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Os desafi os para o setor industrial no Brasil são muitos. 
Recente pesquisa coordenada pela Conference Board, 
organização americana que reúne cerca de 1.200 em-
presas públicas e privadas,  e pesquisadores de 60 pa-
íses, mostrou que o Brasil possui uma produtividade 
por trabalhador muito abaixo dos principais países do 
mundo. Em comparação com os Estados Unidos, por 
exemplo, precisamos de quatro trabalhadores para re-
alizar o serviço de um norte-americano.

Este dado é refl exo de uma série de fatores: baixo nível 
educacional do trabalhador brasileiro, equipamentos 
obsoletos e condições ruins de trabalho. 

As nossas difi culdades de competir se acentuam ain-
da mais, se considerarmos uma carga tributária maior,  
juro alto para empréstimos,  riscos cambiais,  custos 
trabalhistas, e os gargalos que encarecem a produção.

Por isso, mais do que nunca, precisamos ter em men-
te a necessidade de investirmos na modernização de 
nosso parque industrial e na capacitação de nossos 
trabalhadores. 

Neste contexto, nesta edição da Pnews, trazemos o 
tema da Indústria 4.0, uma nova revolução industrial 
que o mudo atravessa, e que, mais do que nunca, pre-
cisamos conhecer e dela participar.

Como Associação do setor, a ABR assume  sua função 
educadora e de compartilhamento de conhecimento, 
para que possamos melhorar nossos índices de produ-
tividade e termos não somente um setor melhor, mas 
também um país mais produtivo e competitivo que ga-
ranta nossa sobrevivência neste mundo globalizado. 

Boa Leitura!
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ABR DESTAQUE

ENCONTRO DE REFORMADORES 
ACONTECE EM SÃO PAULO

ABR apoia iniciativa da ARESP em encontro da Associação 

os meses de janeiro e feverei-
ro, a ARESP, com apoio da ABR, 

ARVIP e ASSOBAN, realizou dois 
Encontros de Reformadores com o 
objetivo de promover o debate e o 
compartilhamento de informações 
entre os empresários do setor. 

Realizados no Hotel Quality, em Itupe-
va, interior de São Paulo, os encontros 

foram uma excelente oportunidade 
para que os associados pudessem dis-
cutir novos rumos para o segmento, 
neste ano de 2019.

Os destaques do encontro foram as 
palestras de Maurício Micheletti, da 
Helet Consultoria. No primeiro en-
contro, em janeiro, ele abordou a 
“União para superar desafios”, mos-
trando a importância do associativis-
mo para as empresas, o cenário eco-
nômico internacional, tratando de 
perspectivas para nossa economia, 
dificuldades enfrentadas e possibili-
dades de crescimento econômico.

Em seguida, houve debate entre to-
dos os participantes, analisando os 
números de 2018 e traçando pers-
pectivas para 2019, além da análise 
de custos gerais.

No segundo encontro, a palestra teve 

como tema a Reforma Trabalhista. De 
forma bastante simples e didática, o 
professor abordou os pontos essen-
ciais da nova lei, salientando fatores 
que podem auxiliar os reformadores 
na gestão de suas respectivas empre-
sas (confira entrevista com o consultor 
sobre o tema nas páginas 22 e 23).

Ao final da palestra, novamente os 
reformadores participaram de  um 
importante fórum,  afim de  discuti-
rem os rumos do segmento, custos  
e perspectivas.

N
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ABR DESTAQUE

FÓRUM PERMANENTE

ABR participa de reunião que discutiu o Novo Marco Legal 

para Recuperação Judicial das MPE’s

o dia 26 de fevereiro, a ABR 
participou, via Teleconferên-

cia, da primeira reunião de 2019 do 
Novo Marco Legal para Recupera-
ção Judicial das MPEs, do Comitê 
Temático de Racionalização Legal e 
Burocrática do Fórum Permanente 
das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte - FPMPE.

O FPMPE é o espaço de interlocu-
ção entre o Governo Federal, as ins-
tituições nacionais de apoio e repre-
sentatividade das Micro e Pequenas 
Empresas e os Fóruns Regionais das 
27 Unidades da Federação. 

Tem por finalidade orientar e asses-
sorar a formulação e coordenação da 
política nacional de desenvolvimento 

das microempresas e empresas de 
pequeno porte, bem como acompa-
nhar e avaliar a implementação.

