semestre de 2014, a Vipal já 
conta com um crescimento em termos de valo-
res com o Cartão BNDES de 62,21% em relação 
ao mesmo período do ano passado. Também na 
primeira metade deste ano, a empresa alcançou 
seu recorde do ano em número de adesões, com 
10% mais pedidos em relação a 2013.

O Gerente de Marketing da empresa, Edu-
ardo Sacco, destaca que para o reformador da 
Rede Vipal é uma ferramenta importante para 
oferecer ao transportador a reforma com juros 
baixos, em até 48 vezes , sem riscos de inadim-
plência. “Após a conclusão do processo no por-
tal do Cartão BNDES, o reformador recebe o va-
lor negociado na transação em cerca de 30 dias”, 
acrescenta. 

A Marangoni comercializa no site do car-
tão para autorizados e frotistas a banda de ro-
dagem Unitread, o anel pré-moldado, além das 
borrachas de ligação e extrusora. O gerente co-
mercial da Marangoni, Geraldo Majela, explica 
que o objetivo é oferecer o benefício diretamen-
te para o reformador, já que a maioria dos pro-
gramas contempla somente o usuário final. 

A Marangoni foi uma das pioneiras no mer-
cado a utilizar os incentivos do BNDES, em 
2011, segundo o seu superintendente na Amé-
rica Latina, Gian Piero Zadra. A empresa desta-
ca como um grande benefício do cartão as taxas 
atrativas comparadas ao que o mercado oferece 
(juros de 0,92% ao mês no último mês de agos-
to). “Temos que fazer um esforço para maior di-
vulgação, ainda mais agora com um juro muito 
interessante”, acrescenta.

A ABC Borrachas utiliza o Cartão BNDES 
como forma de pagamento desde 2012. A Su-
pervisora Comercial da empresa, Viviane Silva, 
informa que vários tipos de clientes usam o car-

A Rubbernew trabalha com o cartão desde 
2013, também cadastrada para utilização tan-
to para reformador como para o transportador. 
Segundo o diretor Aramis Carlos Portato, uma 
das vantagens para a empresa está na garantia 
do recebimento. “Para o cliente é a possibilida-
de de poder parcelar o valor de acordo com a sua 
disponibilidade”, completa.

A Tipler disponibiliza essa modalidade de 
pagamento desde 2010. No caso da empresa, o 
transportador pode procurar a Rede Tipler ca-
dastrada no sistema do BNDES e pagar a re-
forma dos pneus através do cartão. “O Refor-
mador se beneficia da segurança da operação e 
também oferece um meio de parcelamento sem 
comprometer seu caixa, uma vez que o parcela-
mento dos valores é bancado pelo BNDES”, res-
salta Fabiano Fratta, Gerente Comercial.

A Moreflex trabalha de outra forma com 
o Cartão BNDES, sendo cadastrada no sistema 
para seus clientes finais e somente para indica-
ção. “Indicamos nossos credenciados ao BNDES 
para que eles possam oferecer esse serviço aos 
seus clientes. Nós como distribuidores não op-
tamos por essa modalidade de pagamento”, es-
clarece Eduardo Oliveira, Gerente de Produto.

A Pirelli disponibiliza desde 2009 o Cartão 
BNDES como opção de pagamento para a ven-
da de pneus novos e também só para indica-
ção no segmento de reforma. “A Pirelli está ca-
dastrada para a venda de pneus novos a frotas 
e pode indicar reformadores credenciados que 
tenham interesse em disponibilizar essa condi-
ção de pagamento aos seus clientes”, explica Ma-
riana Bedolini, Analista Comercial da fabrican-
te, que aponta ainda as vantagens do sistema. “A 
Pirelli recebe o valor total da compra em 30 dias 
pela afiliadora (Cielo ou Redecard), o que reduz 
o prazo médio de recebimento da empresa. Para 
o cliente a vantagem é que o sistema é aceito em 
todo o Brasil, nos mais diversos tipos de produ-
tos, além da facilidade de crédito e financiamen-
to em até 48 vezes.”

Para solicitar o Cartão BNDES basta aces-
sar o site [www.cartaobndes.gov.br], preencher 
a proposta de solicitação e encaminhá-la ao 
banco emissor, junto aos documentos necessá-
rios. Qualquer empresa também pode se cre-
denciar como fabricante ou distribuidor para 
vender, é só preencher a proposta de creden-
ciamento na página do cartão.
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tão: reformadores e distribuidores, sendo os transportadores diretamente 
nas reformadoras. “Com o cartão, o cliente tem a vantagem de poder par-
celar suas compras em até 48 vezes com juros baixos, enquanto a empresa 
possui a garantia do recebimento na data certa, além de garantir esta for-
ma diferenciada de pagamento”, avalia a executiva.

A Goodyear disponibiliza o cartão do banco desde 2008, sendo que o 
reformador é quem faz a venda da recapagem através do portal do BNDES. 
Para isso, a fabricante realiza seu cadastro no site para que o recapador te-
nha o acesso. Para a companhia, o principal benefício do Cartão BNDES é 
a possibilidade de parcelar suas compras em até 48 vezes com juros subsi-
diados, portanto as empresas conseguem comprar recapagens com preços 
competitivos com menor impacto no fluxo de caixa.

Já a Rank passou a oferecer essa opção de pagamento em abril des-
te ano, cadastrada no sistema de forma a atender tanto o transportador 
como o reformador. Entre suas vantagens, a empresa considera que o re-
cebimento via Cartão BNDES elimina a inadimplência e o prazo de recebi-
mento se dá em 28 dias.
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ABR em Audiência 
Pública no Senado

N  o dia 02 de setembro, foi promovi-
da pela Comissão do Meio Ambiente, 
Defesa do Consumidor e Fiscalização 

e Controle do Senado Federal, audiência públi-
ca dirigida pelo senador Romero Jucá (PMDB-
RR), presidente da Comissão Mista da Medida 
Provisória nº 651 de 2014, na qual estiveram 
presentes Roberto de Oliveira, presidente da 
ABR, Carlos Thomaz, assessor Técnico da ABR 
e Margareth Buzetti, empresária da Buzetti 
Pneus.

A presença da ABR foi solicitada para re-
forçar a argumentação do artigo a ser incluído 
à Emenda Provisória (MPV nº 165, de 2014) 
que propõe reclassificar a atividade da Refor-
ma de Pneus no CNAE 2.0 (Classificação Na-
cional de Atividades Econômicas) enquadrado 
na subclasse 2212-9/00 da classificação nacio-
nal. O objetivo é obter a alíquota zero do PIS/
PASEP e do COFINS devida pelas empresas 
fabricantes da reforma de pneus com a inten-
ção de reduzir a carga tributária e, assim, pro-
mover maior investimento na área, reduzindo 
custos, aumentando a competitividade e ge-
rando mais empregos. A medida não se aplica 
à venda de pneus usados ou reformados, e sim 
à produção industrial da reforma de pneus.

Roberto de Oliveira, presidente da ABR com o senador Romero Jucá, presidente 
da Comissão Mista da MP 651, em audiência pública no Senado Federal.

Senador  Blairo Maggi, presidente da CMA - Comissão do Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização do Senado Federal.

»
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Floriano Rios e Divulgação
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Margareth Buzetti, empresária da Buzetti Pneus em Mato Grosso, mentora e 
articuladora que esteve à frente do movimento pela adoção da alíquota zero do 

PIS/PASEP e COFINS – uma conquista para a atividade de reforma de pneus.

»

O  trabalho pelo reconhecimento da ativida-
de da reforma de pneus, que existe no Brasil 
há mais de 60 anos, responsável pela gera-

ção de cerca de 250 mil empregos formais diretos e in-
diretos distribuídos por cinco mil empresas, e que em 
2013 reformou nove milhões de unidades de pneus co-
merciais, ainda reduz a emissão de gases do efeito es-
tufa e ajuda o país na economia do petróleo, tem sido 
uma tarefa contínua da ABR e de alguns parceiros fi-
dedignos.

Esta foi mais uma das etapas do movimento arti-
culado pela empresária da Buzetti Pneus, Margareth 
Buzetti, que inicialmente sensibilizou o senador Blai-
ro Maggi (PR-MT) quanto ao apelo econômico e am-
biental da reforma de pneus, lembrando que o Senador  
é presidente da CMA - Comissão do Meio Ambiente.

Foi elaborada uma emenda pelo senador Cidinho 
Santos (PR-MT), primeiro-suplente de Maggi, arti-
culador da MPV 651 e apresentada à citada Comis-
são em sua segunda reunião no dia 09 de outubro de 
2014, pela senadora Ana Amélia (PP-RS). “O que nós 
estamos pedindo... E o faço em nome do senador Cidi-
nho Santos e o endosso, porque é no meu estado do Rio 
Grande do Sul, no município de Nova Prata, onde toda 
essa indústria nasceu e floresceu, e hoje está no Bra-
sil inteiro” ressaltou a senadora, complementando: “O 
que nós estamos pedindo é apenas zerar o PIS/Pasep e 
Cofins da produção industrial, não da receita bruta na 
venda do produto. Penso que ela tem justiça econômi-
ca e dá competitividade a um setor – como eu disse – 
relevante pela sua resolução da questão do passivo am-
biental, aproveitando esses pneus”, argumentou Ana 
Amélia. Na ocasião, a proposição foi acolhida pelo Re-
lator, o senador Newton Lima (PT-SP), votada e apro-
vada pelos parlamentares.

Depois do Senado, em 14 de outubro, a Medida 
Provisória obteve aprovação na Câmara dos Deputa-
dos e está de volta ao Senado. “O trâmite é, após apro-
vação na Casa, seguir para a sanção presidencial”, co-
menta Coaraci Nogueira de Castilho, advogado e 
assessor parlamentar do gabinete do senador Maggi, 
que tem se empenhado na aprovação da MPV. “Ago-

Desonerando a 
reforma de pneus

Em Brasília, o presidente da ABR, 
Roberto de Oliveira, apresentou 
informações consistentes sobre a 
colaboração do segmento para a 
economia do País e na preservação 
do meio ambiente.

»

ra estamos mobilizados em sensibilizar o 
ministro da Fazenda (Guido Mantega) para 
que a presidente Dilma sancione a Lei”, co-
menta Castilho.

Ao todo, já foram apresentadas 334 
emendas ao MPV 651 que trata de interes-
ses em vários setores produtivos no País. 
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Comitiva da ABR 
reune-se no IPEM-SP

E  m julho deste ano uma comitiva da ABR (Associação 
Brasileira do Segmento de Reforma de Pneus), repre-
sentada por Alexandre Moreira, diretor Secretário, 

Carlos Thomaz, assessor Técnico, Eduardo Martins, assessor 
Comercial, juntamente com o empresário Auro Levorin, mem-
bro da Câmara dos Fabricantes de Matéria Prima, reuniu-se no 

IPEM-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo) 
com os Srs. Harisson Mattos Ferraz, diretor do Centro de Fis-
calização da Conformidade de Serviços, Gilmar Araújo Nasci-
mento, diretor do Centro de Verificação da Conformidade de 
Empresas Certificadas e Jefferson Kovachich de Oliveira, 
diretor técnico do Departamento de Metrologia e Qualidade, 
com o objetivo de discutir questões referentes à fiscalização e a 
regulamentação do setor de reforma de pneus.

No IPEM-SP, Alexandre Moreira, Harisson Ferraz, Gilmar 
Nascimento, Jefferson de Oliveira, Auro Levorin, Carlos 

Thomaz e Eduardo Martins reunidos para tratar de questões 
de fiscalização e regulamentação da reforma de pneus.

Diretoria da ABR 
visita Borrachas e 

Equipamentos Elgi em Lorena (SP)

N o dia 23 de julho, a 
ABR realizou uma 
visita à unidade da 

Borrachas e Equipamentos 
Elgi localizada no Vale do Pa-
raíba, importante corredor en-
tre Rio de Janeiro e São Paulo, 
em Lorena (SP).

Participaram da reunião: 
Monica Armonas, diretora 
de Comunicação da ABR que 
responde também por vendas 
de equipamentos Armonas 
na Elgi; Roberto de Olivei-
ra, presidente da ABR; Carlos 
Thomaz, assessor Técnico da 
ABR; George Morgan, diretor 
geral da Borrachas e Equipa-
mentos Elgi; Elaine Arigoni, 
secretária Executiva da ABR; 
e Everson Schmidt, diretor 
suplente da Categoria Equipa-
mentos da ABR.
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Luto: a ABR lamenta 
recente perda no setor

N o dia 30/07/2014 faleceu em São Paulo (SP) o Sr. Fran-
cisco Fernando Metzler, co-fundador da Ferlex Via-
turas e Equipamentos Ltda. Engenheiro mecânico e 

empreendedor na área de equipamentos, Fernando enxergou 
uma oportunidade de mercado em 1982 na I Feira Nacional de 
Recauchutagem, em Salvador (BA) e investiu na fabricação de 
equipamentos voltados para a reforma de pneus. Com o cresci-
mento do segmento, em 1985 seria fundada a ABR sinalizan-
do a conscientização, na época, pelo associativismo. Fernando 

não passou desapercebido, trabalhou muito pelo 
setor e deixou seu legado: transformou a Ferlex em 
sinônimo de autoclaves e viu seu trabalho vencer 
os limites nacionais e ganhar o mundo. 

A  ABR através de sua equipe técnica preparou 
algumas considerações durante a vigência da 
Consulta Pública da Portaria Inmetro nº 247 

aberta em maio de 2014 que trata do Aperfeiçoamento dos 
Requisitos de Avaliação da Conformidade para Reforma de 
Pneus. No dia 14 de outubro ocorreu nova reunião geral com 
a presença de todas as entidades envolvidas, inclusive a ABR.

Críticas e sugestões para 
Inmetro 247 - RAC Pneus
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PNEUS DE PASSEIO E CAMINHONETEInformativo Técnico

Associação Brasileira 
do Segmento de
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RACHADURAS CIRCUNFERENCIAIS 
NO TOPO DO FLANCO

Fotos: Manual de condições de pneus de passeio 
e caminhonete - TIA Tire Industry AssociationEditado por Carlos Thomaz

APARÊNCIA

CAUSAS PROVÁVEIS

RECOMENDAÇÕES

Rachadura(s) que aparece(m) no flanco superior, 
localizada ou até 360 graus ao redor do pneu.

Carga excessiva; pressão baixa; alto torque; 
força lateral excessiva; desalinhamento; 
progressão de uma perfuração; avaria 
acidental; armazenagem inadequada.

Ao motorista: manter pressão de inflação adequada; reduzir 
velocidade em curvas; evitar arrancadas. No pneu: se a 
rachadura é superficial, continuar em serviço, se não, remover 
permanentemente de serviço; qualquer pneu suspeito de uso 
prolongado com baixa pressão ou com pressão excessivamente 
baixa deve ser removido do aro e inspecionado interna e 
externamente; se a causa não é aparente, consultar o fabricante 
do pneu. No veículo: manter carga dentro das recomendações 
do fabricante do veículo; verificar alinhamento do veículo.

Vista externa do pneu Vista interna do pneu
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DANOS NO TRANSPORTE/ MANUSEIO

Informativo Técnico

Associação Brasileira 
do Segmento de
Reforma de Pneus

Fotos: Manual de condições de pneus de passeio 
e caminhonete - TIA Tire Industry Association

PNEUS DE PASSEIO E CAMINHONETE
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Editado por Carlos Thomaz

APARÊNCIA

CAUSAS PROVÁVEIS

RECOMENDAÇÕES

Corte localizado, abrasão, deformação 
ou contusão em um pneu novo devido a 
manuseio inadequado.

Manuseio inadequado; pneu distorcido por transporte 
inadequado; corte exterior por empilhadeira, ou faca, ou 
objeto estranho; corte interior por empilhadeira, ou faca, 
ou objeto estranho.

No pneu: inspecionar os pneus no recebimento; rever com o 
distribuidor de pneus transportados ou fabricante; se apropriado, 
registrar a reclamação com o transportador; rever práticas de 
estocagem e manuseio.
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AÇÃO POR AGENTES
ATMOSFÉRICOS (INTEMPÉRIE, OZÔNIO)

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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Editado por Carlos Thomaz

APARÊNCIA

CAUSAS PROVÁVEIS

RECOMENDAÇÃO

Numerosas fendas pequenas na superfície da borracha, 
na maioria das vezes, 360° ao redor da carcaça.

Exposição da superfície de borracha à intempérie, por 
longos períodos de estacionamento, em ambientes fechados, 
principalmente próximo de equipamentos dotados de motores 
elétricos, onde existe alta concentração de ozônio.

Os materiais de proteção na composição de borracha, 
contra a ação de intempérie e outros agentes, são mais 
efetivos quando o pneumático é utilizado com frequência. 
Minimizar o tempo de veículo estacionado.

Reedição Pnews 48
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AÇÃO DE DERIVADOS 
DE PETRÓLEO NA CARCAÇA

Informativo Técnico

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

PNEUS DA LINHA COMERCIAL

Reedição Pnews 48

Associação Brasileira 
do Segmento de
Reforma de Pneus
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Editado por Carlos Thomaz

APARÊNCIA

CAUSAS PROVÁVEIS

RECOMENDAÇÕES

Na parede lateral da carcaça, a borracha se apresenta 
inchada, esponjosa. Pode haver odor de petróleo.

Contaminação por materiais graxos, 
diesel, solventes derivados de petróleo.

Carcaças com contaminação de petróleo devem ser recusadas 
para reforma. Administrar e evitar o contato nos pneus por 
produtos derivados de petróleo.
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Em pé: Willian Vasconcelos, Fabiano 
Santos, Roberto de Oliveira, Julio César 
Larocca, Plinio de Luca, Hernando A. 
Diez, Everson Schmidt. 
Sentados: Adalberto Fernandez, 
Mauricio Labadie, Rubén López 
Albarrán e Elaine Arigoni.

Everson Schmidt

Divulgação
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ALARNEUInternacional

ABR e
Alarneu
ABR e
Alarneu
em Cancúnem Cancún

Representantes 
encontram-se 
no México 
na primeira 
assembleia da 
associação
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Acima, representantes brasileiros, Roberto de Oliveira, 
Everson Schmidt e Plinio de Luca, homenageados pelos 
mexicanos Rubén Albarrán e Willian Vasconcelos.
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Além da feira, a Andellac (Asociación Nacional de los 
Distribuidores de Llantas y Plantas Renovadoras, A. C.), 
organizadora do evento, realizou conferências abordando 
temas importantes relacionados ao setor, proporcionando 
a troca de informações e consolidando as relações entre as 
empresas participantes.

O congresso trouxe, dentre os 34 expositores, empre-
sas de máquinas e equipamentos nacionais e internacio-
nais, sendo ainda sede da 1ª Assembleia da ALARNEU – 
Associação Latino-Americana de Reforma de Pneus, que 
iniciou seus trabalhos neste encontro, discutindo sobre o 
estatuto da entidade.

Estiveram presentes na Assembleia membros da dire-
toria da ALARNEU e representantes da Câmara de Fabri-
cantes de matéria prima:

os dias 2 a 5 de outubro, no Palace 
Resorts em Cancún, aconteceu o 
41ª Expo Congresso Latino Ame-
ricano Andellac, reunindo os mais 
importantes fabricantes e distribui-
dores de pneus do México.N

Presidente Executivo - Julio César Larocca – ARAN, Argentina
Diretor Secretário - Roberto de Oliveira – ABR, Brasil
Diretor Financeiro - Plinio de Luca – Vipal, Brasil
Diretor de Comunicação – Everson Schmidt – Schmidt Moldes, Brasil
Diretor Técnico – Mauricio Labadie – Uruguai
Diretor de Mercado – Rubén López Albarrán - Andellac, México
Diretor Suplente – Reconstrutor - Hernando A. Diez Vargas - ANRE, Colombia
Willian Vasconcelos - Galgo - Mexico
Adalberto Fernandez - Vipal - Argentina
Fabiano Santos - Marangoni - Brasil
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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

268,82 
296,96 

463,37
491,52
604,10 

496,81
553,10
609,38
693,81 

543,86
614,23
698,65
726,78

207,37
350,82
387,40
440,87 

309,09 
439,91 
420,22
465,81
491,69

316,66 
330,73 

519,85
547,99
632,41 

552,50 
608,77 
665,05 
721,35 

588,52 
672,94 
757,37 
785,51 

524,34 
580,63 
693,19 
749,48 

560,36 
616,65 
729,21 
785,51 

588,52 
672,94 
729,21 
841,75 

661,62

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$

01
3/

20
14

/A
B

R

No conserto, cobrar do valor desta tabela:
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2014

se somente conserto
se conserto com reforma

25 % 
10 % 
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ceamento só ocorre em situações esporádicas ou eventuais.

Daí vem algumas perguntas:
- Por que é necessário calibrar ou, melhor 
ainda, por que o pneu perde pressão?

- Por que é tão importante?
- Se é tão importante a calibragem, por que é tão ne-

gligenciada?

Parece óbvio, mas na prática o que vemos é muita desin-
formação e pouca ação.

Para começar, é fundamental determinar qual a pressão 
ideal a ser utilizada e isso varia conforme a medida dos pneus, 
sua capacidade de carga e o peso que incide sobre cada um. 
E quando se fala em peso, é o peso bruto total (PBT). Gros-
so modo, divide-se o PBT pela quantidade de pneus, mas 
essa conta não é exata já que a distribuição da carga sobre a 
carroceria, o distanciamento dos eixos e a condição mecânica 
do veículo podem interferir na distribuição do peso.

O correto é aferir com aquelas balanças utilizadas nas ro-
dovias, que pesam eixo por eixo. Tendo o peso por eixo, aí 
sim, divide-se pela quantidade de pneus de cada eixo e con-
sultar as tabelas dos fabricantes ou da ALAPA para encontrar 
a pressão ideal.

Um pneu calibrado, que fique parado sem uso, perde cer-
ca de 3 libras de pressão num período de 30 dias. E isso acon-
tece porque a borracha é porosa e, portanto, permeável.  A 
borracha com que é feita a câmara de ar, no caso dos pneus 
com câmara, ou o liner dos pneus sem câmara (borracha bu-

os pneus
A calibragem é a única manutenção 

que o pneu requer regularmente e, por 
esta razão, a ação mais importante que po-
demos realizar com esse item tão negligen-
ciado no uso. Qualquer outra situação tais 
como conserto, reforma, rodízio ou balan-

tílica ou IIR, na sigla universalmente utilizada) é a mais im-
permeável de todas, mas não absolutamente estanque. Essa 
perda pode ser acelerada pelos ciclos de aquecimento/res-
friamento constantes que acontecem durante o uso, por vaza-
mentos nas válvulas e por furos, mesmo que minúsculos.