A reunião foi aberta por Edivan  
Miranda - Coordenador-Geral de 
Micro e Pequenas Empresas da Sub-
secretaria de Desenvolvimento das 
Micro e Pequenas Empresas, Em-
preendedorismo e Artesanato da 
Secretaria de Desenvolvimento da 
Indústria, Comércio, Serviços e Ino-
vação da Secretaria Especial de Pro-
dutividade, Emprego e Competitivi-
dade do Ministério da Economia. Ele 
comentou sobre os avanços que já 
aconteceram na tramitação do novo 
marco e relatou que, hoje, há Proje-
tos de Lei sobre o tema na Câmara 
dos Deputados.

N

Reunião Fórum Permanente 
Recuperação Judicial 
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ABR DESTAQUE

PARA A ABR É FUNDAMENTAL 
ESTAR PRESENTE NESTE 
FÓRUM, JÁ QUE GRANDE 
PARTE DO NOSSO SETOR É 
FORMADA POR EMPRESAS DE 
MICRO E PEQUENO PORTE. 
DAÍ A NECESSIDADE DE 
ACOMPANHAR E PARTICIPAR 
DA CRIAÇÃO DAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS PARA ESTE 
SEGMENTO EMPRESARIAL.

“

“
Em seguida, Ercílio Santinoni, 
Coordenador Privado do Comitê  
Temático de Racionalização Legal 
e Burocrática do Fórum Permanen-
te das Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte e Presidente da 
Confederação Nacional das Micro e 
Pequenas Empresas e Empreende-
dores Individuais - CONAMPE, co-
mentou a importância dos debates, 
para que o novo Projeto de Lei pos-
sa contemplar as micro e pequenas 
empresas.

Dando  prosseguimento ao evento, 
Caio Megale, Secretário de Desen-
volvimento da Indústria, Comércio, 
Serviços e Inovação da Secretaria 
Especial de Produtividade, Emprego 
e Competitividade do Ministério da 
Economia, fez sua explanação, ex-
plicando sobre a nova estrutura do 
Ministério da Economia e as princi-
pais atribuições de sua secretaria.

Após os pronunciamentos iniciais, 
entrou-se na discussão do Novo 
Marco Regulatório, com a presen-
ça dos doutores: Francisco Satiro 
de Souza Junior, Marcelo Barbosa 
Sacramone, Renato Scardoa, Tho-
maz Luiz Sant’Ana, Fábio Rodrigues 
Rolim, Renato Porto da Silva, Ma-
noel Tavares de Menezes Neto e  
Ivo Waisberg.

Todos discutiram as necessidades de 
mudança na atual lei, que não aten-
de de forma satisfatória às MPE’s, e 
de que o novo processo seja sufi-
cientemente simples, rápido e bara-
to, a fim de que  possa ser realmente 
utilizado por essas empresas

Outra premissa a que se deu des-
taque é a  possibilidade de que os 
microempresários possam voltar ao 
mercado, após seu negócio não dar 
certo, além da necessidade de que 
haja mecanismos para a transferência 

NOVO MARCO
de bens e acordos com os credores, 
priorizando as soluções extrajudiciais. 

Mais um ponto salientado foi a forma 
como a Lei não distingue as MPE’s, 
não entendendo as diferenças entre 
elas. Dessa forma, nos estudos reali-
zados, sugeriram diferenciar as várias 
MPE’s da Lei, em categorias diferen-
tes para a Recuperação Judicial.

Destacou-se a proposta de revoga-
ção da restrição temporal da atual 
legislação, a qual prevê que apenas 
os empresários constituídos há mais 
de dois anos possam solicitar a Recu-
peração Judicial.

Mais outros pontos foram menciona-
dos e, ao final das explanações, to-
dos puderam fazer questionamentos 
aos advogados presentes. 

Para concluir, Edivan Miranda assu-
miu a palavra para agradecer o rico 

debate que abrilhantou a discussão 
para o aprimoramento da proposta 
final do Projeto.

O presidente da ABR, Roberto de 
Oliveira, comentou a importância da 
participação no encontro.
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MERCADO

A IMPORTÂNCIA DA APLICAÇÃO CORRETA 
DO MANCHÃO E PRODUTOS QUE TRAZEM 
SEGURANÇA À REPARAÇÃO

Por Waldemiro Gonçalves de Melo, 

Técnico Nacional Vulcafl ex - divisão Automotiva

realidade da economia bra-
sileira atualmente traz à tona 

dois fatores essenciais para qualquer 
negócio: competitividade e redução 
de custos internos. Entretanto, não 
é raro observarmos que, agravado 
pela difi culdade de se cobrar o re-
paro nas carcaças, o recapador dei-
xa de trabalhar com produtos consi-
derados essenciais à segurança do 
conserto, como também reduz o seu 
estoque interno, fazendo com que, 
eventualmente, ele não tenha todas 
as opções de manchões disponíveis 
para o conserto.