Mais rápida em pneus com câmara, mas igualmente pre-
judicial para qualquer um. E, como perde ar, este precisa ser 
reposto de tempos em tempos. Os fabricantes em geral indi-
cam que a calibragem deve ser feita semanalmente ou quin-
zenalmente. Eu defendo a opção de que seja feita a intervalos 
regulares ajustados conforme a realidade de cada um e, para 
achar esse intervalo, é preciso fazer a medição frequente no 
início para determinar o quanto a pressão varia.

Se, em uma semana, a pressão oscilou 2 ou 3 libras, ca-
libre para a pressão correta e amplie o intervalo para 10 dias 
e faça uma nova medição. Se a pressão oscilou 4 ou 5 libras, 
calibre novamente e estique o intervalo para 15 dias, e as-
sim por diante. No sentido inverso, se oscilou demais, encur-
te o intervalo.

Uma vez determinado o intervalo, estabeleça uma divisão 
da quantidade de veículos da frota pelo número de dias do in-
tervalo de modo que a cada dia uma parte da frota deve pas-
sar pela verificação e, se necessário, calibragem. Já encontrei 
empresas cuja política era calibrar toda a frota num determi-
nado dia. Na prática, não funcionava. Com o acúmulo de veí-
culos na borracharia, o resultado é que poucos calibravam e a 
maioria rodava com pressão incorreta.

A  importância da calibragem é porque pneu al-
gum suporta peso. É o ar contido em seu inte-
rior que realmente faz esse trabalho, o pneu 

é apenas um recipiente. Pressão incorreta, tanto alta quan-
to baixa, prejudica os pneus e reduz a quilometragem pos-
sível, encurtando sua vida útil e aumentando os custos com 
os veículos.
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Pércio Schneider, consultor da Pró-Sul, 
de São Paulo, que faz softwares para con-
trolar pneus, combustível e lubrificantes
pneus@greco.com.br

               Pressão incorreta, 
tanto alta quanto baixa, 
prejudica os pneus e reduz 
a quilometragem possível, 
encurtando sua vida útil e 
aumentando os custos 
com os veículos.

P87
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A baixa pressão é a mais prejudicial porque aumenta a 
temperatura durante o uso e permite que a carcaça seja fle-
xionada em excesso, acelerando o processo de fadiga e seu 
acúmulo, inviabilizando a carcaça para reformas e aumentan-
do significativamente o risco de estouro e acidentes, mesmo 
em pneus nunca reformados.

Pneus com baixa pressão afetam diretamente os resulta-
dos de consumo de combustível fazendo com que as médias 
caiam. E o combustível é a maior despesa na planilha de cus-
tos, qualquer que seja a atividade de transporte: passagei-
ros ou carga; urbano ou rodoviário; curta, média ou longa dis-
tância.

Sendo tão importante, por que é tão negligenciada? 
Simples. Porque quem faz força é o motor e não o 
motorista, e este não sente que requer maior es-

forço para conseguir se movimentar. Além, é claro, de certa 
cegueira de quem administra a frota para com o seu negócio.

Principalmente motoristas custam a crer o quanto a pres-
são influencia na necessidade de acelerar mais (e gastar mais 
combustível) para conseguir se deslocar de um local a outro. 
De modo geral, atribuem essa situação somente ao peso car-
regado. Numa ocasião consegui mostrar na prática, e de for-
ma inquestionável, como isso acontece.

Num treinamento numa frota os motoristas informaram 
que na empresa não havia calibrador nem compressor de ar e 
que, caso fossem calibrar num posto ou borracheiro, o setor 
de operações percebia a parada pelo rastreamento e o moto-
rista recebia uma bronca, quando não uma punição.

Pedi para providenciarem dois carrinhos de mão usados 
em obras que tivessem pneus, e dois sacos de cimento. Um 
dos carrinhos estava com o pneu calibrado e outro, com pres-
são um pouco mais baixa. No pátio da empresa cada um, co-
meçando pelo gerente de tráfego, teve que levar os carrinhos 
de um lado para outro numa distância curta, de uns 15 m. Le-
vavam o que estava com baixa pressão e voltavam com o cali-
brado, um de cada vez.

Todos puderam sentir “na pele” a dificuldade com o pri-
meiro. E a única diferença entre ambos era a pressão. No dia 
seguinte já estavam fazendo cotação de preços para compres-
sor e calibrador.

É muito comum encontrarmos frotas que, quan-
do possuem abastecimento próprio, o calibrador 
está no mesmo local. De modo geral, isso é um 

erro. Abastecer costuma levar menos tempo e o resultado é 
que raramente todos os pneus são calibrados, pelo menos em 
composições com muitos eixos. Uma alternativa para ganhar 
tempo é utilizar um calibrador múltiplo. Existem modelos que 
permitem calibrar 4 ou 6 pneus ao mesmo tempo, desde que 
disponha de um compressor com boa capacidade. O uso de um 
pulmão de ar também ajuda.

Há muito mais para se falar em se tratando de calibra-
gem. Mas o mais importante é: não deixe de fazê-lo. Os resul-
tados valem a pena e aparecem em muito pouco tempo.
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LITERATURA CORPORATIVAGestão do Segmento

Pedro Celso

Divulgação

A Certificação do SGA 
e a melhoria efetiva 
do desempenho 
ambiental: Pesquisa 
em empresas com 
sistema de gestão 
ambiental certificado 
há mais de dois anos, 
de diferentes setores da 
economia

A     certificação de Sistemas de 
gestão ambiental tem se 
tornado quase uma obrigação 

para as Organizações, face ao aumento 
da conscientização da sociedade para 
os problemas relacionados ao meio 
ambiente. 

Este trabalho busca identificar se a 
certificação de sistemas de gestão 
ambiental promove a efetiva melhoria 
do desempenho ambiental de 
empresas Brasileiras e se estes sistemas 
permitem uma relação custo-benefício 
favorável a estas Organizações. 

Os resultados da pesquisa 
demonstraram que as Organizações 
têm melhorado seu desempenho 
ambiental ao longo do tempo e 
também têm conseguido auferir 
benefícios econômicos com a operação 
destes sistemas. 

Foi observado que o foco principal 
dos sistemas implementados nas 
Organizações pesquisadas está 
concentrado mais no sistema 
propriamente dito do que na busca de 
uma efetiva melhoria do desempenho 
ambiental. 

Algumas das ações tomadas pelas 
Organizações já demonstram 
alinhamento com a tendência atual 
de busca da sustentabilidade, o que 
representa um potencial positivo para 
a disseminação da importância destes 
sistemas como uma das ferramentas 
a serem utilizadas para se cumprir as 
diretrizes estabelecidas na Agenda 21.

Autor: Guy Henri Ladvocat Cintra
180 páginas
Novas Edições Acadêmicas
Preço sugerido: US$ 58,00
www.amazon.com

O livro procura abordar um 
espectro da Gestão da 
Qualidade, que engloba os 

modelos tradicionais, os modelos 
normativos, sua estrutura de 
certificação e algumas tendências 
como o Programa Seis Sigma. 

Esta segunda edição traz também 
um alinhamento de seu conteúdo às 
novas versões das normas da série 
ISO 9000 e às alterações processadas 
no Prêmio Nacional da Qualidade. 

Além disso, foram introduzidos dois 
novos capítulos, que incorporam 
as ferramentas da qualidade e a 
gestão da qualidade integradas à 
sustentabilidade.

Autores: Marly Monteiro de 
Carvalho e Edson Pacheco Paladini
456 páginas
Campus Editora
Preço sugerido: R$ 124,00

Gestão da Qualidade 
Teoria e Casos
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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

C omo melhorar os serviços? 
Para gerenciar e melhorar 
os serviços em uma 

organização pública ou privada, 
por onde começar? Como os 
aspectos conceituais podem ajudar 
a solucionar problemas práticos 
dos serviços? É possível discutir 
problemas reais dos serviços sem cair 
em discussões teóricas demais? 

Este livro responde a todas estas 
questões, permitindo alcançar 
os seguintes benefícios: introduz 
conceitos, ferramentas e métodos 
para a compreensão e gerenciamento 
de serviços; discute aspectos 
conceituais e práticos da gestão 
de serviços; fornece ferramentas 
práticas para a gestão dos serviços, 
otimizando resultados.

Autor: Kleber Nóbrega
288 páginas
Editora Atlas
Preço sugerido: R$ 61,00

Falando de Serviços
Um guia para 
compreender e melhorar 
os serviços em empresas e 
organizações

Este livro explora cada um 
dos nove fatores associados 
à resiliência em indivíduos. 

A resiliência, embora não com esse 
denominativo, é um antigo tema 
de estudos religiosos, filosóficos 
e científicos. Como não há, ainda, 
treinamento formal sobre o tema, 
muitos indivíduos desenvolveram 
por si condições de elevada 
resiliência. 

Também a ciência estuda o tema 
com maior intensidade nos últimos 
15 anos. Por isso, este livro soma o 
saber ancestral com o saber científico 
recente, e também o saber tácito, 
ilustrados em casos e exemplos. 

Autor: Paulo Yazigi Sabbag
240 páginas
Campus Editora
Preço sugerido: R$ 52,90

Resiliência
Competência para 
enfrentar situações 
extraordinárias na sua 
vida profissional
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José Carlos Cabral Artprint do Brasil

ETIQUETAS PARA O PNEUGestão do Segmento

Selo de identificação da conformidade
1.1 O Selo de Identificação da Conformidade é composto 
pelo símbolo do Inmetro e pelo n.º do Registro, respei-
tando-se as dimensões e proporções indicadas abaixo.

 

1.1.1 O Selo de Identificação da Conformidade deve ser 
aposto em, pelo menos, um dos flancos do pneu. A iden-
tificação do Selo deve ser através de gravação em alto 
relevo ou através da aplicação de uma etiqueta durante 
o processo de vulcanização.

1.1.2  Não é permitida a marcação do Selo de Identifica-
ção da Conformidade após o processo de vulcanização. 

1.2 A Unidade Reformadora de Pneus somente estará 
autorizada a comercializar o serviço de reforma de 
pneus, abrangidos pela Declaração do Fornecedor, após 
a concessão do registro e respectiva publicidade, de 
acordo com os requisitos estabelecidos neste RAC.

1.3 A autorização para uso do selo está vinculada à 
validade do registro do serviço de reforma da Unidade 
Reformadora de Pneus.

1.4 O cancelamento e a suspensão do registro será pu-
blicado no DOU e acarretará a suspensão do serviço de 
reforma de pneus, além da retirada do nome da Unidade 
Reformadora de Pneus do sítio do Inmetro.

ão basta só reformar o 
pneu, é preciso identificá-lo 
corretamente. O selo do In-
metro e as devidas especifi-
cações conforme a legislação, 
comprovam para o mercado N

consumidor que o pneu reformado é recebe o 
número de registro do Inmetro e próprio para o 
serviço.

No mercado brasileiro não é permitida a co-
mercialização de pneus reformados sem a marca 
do Inmetro. Além disso, o pneu deve trazer es-
tampado - em alto relevo ou etiqueta vulcaniza-
da - as seguintes informações: 

Algumas empresas no mercado fornecem a 
etiqueta -
contaminador e composto adesivo para o refor-
mador realizar a devida identificação do pneu. Et

iq
ue

ta
s

Et
iq

ue
ta

s
-

Pneu para refor-
ma, estabelece que o pneu a ser reformado deve 

do fabricante, da dimensão do pneu, do tipo de 
construção do pneu, qual a identificação para 
o uso de câmara (“tube type”) ou sem câmara 

-
locidade, sua data original de fabricação e o selo 
de identificação da conformidade no âmbito 

O QUE DIZ A LEI

Veja o processo completo de aplicação da etiqueta acima no site www.artprintdobrasil.com.br
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Se a sua empresa atuar no setor, envie um release para a redação da seção Panorama no email: comercial@abr.org.br

Cenário do que acontece no setor de pneus
Panorama

Vipal destaca a importância de uma 
boa gestão de pneus durante Fórum

estores e exe-
cutivos que 
participam da 
cadeia de va-
lor de frotas e 

logística puderam assistir à pa-
lestra do Gerente de Marketing 
da Vipal, Eduardo Sacco, durante 
a 8ª edição do Fórum de Gestão 
e Eficiência de Frotas, ocorrido 
nos dias 22 e 23 de setembro, na 
Amcham Business Center, em São 
Paulo (SP).