É fato que, com o passar do tempo e 
devido à tecnologia, os pneus foram 
se tornando peças de alta tecnolo-
gia, sendo desenvolvidos com novos 
compostos, modelos e forma cons-
trutiva das carcaças. Paralelamente, 
isso também aconteceu com os fabri-
cantes de manchões, hoje mais leves, 
resistentes e capazes de abranger da-
nos cada vez maiores, e com seguran-
ça. Além disso, contam com uma série 
de produtos auxiliares de extrema im-
portância que elevam o desempenho 
do conserto e garantem o retorno da 
resistência de carga original do pneu. 

A
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MERCADO

O uso do gabarito de aplicação au-
menta consideravelmente a precisão 
dos reparos em pneus radiais e dia-
gonais. Ele possibilita ao operador de 
produção da recapagem a demarca-
ção exata da área a ser texturizada, 
evitando, assim, o superdimensiona-
mento da raspagem, potencial fator 
gerador de infiltrações que causam 
danos irreversíveis à carcaça. Os ga-
baritos são peças flexíveis e de fácil 
utilização, desenvolvidos com mate-
riais resistentes e duradouros.

O removedor químico é um solvente 
ou mistura de solventes com solução 
ativadora, elaborado especificamente 
para limpeza química de superfícies 
de borracha, metais, couros, etc. Sua 
estrutura química lhe confere a capa-
cidade de remover impurezas, resí-
duos graxos e polímeros superficiais 
oxidados da superfície do pneu. Seu 
correto uso no momento da repara-
ção é fundamental para garantir uma 
vulcanização perfeita do conserto.

Ainda desconhecido em muitas refor-
madoras de pneus, o primer é um pro-
duto desenvolvido para a aplicação 
em danos e escareações, em virtude 
da trama metálica do pneu ficar ex-
posta. Sua composição permite que a 
borracha tenha total adesão ao metal, 
proporcionando maior segurança ao 
reparo nesses casos. Como a maioria 
das colas e adesivos usados no mer-
cado é desenvolvida especificamente 
para adesão em sistemas borracha-
-borracha, a utilização desse tipo de 
produto é recomendada, inclusive em 
caso de danos vazados.

O selante é recomendado para a 
vedação das bordas do manchão e 
da área texturizada interna do pneu. 
Deve ser utilizado após a aplicação 
do manchão em pneus sem câmara, 
como última etapa do processo de 
conserto, antes de levá-los ao sis-
tema de vulcanização utilizado. Sua 
ação impermeabilizante forma uma 
camada flexível e duradoura, que 
evita a infiltração de ar na estrutura 
do pneu e devolve duas importan-
tes características originais do liner: 
estanqueidade e flexibilidade. Um 
selante de qualidade deve ser com-
posto 100% de borracha butílica e 
nunca deve ser diluído em uso.

O gestor de um processo de reca-
pagem deve estar atento para não 
cair na conhecida antítese: o “bara-
to que sai caro”. A prática de traba-
lhar com estoques muito reduzidos, 
o  uso não correto de consumíveis e 
a falta de treinamento em sua mão 
de obra surgem como ações que le-
vam à  falsa sensação de economia 
e lucratividade, mas que, no longo 
prazo, se revelam mais caras, devido 
às falhas de aplicação, superdimen-
sionamento de manchões, retornos 
de pneus, retrabalhos, garantias que 
vêm como consequências. Além da 
perda material, a empresa ainda de-
precia o seu bem mais valioso: sua 
marca. Ao primar pela segurança to-
tal em seus processos, o recapador 
trabalha não somente pela segu-
rança do usuário final, mas também 
pela segurança do próprio negócio. 

Percorrendo esses caminhos, ine-
vitavelmente se chegará ao maior 
objetivo de um negócio de sucesso: 
clientes satisfeitos.