Em sua exposição, no primeiro 
dia de evento, Sacco tratou do 
tema: “A Reforma de pneus e a 
sua contribuição para a susten-
tabilidade no transporte”. Entre 
os aspectos abordados, após uma 
rápida retrospectiva dos mais de 
40 anos da Vipal, o executivo fa-
lou sobre a estrutura da empresa, 
seu alcance global, atendendo 
a cerca de 90 países nos quatro 
continentes, e o desenvolvimento 
de produtos exclusivos e susten-
táveis, como a pioneira linha de 
bandas ECO.

Além disso, Eduardo Sacco des-
tacou a antecipação por parte 
da companhia à Portaria 544 do 
Inmetro, que prevê, para 2016, a 

G obrigatoriedade para o segmento 
de pneus novos de critérios rigo-
rosos no que se refere à seguran-
ça, eficiência e desempenho dos 
mesmos. “Os produtos da Vipal 
são Safe Oil, pois 100% do que a 
marca produz já está em confor-
midade com a portaria do Inme-
tro. Nós nos antecipamos a essa 
norma, pois isso hoje já é uma 
realidade na Europa, e no Brasil é 
importante que os profissionais do 
meio saibam dessa nova conceitu-
ação”, salientou o gerente. A Vipal 
é pioneira no Brasil em abolir de 
suas linhas de produção os chama-
dos “óleos altamente aromáticos”, 
considerados danosos à natureza.

Promovido pela M.Fontana 
Promoções e Eventos em parce-
ria com a OTM Editora, o Fórum 
de Gestão e Eficiência de Frotas 
busca a cada ano promover a 
troca de conhecimentos e expe-
riências em um ambiente de in-
tegração e networking. O evento 
contou ainda com palestras de 
profissionais de outras grandes 
empresas e entidades, como Ipi-
ranga, Mercedes-Benz, Petrobrás 
Distribuidora, Julio Simões, Volvo 
e Ecofrotas.

www.vipal.com.brFonte: Vipal, editado por Pnews Vipal

Eduardo Sacco (Gerente de Marketing da Vipal), desenvolveu o tema “A 
Reforma de pneus e a sua contribuição para a sustentabilidade no 
transporte” e ressaltou que a empresa adiantou-se à exigência de nor-
ma de segurança, eficiência e desempenho dos pneus do Inmetro.

Sindibor e Sindratar promovem treina-
mento sobre a NR 12 em São Paulo

Sindicato da 
Indústria de Ar-
tefatos de Bor-
racha no Estado 
de São Paulo 

- Sindibor, junto com o Sindicato 
das Indústrias de Refrigeração, 
Aquecimento e Tratamento de Ar 
no Estado de São Paulo - Sindra-
tar, promoveu em agosto o trei-
namento “Avaliação de riscos e 
adequação de máquinas à NR 
12”. O encontro foi realizado na 
capital paulista, na FIESP (Fede-
ração das Indústrias do Estado de 
São Paulo).

Evento
O treinamento reuniu cerca de 

60 pessoas, principalmente asso-
ciados das entidades. De acordo 
com o Sindibor, a realização do 
evento foi motivada pela frequen-

O te consulta referente à aplicação 
das medidas de controle estabe-
lecidas pela NR 12 e inter-relação 
com as demais Normas Regula-
mentadoras.

O treinamento de 8 horas foi mi-
nistrado pelo engenheiro Augusto 
Ventura, que expôs os principais 
aspectos do tema, esclarecendo 
sobre a legislação pertinente, 
riscos envolvendo as diversas nor-
mas existentes, funcionalidades e 
aplicações de dispositivos de se-
gurança, além de discorrer sobre 
os documentos obrigatórios das 
máquinas e equipamentos frente 
à fiscalização trabalhista. O con-
teúdo programático contou ainda 
com diversos exemplos práticos 
e exercícios de fixação, em uma 
dinâmica participativa que pro-
porcionou o esclarecimento de 
muitas dúvidas.

José Carlos Cabral www.borracha.com.br

Pirelli é marca favorita dos brasileiros

pesquisa Fo-
lha Top of Mind 
deste ano con-
sagra a Pirelli a 
marca favorita 

dos homens brasileiros. Há seis 
anos os resultados da pesquisa in-
dicam que a fabricante de pneus é 
marca mais lembrada dos consumi-
dores do gênero masculino. Há 12 
anos, a empresa é a mais mencio-
nada do segmento em que atua, 
com 46% das menções, resultado 
que se repete desde que o segmen-
to foi introduzido à pesquisa.

“Todos nós sentimos um orgulho 
imenso ao constatar que somos a 
marca mais lembrada pelos bra-
sileiros durante muitos anos. Este 
resultado reconhece o nosso com-
promisso com o País, na excelência 

A dos nossos produtos e no grande 
desempenho no Motorsport”, afir-
ma Paolo Dal Pino, presidente da 
Pirelli para a América do Sul.

A história de mais de 85 anos 
com o Brasil, celebrado este ano 
com o patrocínio da manutenção 
do monumento ao Cristo Reden-
tor do Corcovado (RJ), consolida a 
marca na memória do público mas-
culino dentre todos os segmentos 
pesquisados. O Calendário Pirelli e 
a presença em várias competições 
de grande porte, colaboram para 
reforçar a marca. A qualidade dos 
produtos e o reconhecimento da ex-
celência no atendimento aos clien-
tes alçam a Pirelli ao topo absoluto 
do segmento de atuação, com 46% 

Fonte: Pirelli, editado por Pnews www.pirelli.com.br

de indicações em 
2014. 
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www.dpaschoal.com.brFonte: DPaschoal, editado por Pnews

DPaschoal, 
uma das maio-
res redes de 
serviços au-
tomotivos do 

Brasil, foi a grande vencedora do 
Prêmio “Os Mais Importantes do 
Varejo 2014” na categoria Sus-
tentabilidade. A premiação ocor-
reu em julho, durante o BR Week 
2014 – Brazilian Retail Week 
2014, maior evento brasileiro so-
bre varejo que reúne grandes exe-
cutivos e empresas do setor.

O projeto Economia Verde da 
DPaschoal tem como foco traba-
lhar a transparência no atendi-
mento. O cliente que vai até as lo-
jas acompanha todo o processo de 
avaliação de seu veículo, receben-
do diagnóstico completo sobre a 
real situação dos itens verificados. 
A política de atendimento “Medir, 
Testar e Avaliar antes de Trocar” é 
um modelo de atendimento verda-
deiro. A empresa sempre pensou 
à frente de seu tempo. Com as 
facilidades de informações atuais, 
acompanha as tendências do mer-
cado automotivo e a necessidades 
do consumidor, mantendo uma re-
lação próxima com os clientes.

“Em nossas lojas, cada carro 
que entra tem seus itens testados 
e avaliados antes de serem troca-
dos. Dessa forma entregamos um 
diagnóstico de quais peças devem 
ser trocadas e quais ainda podem 
circular com segurança, gerando 
economia para o cliente e evitan-
do o descarte desnecessário de 
peças no meio ambiente”, afirma 
Roberto Szachnowicz, Presiden-
te Executivo do Grupo DPaschoal. 
O executivo afirma que a DPascho-
al vem se reestruturando para ser 
a “primeira opção de escolha” do 
consumidor, quando o assunto for 
prestação de serviços automotivos 
e referência em sustentabilidade. 

“O Grupo DPaschoal sempre 
trabalhou para atender bem o 
cliente, nosso maior parceiro nes-
ses 65 anos de sucesso. Atribuímos 
esse prêmio primeiro à nossa equi-
pe, que veste sempre a camisa da 
empresa e entrega o melhor para 
nosso consumidor. Desde 2007 a 
empresa já reciclou mais de três 
milhões de pneus inservíveis e re-
colheu mais de 25 mil toneladas 
de resíduos sólidos em todos os 
centros automotivos do grupo”, 
finaliza Szachnowicz.

A
DPaschoal vence prêmio de varejo na 
categoria sustentabilidade

Moreflex investe em banda de pneu 
com maior durabilidade e menor 
resistência ao arraste lateral

M o r e f l e x , 
apresenta ao 
mercado o seu 
mais novo pro-
duto: a banda 

MHFW, direcionada às frotas que 
buscam soluções para reduzir os 
efeitos do arraste lateral em eixos 
de rebocados, aumentando a 
durabilidade do pneu. O pro-
duto possui outros importantes 
diferenciais, como a melhora no 
processo de drenagem da água 
em pistas molhadas, os chamados 
ombros arredondados que facili-
tam as manobras severas, além da 
profundidade otimizada dos sulcos, 
que gera menor aquecimento do 
pneu e, consequentemente, au-
menta a sua durabilidade.

Segundo Saulo Gonçalves, dire-
tor comercial da empresa, em um 
país onde mais de 60% do trans-
porte dos bens de consumo é feito 

A sem deixar de priorizar pela quali-
dade e segurança.

A Moreflex tem uma linha com-
pleta de bandas de rodagem para 
o transporte de carga e de passa-
geiros, desde destinadas a veículos 
urbanos, até as voltadas para apli-
cações severas como mineradoras.

Vale ressaltar que a indústria de 
produtos para a reforma de pneus 
investe tanto quanto os fabrican-
tes de pneus novos. Engenheiros, 
químicos e técnicos da área bus-
cam, a cada dia, desenvolver um 
composto mais aderente e com a 
maior durabilidade possível.

A especialidade da Moreflex é 
a pesquisa e o desenvolvimento 
de novos produtos. O processo 
de reforma vem evoluindo a cada 
ano, com equipamentos de ultima 
geração em praticamente todas 
as etapas do processo de recapa-
gem e a Moreflex faz parte desse 
time.

www.moreflex.com.br Fonte: Moreflex, editado por Pnews

última novi-
dade da Maran-
goni, divulgada 
no dia 9 de 
outubro, é a 

utilização em tablets do Maran-
goni Scrap Tyre Analyzer System 
(SMTAS). Com esta nova possibili-
dade, os usuários passam a contar 
com mais uma opção de uso por-
tátil, o que garante a potencializa-
ção desta ferramenta de gestão.

Lançado em julho de 2014, o 
SMTAS conquista frotistas e Au-
torizados que o adotam, crescen-

temente nos seus negócios. Este 
aumento é devido aos diferen-
ciais de qualidade que o produto 
apresenta.

SMTAS - saiba mais
O Scrap Tyre Analyzer System 

- SMTAS - é uma ferramenta de 
gestão para análise dos pneus in-
servíveis das frotas. O seu obje-
tivo principal é a otimização do 
trabalho por meio de um sistema 
centralizado e dinâmico.

O SMTAS permite, entre outros, 
um detalhado controle dos pneus 

A
Marangoni Scrap Tyre Analyzer 
System: software da Marangoni 
agora disponível para tablets

Fonte: Marangoni, editado por Pnews

inservíveis, das suas avarias, cau-
sas prováveis e medidas preventi-
vas. O software também possibili-
ta a organização das informações 
de dez relatórios, pronto para 
uso e seu módulo administrativo 
de usuários. Ele ainda garante a 
opção de gerenciamento pleno do 
sistema.

Segundo o gerente de produtos 
da Marangoni, Fabiano Santos, o 
SMTAS surgiu da necessidade da 
empresa de oferecer aos seus Au-
torizados uma ferramenta capaz de 
gerir os pneus inservíveis das frotas. 
“A Empresa, mais uma vez, com-
provou o seu diferencial de atuação 
com o software que, assim como 
os demais produtos da Marangoni, 
apresenta alto nível de qualidade e 
desempenho”, explica.

Com o SMTAS, os frotistas, que 
são os principais beneficiados, se 
tornaram mais confiantes para a 
tomada de decisões sobre os cus-
tos dos pneus da frota. Os Autori-
zados também estão ganhando e 
comprovam a cada dia a força dos 
produtos Marangoni no mercado.

Em relação aos seus diferen-
ciais, Fabiano Santos ressalta que 
os usuários contam com relató-
rios simples e de fácil compre-
ensão: “Após inserirem os dados 
dos pneus inservíveis, os usuários 
buscam no arquivo a foto que 
mais se assemelha ao produto 
analisado. Também inserem as 
fotos do próprio pneu avaliado. 
O SMTAS ainda disponibiliza infor-
mações sobre os custos do pneu 
novo e das reformas”, finaliza.

com caminhões, em malhas 
rodoviárias carentes de 
melhorias, os pneus estão 
entre os maiores custos dos 
frotistas. Sem dúvida, a 
reforma é a melhor opção, 
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Unique conquista prêmio de RH 
Prêmio Top Ser Humano ABRH 2014

Unique Rub-
ber Technolo-
gies conquistou 
o Prêmio Top 
Ser Humano, 

promovido pela ABRH-RS (Associa-
ção Brasileira de Recursos Huma-
nos). A premiação foi entregue no 
dia 1º de outubro, em evento no 
Salão de Festas do Grêmio Náutico 
União, em Porto Alegre (RS).

O case premiado apresenta a 
campanha de Endomarketing re-
alizada em 2013, que divulga a 
mudança de marca da indústria, 
ocorrida em função da amplia-
ção dos negócios da companhia. 
A Borrachas Tipler, reconhecida 
no setor de borrachas, se trans-
formou em  Unique Rubber Tech-
nologies, e hoje é uma das  mais 
modernas fábricas na produção 
de produtos para recapagem de 

pneus e no fornecimento de com-
postos de borrachas para indús-
trias dos mais diversos segmen-
tos, da América Latina.

As ações de marketing interno 
foram realizadas entre maio e se-
tembro do ano passado. Enquan-
to a área de Marketing gerenciou 

A a nova proposta da marca, o RH 
executou uma sequência de ações 
que buscaram progressivamente 
familiarizar o público interno com 
as alterações. “Nós precisávamos 
comunicar a mudança estratégica 
da empresa a todos os níveis hie-
rárquicos, engajar colaboradores 
para a mudança, difundir mis-
são, visão e valores, valorizar as 
pessoas e promover o bom clima 
organizacional, apoiando o plano 
de crescimento da empresa. Os 
resultados foram satisfatórios, 
e ficamos felizes por ver a nos-
sa ação ser premiada”, explica a 
Gerente de Recursos Humanos, 
Eliana Pires.

Na categoria em que a Unique 
foi premiada, foram avaliados 80 
cases. Para serem premiadas, as 
empresas deveriam atingir um 
mínimo de 85% dos requisitos de 

avaliação dos jura-
dos e, além disso, 
receber também 
uma visita técni-
ca dos avaliadores, 
para a comprovação 
das práticas des-
critas no case e de 
indicadores dos re-
sultados. Assim, das 
mais de 80 empre-
sas inscritas, apenas 

23 conquistaram a premiação. “O 
Prêmio é muito importante para 
nós. Significa que a Unique já 
possui um grande reconhecimen-
to como marca e como indústria 
que valoriza as pessoas que nela 
trabalham”, comemora o Diretor 
Presidente, Sérgio Bica Jr.

www.unirtec.comFonte: Unique, editado por Pnews Unique

maior re-
formadora da 
América Latina. 
Isso, definitiva-
mente, é para 

poucos. Pois a Ivo Recap, do Grupo 
Ivo, com sede no Paraná, pode se 
orgulhar deste título. No final de 
agosto, a empresa, pertencente à 
Rede Autorizada Vipal, inaugurou 
sua nova unidade na cidade para-
naense de Campina Grande do Sul, 
a qual ostenta a maior capacida-
de instalada da América Latina. A 
planta é capaz de produzir 20 mil 
pneus reformados por mês (apro-
ximadamente 1,50 mil pneus/dia) 
e possui 20 mil metros quadrados 
de terreno, sendo 6 mil metros de 
área construída.

A
Ivo Recap inaugura a maior 
reformadora da América Latina

A nova sede conta com um 
espaço moderno e amplo, que 
oferece os mais diversos tipos de 
serviços do mercado de reforma 
de pneus, abrangendo carga, agrí-
cola, OTR e industrial. Segundo 
Adalberto Moreno, diretor da Ivo 
Recap, “hoje, temos a certeza de 
que possuímos uma reformadora 
nos melhores padrões mundiais, 
tanto em equipamentos como em 
processos”. 

Moreno ressalta que, sem a Vi-
pal, o projeto de uma nova unida-
de com tais dimensões e conceito 
não existiria. “A Vipal Borrachas, 
como empresa de referência mun-
dial, seria mesmo a única a nos 
apoiar e incentivar, dada a nossa 
parceria de longos anos”.

Fonte: Grupo Ivo, editado por Pnews

Índice Dow 
Jones de Sus-
tentabilidade 
(DJSI) de 2014 
premiou a Mi-

chelin pelo seu desempenho glo-
bal no desenvolvimento sustentá-
vel como a “Melhor Indústria” em 
seis categorias, entre elas, gestão 
da inovação, gerenciamento de 
produto, estratégia climática e 
gestão ambiental. 

Em sua classificação, o DJSI re-
conheceu os esforços da Michelin 

O
Michelin - Melhor Indústria

para integrar a sustentabilidade 
em todos os seus processos - da 
pesquisa e desenvolvimento à 
produção e distribuição – bem 
como o compromisso da empresa 
com a economia circular. Isso está 
presente na redução do uso de 
matérias-primas, na recapagem 
e reciclagem de pneus, além de 
projetos inovadores, que objeti-
vam encontrar novas formas de 
uso para os pneus inservíveis e o 
desenvolvimento de uma borracha 
de origem vegetal. 

Fonte: Michelin, editado por Pnews www.michelin.com.br

Empresa é reconhecida como a “Melhor Indústria” na gestão da 
Inovação e em outras cinco outras categorias relacionadas ao 
desenvolvimento sustentável. 
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gora no website 
da Continental 
está disponível 
o ContiCostCal-
culator, uma 

ferramenta gratuita desenvolvida 
pela companhia e que permite ao 
frotista acompanhar de forma de-
talhada o custo do pneu em sua 
operação de negócios por meio 
da realização de um comparativo 
entre o portfolio de modelos da 
Continental e de seus principais 
concorrentes no Brasil.

O ContiCostCalculator compro-
va para o usuário o peso do pneu 
no custo total da frota não con-
siderando apenas o quilômetro 
rodado ou seu valor de aquisição, 
mas também pelo consumo de 
combustível, que é diretamente 
influenciado pela resistência ao 
rolamento dos pneus quando em 
contato com o solo.

“O ContiCostCalculator não é 
apenas um importante instru-
mento de decisão no momento 
da aquisição dos pneus, mas tam-
bém uma valiosa ferramenta de 

porte ao negócio, como o Conti-
CostCalculator”, complementa.

Para efetuar o comparativo, 
basta o frotista preencher os cam-
pos do formulário. A ferramenta 
realiza um comparativo utilizando 
os dados inseridos e fornece um 
cálculo teórico, baseado nos da-
dos de resistência ao rolamento, 
da economia que a adoção dos 
pneus da marca alemã pode gerar 
para o frotista. O resultado final 
pode ser enviado para um ende-
reço eletrônico para análise ou 
salvo em arquivo PDF.

O ContiCostCalculator foi de-
senvolvido para uso, inicialmente, 
no exigente mercado dos EUA, um 
país de dimensões continentais 
como o Brasil e com grandes dis-
tâncias percorridas pelas frotas. 
“Trata-se de um mercado madu-
ro que entende a importância do 
pneu na equação de cálculo do 
gasto de combustível”, comenta 
Fernando Peruzzo, coordenador 
de desenvolvimento de produtos 
comerciais da Continental Pneus 
Mercosul.

A
ContiCostCalculator permite dimensio-
nar o custo das frotas com pneus

www.conti-online.com

Fonte: Continental, editado por Pnews Continental

m outubro de 
2014, o Gru-
po De Nigris 
comemora 50 
anos de atuação 

no mercado e, para marcar esta 
importante conquista, nos últimos 
meses foram realizadas diversas 
ações com o objetivo de intensi-
ficar ainda mais o relacionamento 
com os clientes, promover oportu-
nidade de negócios para a equipe 
de vendas, divulgar os produtos 
Mercedes-Benz e fortalecer a 
imagem da empresa no mercado 
de veículos comerciais.

A De Nigris é uma das mais sóli-
das e bem sucedidas empresas do 
setor de transporte e se destaca 
como uma das principais conces-
sionárias Mercedes-Benz, focada 
na satisfação contínua dos seus 
clientes, na valorização dos seus 
colaboradores e na geração de re-
torno dos investimentos.

 
Ações
Sempre com conteúdo focado 

no setor de transportes e visando 
a agregar informações relevantes e 
valores ao público, diversas ações 
foram promovidas pelo Grupo De 
Nigris, entre elas, campanhas de 
lançamento e descontos, festas, 
exposições, feirões, café da ma-
nhã, churrascos, apresentações de 
stand up, palestras e bate-papo.

Personalidades também fize-
ram parte das comemorações: o 
piloto André Azevedo (na foto 
acima), da Equipe Brasil Dakar, 
dialogou com empresários do se-
tor de transporte sobre os desafios 
do trabalho em grupo e a busca 
pela excelência nas empresas, em 
agosto nas cidades de Sorocaba 
(SP) e São Jose dos Campos (SP); 
o jornalista Pedro Trucão abordou 
em São Bernardo do Campo (SP), 

E
Grupo De Nigris marca seus 50 anos de 
história com ações especiais em 2014

rodoviário no Brasil; autor de li-
vros sobre carreiras e gestão de 
empresas e colunista da Rede Glo-
bo e Rádio CBN, Max Gehringer, 
ministrou sobre alternativas para 
o crescimento do setor de trans-
portes, como ampliar a visão em-
preendedora, inovar, atrair e reter 
mão de obra qualificada em um 
mercado em plena expansão, em 
setembro, em São Paulo (SP).

 
História
A relação da De Nigris com a 

Mercedes-Benz teve início nos anos 
50, antes mesmo da fábrica ser 
instalada no Brasil. Naquela épo-
ca, Theobaldo De Nigris Junior 
(Dr. Léo) e José De Nigris Neto 
comercializavam os caminhões e 
ônibus Mercedes-Benz que che-
gavam ao Brasil, em parceria com 
Alfred Jurykowski, responsável 
pela importação dos veículos.