Os manchões de centro são de-
senvolvidos especialmente para os 
consertos na parte interna da ban-
da de rodagem, com o sistema de 
lonas e formas construtivas acom-
panhando o desenho de pneus ra-
diais e diagonais. O correto uso da 
tabela de aplicação do fabricante é 
um fato que não pode ser negligen-
ciado pelo aplicador, pois é ela que 
garante o correto dimensionamento 
do manchão, conforme o dano e o 
consequente retorno da resistência 
estrutural do pneu. Além disso, o 
aplicador também deve identificar o 
dano, de acordo com  as zonas da 
carcaça: zona de interdição, flexão e 
a zona não reparável da carcaça.

Os manchões de uso lateral possuem 
forma de construção característica 
que acompanha a lateral dos pneus. 
Em sua estrutura, existem compostos 
de borracha exclusivos que os dife-
renciam dos manchões de centro, e, 
por esse motivo, devolvem a alta per-
formance e a alta flexibilidade exigi-
das nessa região do pneu.

GABARITO  
DE APLICAÇÃO

REMOVEDOR 
QUÍMICO

PRIMER 
(SOLUÇÃO METAL- BORRACHA)

SELANTE

MANCHÕES DE CENTRO 
(BANDA DE RODAGEM)

MANCHÕES DE USO LATERAL 
(FLANCO)

abr@abr.org.br

Tem alguma sugestão de tema para 
ser abordado na coluna? Escreva para

Waldemiro Gonçalves de Melo
Técnico Nacional Vulcaflex - divisão 
Automotiva 
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Tecnologia Premium de 
Recapagem agora com
nova Builder 

VMI
traz inovação
para o Brasil

 
 
 
 
 

A VMI Retrax & Builder é a nova máquina para 
extrusão de ligação diretamente sobre a carcaça,
podendo também aplicar e roletar a banda de 
rodagem automaticamente.

A VMI AZ Retrax conta agora com parafuso de extrusão de 
última geração, reduzindo em até 20% o consumo de 
energia por ciclo. A Retrax está disponível em três versões, 
com capacidades de acordo com a demanda do Recapador.

Descubra mais detalhes sobre as extrusoras AZ Retrax em 
www.vmi-rubber.com ou entre em contato diretamente 
com a VMI Brasil pelo telefone: 24 3221-3292
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CAPA

O QUE É A 
INDÚSTRIA 4.0 

E COMO ELA VAI 
REVOLUCIONAR  
SUA EMPRESA

mundo vem passando por 
modifi cações estruturais 

profundas e de forma extremamen-
te rápida. Novas formas de negócio 
que hoje prosperam, há uma dé-
cada  eram impensáveis. Serviços 
como Uber, Netfl ix, Spotify, serviços 
de carros compartilhados e outros 
tantos, vêm revolucionando muitos 
mercados, que nunca mais serão 
como antes.

Mas não é somente o setor de ser-
viços que passa por uma signifi cati-
va  revolução. A indústria vive uma 
nova era, a chamada Indústria 4.0, 

que trará uma considerável ruptura 
com a forma que hoje vemos o setor 
industrial. 

A indústria 4.0 se refere a uma nova 
fase na Revolução Industrial que 
se concentra fortemente na inter-
conectividade, automação e dados 
em tempo real. Também conhecida 
como manufatura inteligente, une 
produção física e operações com 
tecnologia digital inteligente, inteli-
gência artifi cial e big data para criar 
um ecossistema mais holístico e mais 
bem conectado,  para empresas fo-
cadas na manufatura e no gerencia-

mento da cadeia de suprimentos. 

Embora cada empresa tenha suas 
peculiaridades, todas enfrentam um 
desafi o comum: a necessidade de 
conectividade e o acesso a insights 
em tempo real entre processos, par-
ceiros, produtos e pessoas.

É aí que entra a Indústria 4.0. O novo 
conceito não se limita a investir em 
diferentes  tecnologias e ferramen-
tas para melhorar a efi ciência da 
produção, mas sim, em revolucionar 
a maneira como as empresas ope-
ram e crescem.

O

O QUE É A 
INDÚSTRIA 4.0 INDÚSTRIA 4.0 

Uma nova fase da revolução industrial vai mudar completamente a forma como 

as indústrias trabalham e se relacionam com os clientes e consumidores

O MERCADO PEDIU, A BOREX ATENDEU.

Qualidade de líder 
com o preço que você gosta.

BXT7

*Excelente custo-benefício. 

*Banda na medida certa.

*Encaixe perfeito e desperdício zero.

NOVI
DADE

Acesse www.borex.com.br e confira.