Em 1964, foi fundada a De Nigris 
Distribuidora de veículos comer-
ciais na capital paulista. Hoje, o 
Grupo De Nigris, liderado por Neto 
De Nigris e Leo De Nigris, é re-
conhecido como uma das maiores 
e mais tradicionais revendas Mer-
cedes-Benz do país. Além da dis-
tribuidora de veículos comerciais, 
também são empresas do Grupo 
a De Nigris Locadora, o Consórcio 
Mercabenco e a Corretora de Se-
guros Mercabenco.

em setembro, junto aos ce-
gonheiros e donos de frota 
extrapesada da região, a 
importância da segurança 
nas autopistas e o desen-
volvimento do transporte 

Fonte: Grupo De Nigris, editado por Pnews De Nigris

auxílio no cálculo dos custos ope-
racionais de uma frota”, destaca 
Glen Carson, gerente de vendas 
de pneus para veículos comerciais 
da Continental Pneus Mercosul.

Segundo Glen, a Continental 
sabe da importância da economia 
de combustível para a lucrativida-
de de uma frota. “Este foi o ponto 
de partida para o desenvolvimen-
to de nossas ferramentas de su-

Peruzzo cita como exemplo a 
legislação vigente no estado da 
California e que só permite o trá-
fego de caminhões calçados com 
pneus aprovados pelo SmartWay 
Technology, que se caracterizam 
por menor resistência ao rola-
mento, maior eficiência no con-
sumo de combustível e uma me-
nor emissão de CO².
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Mabtec Multisys

oi durante a 
feira Pneushow 
Recaufair 2014, 
que a Mabtec 
Multisys noti-

ciou, através de seus diretores, 
Marcus von Borstel e Zanoni 
Berger, o lançamento de um suí-
te de 5 aplicativos para acesso re-
moto, incluindo a coleta digital, 
via tablets e smartphones com 
tecnologia Android. 

O lançamento promove a in-
formatização e evolução tecno-
lógica no setor de recapagem de 
pneus, buscando o crescimento 
dos clientes, consequentemente 
de toda categoria.

Os 5 aplicativos desenvolvidos 
que facilitam a rotina e agilizam o 
negócio são: a Coleta de Pneus, 
Consulta de Estoque, Controle 
de Visitas, Análise de Sucata e 
Inspeção de Frota. Todos facili-
tam o acesso às informações e o 
gerenciamento do negócio, extra-
produção.

Este modelo de controle pro-
posto pela Mabtec Multisys, busca 
fazer com que os usuários sejam 
eficientes usando soluções precisas 
e práticas, tendo qualidade e agi-
lidade no gerenciamento de suas 
empresas, alavancando vendas e 
monitorando sua produção.

F

Suíte de aplicativos para tablets e 
smartphones da Mabtec Multisys 
promete acesso on-line

Fonte: Mabtec Multisys, editado por Pnews

Alerta aos reformadores sobre Lei 
de “Olho no Imposto”

Portaria In-
terministerial 
SMPE/MF/MJ 85 
de 03.10, publi-
cada no Diário 

Oficial da União – DOU de 06.10.14 
esclarece que o comércio poderá 
fazer uso de painéis afixados em 
local visível do estabelecimento 
ou de qualquer outro meio ele-
trônico ou impresso, inclusive em 
prateleiras e gôndolas, de forma a 
demonstrar o valor ou percentual 
aproximados com a finalidade de 
informar os tributos incidentes 
sobre todas as mercadorias ou 
serviços postos à venda, determi-
nados pela Lei 12.741/12 (Lei de 
Olho no Imposto) e pelo Decreto 
8.264/14.  

Recebendo tratamento espe-
cial, a Microempresa e Empresa 

A de Pequeno Porte, optantes do 
Simples Nacional, poderão infor-
mar apenas a alíquota a que se 
encontram sujeitas pelo regime 
tributário diferenciado. 

Na realidade, a referida Porta-
ria foi publicada em consequência 
da perda da validade da MP 649/14 
em 03.10 p.p. (Ato Declaratório 
41/14 - Expressinho 05/14), a qual 
estabelecia que a fiscalização se-
ria tão somente orientativa até 
31.12.14 relativa à carga tributá-
ria incidente sobre mercadorias e 
serviços, a ser informada ao con-
sumidor final.

Note-se que com a expiração 
do prazo da mencionada MP, en-
tende-se que a Lei 12.741/12 está 
em vigor e, portanto, suas deter-
minações deverão ser praticadas, 
inclusive quanto às penalidades. 

Fonte: Sindibor, editado por Pnews www.borracha.com.br

maior mercado do mundo de reforma de pneus 
realizará em Abril de 2015, entre os dias 15 e 17, a 
Nort American Tire & Retread Expo, a maior feira de 
pneus das Américas. 

“A demanda mundial de pneus deverá aumentar 
4,7% por ano até 2015, cerca de 3,3 bilhões de unidades. Em termos de 
valor, o mercado de pneus é projetado para avançar 6,5% ao ano em 
relação ao mesmo período, por volta de 220 bilhões de dólares”, é o que 
afirma The Freedonia Group, empresa dos EUA especializada em pes-

O
Evento voltado ao mercado de pneus 
novos e reformados nos EUA, em 2015

Fonte: Dunlop, editado por Pnews

 Dunlop, uma 
das principais 
fabricantes de 
pneus do mun-
do, anunciou a 

abertura de sua loja em Recife 
(PE), a Pneudrive, através de seu 
distribuidor exclusivo na região.

“A nova loja tem grande impor-
tância, principalmente por ser 
a primeira oficial na localidade. 
Além disso, a região Nordeste re-
presenta 8% das vendas de pneus 
para veículos de passeio e 12% 
para pesados na Dunlop e está 
em constante crescimento”, afir-
ma Renato Baroli, gerente sênior 
de marketing e vendas da Dunlop 
no Brasil.

A Pneudrive pretende consoli-
dar sua participação no nordeste, 

e para isto, deve abrir novas lojas 
nas cidades de Fortaleza (CE) e 
Teresina (PI). Segundo a diretora 
de marketing da Pneudrive, Lucia-
na Marques, o comprador na lo-
calidade, se comparado às regiões 
sul e sudeste, é mais sensível ao 
preço, sendo esse um fator signifi-
cativo no momento da compra.

No entanto, Luciana explica 
que a qualidade e a tecnologia 
dos produtos Dunlop são deter-
minantes. “O avanço da renda, 
aliado a uma maior quantidade de 
informações que a inclusão digital 
traz para o comprador, faz com 
que atributos como durabilidade, 
conforto e estabilidade dos pneus 
tenham um peso maior na decisão 
de compra”, finaliza Luciana.

A
Dunlop inaugura sua primeira loja no 
nordeste, em Recife

quisas e projeções de mercado.
Associados e parceiros, vamos co-

nhecer com a ABR este cenário que 
abrange quase 30% do mercado mun-
dial de pneus. Vamos formar um gru-
po para conhecer a cidade de New 
Orleans (EUA), em Abril de 2015, e 
visitar a maior feira de pneus das 
Américas. Os interessados devem fa-
lar com Elaine (11) 5095-3840 ou pelo 
email abr@abr.org.br
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REFORMA DE PNEUS

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

1 Com pneus reformados 
você vai economizar dinheiro. 
MUITO DINHEIRO! 2 Pneus reformados são 

absolutamente tão seguros 
quanto PNEUS NOVOS.

3 Pneus reformados têm uma taxa de AJUSTE de  
reclamação  DE FATO INFERIOR AOS PNEUS 
NOVOS. Não acredita nisso? Deixe-nos provar isto. 

4 Você ou seus motoristas não notarão qualquer diferença no 
MANUSEIO OU desempenho do veículo, mas você definitivamente 
notará uma diferença na quantidade de dinheiro que consome em 
pneus. Então, é melhor aplicar o dinheiro, tanto quanto possível, no 
seu negócio, a não ser que isto seja um hobby.

Quatro boas razões para que 
você utilize pneus reformados 
em sua frota, mesmo que ela 
seja de um ou mil veículos:

E como uma QUINTA razão, comparativamente,
pneus reformados são muito mais ecológicos 
do que PNEUS NOVOS. Olhando pra eles, são 
redondos e pretos, MAS pneus reformados 
SÃO MUITO VERDES!

5
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REFORMADORAS DE PNEUS

MANAUS - AM
RECAUCHUTADORA ELO
Estrada Torquato Tapajos, 6340
Flores - (92) 3651-2032

Amazonas

MANAUS - AM
MANAUS PNEUS
Rua Camapua, 1262, Cidade Nova
(92) 3645-3559

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

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

Alagoas

ARAPIRACA - AL
VULCAP RENOVAÇÃO DE PNEUS
Rua Expedicionário Brasileiro, 2079
Baixa Grande - (82) 3522-1841

Bahia

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

FEIRA DE SANTANA - BA
MOVESA 
Av. Sudene, s/nº
Tomba - CIS - (75) 2103-9100

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

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

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

Mato 
Grosso 
do Sul

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

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

CUIABÁ - MT
SENA RECUPERAÇÃO DE PNEUS
Av. Ayrton Sena da Silva, s/nº- Km 397,4 
Bloco 3 - Dist. Ind. - (65) 3667-1666

Mato
Grosso

CUIABÁ - MT
BUZETTI PNEUS
Av. A, 1514 - Distrito Industrial
(65) 3612-2800

RONDONÓPOLIS - MT
SENA PNEUS RONDONÓPOLIS
Av. Bonifácio Sachetti, s/nº Bl 1
Distr. Ind. Augusto B. Razia
(66) 3439-0500

VÁRZEA GRANDE - MT       
GAPY RECAPAGENS
Rod. BR 163/364 Km 431
Torrão de Ouro - (65) 3682-0848

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

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

SINOP - MT
RECAPADORA DE PNEUS SINOP
Rua Colonizador Enio Pipino, 4.961
Industrial Norte - (66) 3531-1596

IMPERATRIZ - MA
JL RENOVADORA DE PNEUS 
Rod. BR 010, s/nº- km 1.346 
(setor aeroporto) - Morada do Sol 
(99) 3523-1905

Maranhão

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

TEIXEIRA DE FREITAS - BA
BR PNEUS - Av. Juscelino Kubitschek, 
1850 - BR 101 Km 877,5 -
Monte Castelo  - (73) 3292-6767

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

VITÓRIA DA CONQUISTA - BA
COMPEÇAS COM. DE PEÇAS
Av. Pres. Dutra, s/nº BR 116, Km 1071
Patagonia - (77) 2102-8800

VITÓRIA DA CONQUISTA - BA
MOVESA VEÍCULOS
Av. Pres. Dutra, s/nº 
Felicia - (77) 4009-9143

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

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

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

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

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

MARACANAU - CE
RENOVADORA DE PNEUS VITORIA 
Rod. Quarto Anel Viário, 777 
Jaçanaú - (85) 3293-1688

Ceará

CAUCAIA - CE
RENOVADORA NORDESTE
Rodovia BR 222, Km 5, nº 8.180 - 
Tabapuã - (85) 3285-8181

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

Espírito 
Santo

Goiás

APARECIDA DE GOIÂNIA - GO
NEW TYRE PNEUS
Av. Elmar Arantes Cabral, s/nº Qd. 
06 Lote 06E - Pq. Ind. Vice-Pres. 
José Alencar – (62) 3548-3424

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COLATINA - ES
SODAM PNEUS
Rodovia do Café, km 01, nº 330
São Silvano - (27) 3721-3132
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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, 3.320
Jd. Alvorada - (44) 3267-7673

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

PATO BRANCO - PR
SUL PNEUS RECAPAGENS 
Rod. BR 158 Km 533, nº 5.830
Fraron - (46) 3225-3200

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

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
FM PNEUS BRASIL
Rod. PR 182 Km 01, nº 610 
Jd. Independência - (45) 3421-6262

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

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

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

JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
RODOPNEUS RENOVADORA
Rod. BR 101 - Km 85 GL/B
Prazeres - (81) 3479-3400

Pernambuco

GOIANA - PE
PATRIMONIAL REFORMADORA
Rodovia PE 075, s/nº, Km 3
Núcleo Ind. Goiana GL 2
(81) 3626-3054

CAMPINA GRANDE DO SUL - PR
IVO RECAP
Rua Darvil José Caron, 1.060 - Bonança 
Sítios de Recreio- (41) 3888-7900

ARAPONGAS - PR
SR RECAP
Av. Maracanã, 8.350 - Gleba Ribeirão 
Bandeira - (43) 3152-5252

Paraná

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

Pará

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

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

CAMPINA GRANDE - PB
PNEUMAX RECONDICIONADORA
Av. Jorn. Assis Chateaubriand, 2.800 - 
Anexo 01 - Tambor - (83) 3182-3000

Paraíba

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

UBERABA - MG
RT - UBERABA 
Rua Afonso Riccioppo, 119 - Distr. 
Industrial I - (34) 3316-1000

UBERLÂNDIA - MG
DPASCHOAL
Av. Antonio Thomaz F. Rezende, 3.333 
Distrito Industrial - (34) 3213-1020

POUSO ALEGRE - MG
DPASCHOAL
Rod. Fernão Dias, BR 381
Ipiranga - (35) 3427-4800

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

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

BETIM - MG
AD PNEUS
Rua Teonilio Niquini, 1.050 - Dist. Ind.
Jardim Piemont Sul - (31) 2125-9100

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

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

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

Minas
Gerais

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

LAMBARI - MG
HD PNEUS
Rod. BR 460, KM 115 s/n
Nova Beden - (31) 9981-1345

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

PONTE NOVA - MG
SOROCABANA PNEUS
Av. João Batista Viggiano, 393
Lote A - Triângulo Novo - (31) 3881-4098 

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

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

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

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

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

CURITIBA - PR
GRUPO COLOMBO PNEUS  
Rod. BR 116, Km 101, 12799
Vila Hauer - (41) 3277-5114

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

CAMPO MOURÃO - PR
NOVA UNIÃO COM. PNEUS E RECAPAGENS
Av. Capitão Índio Bandeira, 3035
Centro - (44) 3525-6336

CASCAVEL - PR
DIZAP PNEUS 
BR 277, Km 583,5 - Pq Ind. Francisco 
Lopei - (45) 3328-1133

CASCAVEL - PR
DPASCHOAL
Rodovia BR 277 - Km 583,9
Presidente - (45) 3227-2700

CURITIBA - PR
DPASCHOAL
Rod. BR 116, nº 21.459 - Km 9
Pinheirinho - (41) 3349-1312

COLOMBO - PR
LUIZ PNEUS COM E RECAUCH. 
Rod. BR 116 s/n, Km 80
Rincão - (41) 3675-7270

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

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

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

LONDRINA - PR
SHOP CAR PNEUS
Av. Arceb. D. Geraldo Fernandes, 3.168 W 
Vila Acari - (43) 3329-2804

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

GUARAPUAVA - PR
MOURÃO PNEUS
Rua Jorge Alves Ribeiro
Conradinho - (42) 3624-2244

JANDAIA DO SUL - PR
PNEUS JANDAIA
Av. Anunciato Sonni, 3.262
Pq. Industrial - (43) 3432-1681
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ARARANGUÁ - SC
REAL PNEUS
Rod. BR 101, Km 402, nº400
Cidade Alta - (48) 3524-0682

Santa
Catarina

MARAU - RS
AGS PNEUS
Rod RS 324, KM 88
Industrial - (54) 3342-9050

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

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

PELOTAS - RS
REF. DE PNEUS MINUANO
Rua Cinco, 2.698, - Fragata
(53) 3271-9233

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

NOVO HAMBURGO - RS
ALIANÇA RECAPAGEM
Av. Nações Unidas, 617
Rio Branco - (51) 3525-2345

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

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

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

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

SÃO LEOPOLDO - RS
ATUAL PNEUS
Av. Parobé, 1.111 - Scharlau 
(51) 3575-1111

SÃO LEOPOLDO - RS
TIPLER
Av. Parobé, 2.323 
Scharlau - (51) 3568-1617

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

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

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

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

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

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

CHAPECÓ - SC
RECAP PNEUS
Av. Leopoldo Sander, 3.572 E 
Engenho Braun - (49) 3329-1555

CHAPECÓ - SC
VIA RECAPAGENS
Rua São José do Cedro, 123E 
Eldorado - (49) 3322-8089

CORONEL FREITAS - SC
AM PNEUS
Rua Tiradentes, 601 
Ouro Verde - (49) 3347-0002

CRICIÚMA - SC
DPASCHOAL
Rua Manoel Delfino Freitas, 815
Prospera - (48) 3462-0088

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

CRICIÚMA - SC
VIRTUOSO PNEUS - Rua Carlos 
Colombo,1098 - V. Macarini Distr. Rio 
Maina - (48) 3433-6385

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

IBIRAMA - SC
BONIN PNEUS
Rua Marques do Herval, 8.433 - 
Dalbergia - (47) 3357-0005

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

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

GARIBALDI - RS
SERRASUL PNEUS
Rod RST 470 Km 222
Borgheto - (54) 3388-3150

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

BOA VISTA DO BURICÁ - RS
BOA VISTA PNEUS
Rua João de Barro, 191 - Centro
(55) 3538-1292

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

CANOAS - RS
DPASCHOAL
Av. Getulio Vargas, 7.083
Centro - (51) 3429-2315

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

Rio 
Grande 
do Sul

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

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

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

RIO DE JANEIRO - RJ
DPASCHOAL
Rod. Washington Luiz, 1.327
Pq. Duque de Caxias - (21) 2672-8700

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

Rio 
Grande 
do Norte

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

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

PETRÓPOLIS - RJ
CRYSTONE PNEUS 
Estrada Silveira da Motta, 2.555 - A 
(24) 2259-1453

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

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

Rio de 
Janeiro

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

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

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

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

TERESINA - PI
RENOV. DE PNEUS S. FRANCISCO 
Av. Pref. Wall Ferraz, 6.320 Sul
Lourival Parente - (86) 2106-7000

URUÇUÍ - PI
SANTA TECLA PNEUS
Rua Faveira, 772
Portal do Cerrado - (89) 3544-3029

TERESINA - PI
CACIQUE RENOVADORA DE PNEUS
Av. Pref. Wall Ferraz, 15.116
Angelim - (86) 3230-8005

Piauí

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

PETROLINA - PE
TYRESOLES PETROLINA
Av. Cel. Antonio Honorato Viana, s/nº 
BR 407 - Gercino Coelho - (87) 3863-3866
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NOVA ODESSA - SP
UNICAP REN. DE PNEUS
Rod. Anhanguera, Km 116 - s/nº - Chác. 
Reunidas Anhanguera - (19) 3466-3700

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

PIRASSUNUNGA - SP
RENOV. DE PNEUS ROSIM
Rod Anhanguera - Km 207
Vila Belmiro - (19) 3561-1942

PIRACICABA - SP
RENOV. DE PNEUS RODABEM 
Rod. Piracicaba Anhembi - Km 3,5 
Nova Suiça - (19) 3432-7557

PIRACICABA - SP
RECAUCHUTADORA NOIVA DA 
COLINA - Avenida Rio Claro, 62 
Vila Resende - (19) 3421-6565

PENÁPOLIS - SP
MIUDINHO PNEUS
R. Antonio Buranello Filho, 150
Jd. Industrial - (18) 3652-1130 

LORENA - SP
VALECAP
Rio Grande Do Norte, 515
Vila Industrial - (12) 3153-3164

MAIRIPORÃ - SP
TERRA PRETA REF. DE PNEUS
Av. Desiderio Serafim, 100 – Jardim 
Nippon/Terra Preta - (11) 4486-8900

MOGI MIRIM - SP
MORECAP RENOV. DE PNEUS
Av. Rainha, 485 
Pq. da Empresa - (19) 3862-0678

MIRACATU - SP
GRUPO COLOMBO - DO VALE  
Rod. Regis Bittencourt, Km 398/340 
s/nº - Tijuco Preto - (13) 3846-4222

MOGI MIRIM - SP
MOGIANA RENOV. DE PNEUS
Rod. SP 340, Km 157,8 s/nº, Luiz 
Torrani Zona Rural - (19) 3806-1115

MIRASSOL - SP
RECAMIL
Av Modesto José Moreira Jr, 3185 
Portal - (17)  3242-1078

MIRASSOL - SP
RECAUCHUTADORA MIRASSOL
Rodovia Euclides da Cunha, Km 456 
Zona Rural - (17) 3242-6735

MOGI DAS CRUZES - SP
RECAUCHUTAGEM IRMÃOS MARTINS
Av. Lourenço de Souza Franco, 879  
Jundiapeba - (11) 4727-1914

PALMITAL - SP
PAULINHO PNEUS
Rua José Camacho, 653 
Distrito Industrial - (18) 3351-2790

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

CONCHAL - SP
CONCAP PNEUS 
R. Ver. José Peterman, 225
Dist. Industrial - (19) 3866-7788 

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

GUAIRA - SP
GUAIRA PNEUS
Av. Perimetral, 76 - Dist. Ind. II Luiz
C. Nogueira (17) 3331-1000

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

ITAPETININGA - SP
SIMÉTRICA RENOV. DE PNEUS
Rod. Raposo Tavares, s/n - Km 168,2
Jd Bela Vista -  (15) 3271-8619

ITARARÉ - SP
GRUPO COLOMBO - DO VALE  
Av. Vitorino Monteiro, 1.095 – Área 
Industrial - (15) 3532-3557

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

GUARULHOS - SP
HÉVEA RECAPAGEM DE PNEUS
Rua Pedro, 52 - Jardim Kida
(11) 2229-6727

GUARULHOS - SP
SUPERSINGLE PNEUS
Av. Venturosa, 1.723 - Jardim 
Cumbica - (11) 2147-7777

GUARULHOS - SP
CRUZ DE MALTA PNEUS
Av. Santos Dumont, 1.855
Cumbica - (11) 2412-0261

JUNDIAÍ - SP
J. V. ARTTI PNEUS
Av. Marg. da Estrada Velha de São Paulo, 
1.335/1.375 - Jardim Merci III - 
(11) 4587-8085

JARDINÓPOLIS - SP
AMERICAN PNEUS
Rod. Anhanguera Km 327 mais 700m 
Pista Sul - (16) 3663-1500

JARDINÓPOLIS - SP
JARDCAP PNEUS
R. Adelaide Zangrande, 214
Area Industrial - (16) 3663-8087

LENÇÓIS PAULISTA - SP
VENTURA PNEUS
Rua Egydio Paccola, 171 - Jardim 
América - (14) 3269-1212

JANDIRA - SP
RENOVAR
Rua Sebastião Rodrigues da Silva, 42
Jardim Alvorada - (11) 4772-4030

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

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

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

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

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

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

JOINVILLE - SC
CATTONI PNEUS
Rua Dona Francisca, 4.043 - Santo 
Antonio - (47) 3035-1622

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

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

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 BENTO DO SUL - SC
RENOV. DE PNEUS OXFORD
R. Antonio Kaesemodel, 2485
Oxford - (47) 3635-0414

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

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

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

SANTA CECÍLIA - SC
RENOVADORA FOGAÇA
Rua Miguel Goetten Sobrinho, 162
Parque Industrial - (49) 3244-0945

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

BARUERI - SP
PNEUCARGO TECNOLOGIA EM PNEUS
Via de acesso João de Góes, 1700
Faz. Itaquiti / Belval - (11) 4789-3217

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

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

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

BAURU - SP
DPASCHOAL
Av. Nações Unidas, 3-27
Vila Rodrigues - (14) 3104-4615

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

AMERICANA - SP
RECAP PNEUS
Rua Eduardo Medon, 950
Jardim Luciane - (19) 3468-2289

São
Paulo

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

SÃO JOSÉ - SC
RENOV. DE PNEUS MENDES
R. Heriberto Hilse, 4.480 –
Barreiros - (48) 3258-0117

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

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

URUSSANGA - SC
TOTI PNEUS
Rodovia SC 446, Km 17
Nova Itália - (48) 3441-1212

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

TAIÓ - SC
VULCANIZAÇÕES TAIÓ
Rodovia SC 422 - Km 2,7 - nº 2.600
Padre Eduardo - (47) 3562-0037
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PATROCINADORES DE EVENTOS

NOSSA SENHORA DO SOCORRO - SE
MODELO PNEUS - SE
Rod. BR 101 Sul, 823 - Bairro Parque 
dos Farois - (79) 3241-8631

Sergipe

VINHEDO - SP
ANCHIETA PNEUS
Rua Joana Forest Storani, 120 
Distr. Industrial - (19) 3856 4000

VARZEA PAULISTA - SP
AUTO SHOW PNEUS
Rua São José dos Campos, 230
Distrito Industrial - (11) 4596-4540

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

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

TAQUARITINGA - SP
REDE RECAPEX
Rua Nilo Theodoro Davoglio, 400 Q.B - 
Núcleo D. Integrado (16) 3253-8410

SUMARÉ - SP
MARQUES PNEUS
Rua Leonor Miranda Biancalana, 234 - 
Jardim Bela Vista - (19) 3873-3634

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

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

SOROCABA - SP
ESPIGARES PNEUS
Rod. Raposo Tavares, Km 104
Pq. V. Bandeirantes - (15) 3221-3783

SÃO PAULO - SP
SM PNEUS
R. Shinzaburo Mizutani, 870
Jardim Marabá - (11) 2521-5816

SÃO PAULO - SP
PNEUS PIRÂMIDE
Rua Felipe José Figueiredo, 366
Vila Paranaguá - (11) 2943-1382

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

SÃO PAULO - SP
FLEX TIRE RECAP. DE PNEUS
Rua Diamantina, 671
Vila Maria - (11) 2954-3746

SÃO PAULO - SP
JÔ PNEUS
Av. Álvaro Ramos, 1.898
Quarta Parada - (11) 2605-2723

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

SÃO PAULO - SP
RECAUCH. DE PNEUS SCORPION
Av. Marechal Tito, 7021
Itaim Paulista - (11) 2963-2375

SÃO PAULO - SP
XPOYNT COM. E REMOLD. DE PNEUS
Av. Casa Verde, 3050 
Casa Verde - (11) 3961-1138

SÃO PAULO - SP
ALVORADA REFORMADORA
Rua Joaquim Carlos, 1.315
Brás - (11) 2693-1351

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
PNEUS BAHIA
Rua Bacabal, 190 - 
Parque Industrial - (12) 3935-2244

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
REDE RECAPEX
Av. Alfredo Folchini, 2.640
Vila Toninho - (17) 3213-9070

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
DPASCHOAL
Av. Com. Mancour Daud, 1777
Jd. Sta. Rita - (17) 3201-5311

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

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

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP
RESSOLAGEM BOA VISTA
Rodovia São João / Águas da Prata, 
(SP 342) - km 231, S/Nº  - Pq. Col. 
Mantiqueira - (19) 3622-2487

SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - SP
CAPRI PNEUS
Rua Bearcino Pinheiro 1000
Dis. Industrial - (19) 3608-2002

RIBEIRÃO PRETO - SP
DPASCHOAL
Marg. Direita Rod. Anhanguera, Km 305
Setor Leste - (16) 3965-8299

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

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

SANTA CRUZ DO RIO PARDO - SP
GRUPO COLOMBO - DO VALE  
Rua Lino Belei, 108 - Chácara Peixe 
(14) 3372-4489

SANTANA DE PARNAÍBA - SP
PNECAP
Estr. Tenente Marques, 5810 
Fazendinha - (11) 4156-9911

SANTANA DE PARNAÍBA - SP
N.S.A / PNEUTEC
Rua Guanabara, 114 - Jd. Represa 
Fazendinha - (11) 4705-9977

RIO DAS PEDRAS - SP
UNIÃO RENOVADORA DE PNEUS 
Rod. do Açúcar, Km 154 s/n 
Batistada - (19) 3493-6977

RIBEIRÃO PRETO - SP
REGENTE PNEUS RIBEIRÃO PRETO
Av. Barão do Bananal, 225
Jd. Anhanguera - (16) 3627-0048

PRESIDENTE PRUDENTE - SP
GRUPO COLOMBO - DO VALE
Av. Cel. José S. Marcondes, 4441
Pq. Higienópolis - (18) 3908-7800

REGISTRO - SP
SOROCAP RECAUCH. SOROCABA
Rua Tamekishi Osawa, 386
Vila Tupi - (13) 3828-7277

PORTO FELIZ - SP
SER PNEUS
Rod. Mal. Rondon SP 300, Km 135
s/n - Canguera - (15) 3261-4866

Paraná APUCARANA - PR
RANK BORRACHAS
Av. Zilda S. Amaral, 3578
Pq. Industrial Z. Norte - (43) 2102-1251

Rio 
Grande 
do Sul

PORTÃO - RS
MOREFLEX BORRACHAS
Rodovia BR 240 – km 06
Ouro Verde - (51) 3562-9500

São 
Paulo

SÃO PAULO - SP 
FERLEX VIATURAS E EQUIPAMENTOS
Av. Guilherme Coathing, 885
Vila Maria - (11) 2967-7871

SÃO PAULO - SP 
COM. E 
EQUIPAMENTOS 
NORTE SUL
R. Dias da Silva, 524 
Vila Maria 
(11) 2207-7499 
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FABRICANTES DE MATÉRIA PRIMA

FABRICANTES DE EQUIPAMENTOS

Rio 
Grande 
do Sul

São 
Paulo

Mato
Grosso

Minas
Gerais

NOVO HAMBURGO - RS
SCHMIDT IND. E COM. DE MOLDES
R. João Pedro Schmitt, 812
B. Rondônia - (51) 3587-2002

PORTO ALEGRE - RS
IND. MÁQUINAS VULCANIZADORAS 
BUBLITZ - Rua Álvaro Chaves, 175
Floresta - (51) 3222-7444

SÃO LEOPOLDO - RS
COPÉ & CIA. LTDA 
Av. São Borja, 2.266 - Bloco B
Fazenda São Borja - (51) 3589-4244

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

SOROCABA - SP 
TECTYRES MAQ. E 
EQUIPAMENTOS
Rodovia Raposo 
Tavares Km 93
Vila Artura 
(15) 3227-4411

SÃO PAULO - SP 
COM. E 
EQUIPAMENTOS 
NORTE SUL
R. Dias da Silva, 524 
Vila Maria 
(11) 2207-7499 

LORENA - SP 
BORRACHAS E EQUIPAMENTOS ELGI
Estr. Chiquito de Aquino, 150, Galpão 1 
Bairro Mondesir - (12) 3152-2414

SÃO LEOPOLDO - RS 
LUKATEC EQUIPAMENTOS
Av. Feitoria, 968 - São José
(51) 3588-2266

CUIABÁ - MT
DREBOR BORRACHAS
Av. V, 502 - Distrito Industrial
(65) 3611-1414

GOVERNADOR VALADARES - MG
ABC BORRACHAS
Av. Industrial, 1420 - Distrito Industrial 
0800 033-1900 - (33) 2101-4200

Paraná

APUCARANA - PR
RANK BORRACHAS
Av. Zilda S. Amaral, 3578
Pq. Industrial Z. Norte - (43) 2102-1251

PINHAIS - PR
RUBBERNEW PRODUTOS DE BORRACHA
Rua Senegal, 227
Pineville – (41) 3669-8053

UBERLÂNDIA - MG
VULCAFLEX INDÚSTRIA E COM.
R. Afonso Egydio de Souza, 540
Distr. Industrial - (34) 3233-5200

LAGOA SANTA - MG
MARANGONI DO BRASIL
Rod. LMG, 800 - Km 01
Dist. Industrial - (31) 3689-9200

Rio 
Grande 
do Sul

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

SÃO LEOPOLDO - RS
UNIQUE RUBBER TECHNOLOGIES
Av. Parobé, 2323 - Scharlau
(51) 3568-2222

São 
Paulo

CAMPINAS - SP
TIPLER COMÉRCIO DE 
PRODUTOS PARA RECAPAGEM
(19) 3778-9670

GUARULHOS - SP
INDUSTRIAL LEVORIN
Av. Monteiro Lobato, 2641
São Roque - (11) 2464-6500 

SANTO ANDRÉ - SP
BRIDGESTONE DO BRASIL
www.bridgestone.com.br

P52a57_Guia_b_87.indd   7 04/11/2014   16:00:48



V E P A
P U L A P I R A T A

C O A E A P
F L A T I C O
A C U B A N A S

N I T I D O N T
R E T O U R T A

R I T E C E R
C I N Z A S R

D O E R P A C E
I N O M I N A L
O L M N I R O
M A R A N G O N I

F A D A G A S E S
S A L D A R S A

Salão dos 
Veículos 

Comerciais 
Leves

A força da 
corrente está 
no (?) mais 
fraco (dito)

Vicencio (?), 
fundador da 

Vipal

Que é da 
cor do car-
vão (fem.)

Uma 
posição no 

futebol
Fazer 
aposta

Jogo infantil 
fabricado 

desde 1978

Ácido orgâni-
co que existe 

no soro do 
leite

Acerca de, a 
respeito de, 
sobre, em 

inglês

Isaac 
Newton, 
cientista 
inglês

Região a 
qual pertence 
Mato Grosso 

(sigla)

Naturais de 
Cuba (fem.)

Cidadão, 
em inglês

Limpo, 
claro

Roupa for-
mal (masc.)

Espirrar, 
borrifar

Revista 
setorial da 
TT Editora

Regresso, 
retorno, em 

francês

Caixa óssea 
do cérebro 

(plural)

O inglês é 
um dos (?) 
falados no 
Canadá

Rotary 
International 

(sigla)
Odor 

agradável

Fazer 
(críticas, 
elogios) 
(fig.)

Açougue, 
uma casa 

de (?)

(?) Mafalda, 
atriz 

paulista

Cor para 
coleta de 

resíduos em 
geral

Interlagos - 
Autódromo 
José Carlos 

(?)

Provocar 
dor

Formado só 
de nomes

Grupo 
atuante na 
indústria de 

pneus

Marca de 
automóvel 

russo

Robert De 
(?), ator 
(EUA)

‘O (?) do 
Dente’, 

comédia de 
2010 (EUA)

Um estado 
da matéria 

(plural)

Ajustar, 
liquidar 
(contas)

Sociedade 
Anônima 

(sigla)

DICAS
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ABOUT - RETOUR - CITIZEN

Pedro Celso

VEPA
PULAPIRATA

COAEAP
FLATICO
ACUBANAS

NITIDONT
RETOURTA

RITECER
CINZASR

DOERPACE
INOMINAL
OLMNIRO
MARANGONI

FADAGASES
SALDARSA
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