Ou ligue e tire suas dúvidas direto com o SAC:

(51) 3393.2200
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No início do século XX, o mundo entrou 
em uma segunda revolução industrial, 
possibilitada pela  introdução do aço e 
o uso de eletricidade nas fábricas. A in-
clusão de eletricidade permitiu que os 
fabricantes aumentassem a efi ciência 
e ajudassem a tornar as máquinas da 
fábrica mais móveis. Foi durante essa 
fase que os conceitos de produção em 
massa, como a linha de montagem, fo-
ram introduzidos como uma maneira 
de aumentar a produtividade.

A partir do fi nal da década de 1950, 
uma terceira revolução industrial co-
meçou a surgir lentamente, à medida 
que os fabricantes começaram a in-
corporar mais tecnologia eletrônica - 
e, por fi m, o uso do computador - em 
suas fábricas. Durante esse período, 
os fabricantes começaram a experi-
mentar uma mudança que enfatizava 
menos a tecnologia analógica e me-
cânica e mais a tecnologia digital e o 
software de automação.

CAPA

A EVOLUÇÃO DA INDÚSTRIA 1.0 PARA 4.0
ntes de nos aprofundarmos 
muito no quê, por que e como 

a Indústria 4.0 pode ser benéfi ca para 
as empresas, é necessário  entender 
primeiro como exatamente a manufa-
tura evoluiu, desde o século XIX. 

Há quatro revoluções industriais dis-
tintas que o mundo ou experimentou 
ou continua a experimentar hoje:

A primeira revolução industrial acon-
teceu entre o fi nal do século XVIII e 
início do século XIX. Durante esse 
período, a fabricação evoluiu de 
foco no trabalho manual realizado 
por pessoas e auxiliado por animais 
para uma forma mais otimizada de 
trabalho realizado por pessoas, por 
meio de motores a vapor e outros ti-
pos de máquinas-ferramentas.

A
Nas últimas décadas, uma quarta re-
volução industrial surgiu, conhecida 
como Indústria 4.0 que leva a ênfa-
se na tecnologia digital das últimas 
décadas para um nível totalmente 
novo,tendo a  ajuda da interconecti-
vidade por meio da Internet das Coi-
sas (IoT), acesso a dados em tempo 
real e a inserção de sistemas ciber-
físicos. A indústria 4.0 oferece uma 
abordagem mais abrangente, inter-
ligada e holística para a fabricação. 
Ela conecta físico e digital e permite 
melhor colaboração e acesso entre 
departamentos, parceiros, fornece-
dores, produtos e pessoas. Um novo 
modelo que permite que os pro-
prietários de empresas controlem e 
compreendam melhor cada aspecto 
de sua operação, além de permitir 
que aproveitem os dados de forma 
instantânea para aumentar a pro-
dutividade, melhorar os processos e 
impulsionar o crescimento.

GLOSSÁRIO: ENTENDA OS CONCEITOS
Quando falamos em indústria 4.0, 
precisamos entender bem alguns 
conceitos que permeiam o modelo. 
Existem centenas deles, mas selecio-
namosas 12 palavras e frases funda-
mentais que você precisa conhecer:

IoT: signi� ca Internet of 
Things (internet das coisas), 
um conceito que se refere a 
conexões entre objetos físi-
cos, como sensores ou má-
quinas, e a Internet.

Enterprise Resource Planning 
(ERP): ferramentas de geren-
ciamento de processos de ne-
gócios que podem ser usadas 
para gerenciar informações 
em uma organização.

Big Data: diz respeito a gran-
des conjuntos de dados estru-
turados ou não estruturados 
que podem ser compilados, 
armazenados, organizados 
e analisados para revelar pa-
drões, tendências, associa-
ções e oportunidades.

Fábrica inteligente: uma fá-
brica inteligente é aquela que 
investe e aproveita a tecnolo-
gia, as soluções e as aborda-
gens da Indústria 4.0.

IIoT: signi� ca Industrial Inter-
net of Things, um conceito 
que releva as conexões entre 
pessoas, dados e máquinas 
relacionadas à fabricação.

Aprendizado de máquina: 
Aprendizado de máquina faz 
menção à capacidade que os 
computadores têm de apren-
der e melhorar por conta pró-
pria, através da inteligência 
arti� cial - sem ser explicita-
mente informado ou progra-
mado para isso.

Digitalização: é processo de 
coleta e conversão de dife-
rentes tipos de informações 
em um formato digital.

A PRIMEIRA REVOLUÇÃO 
INDUSTRIAL

A SEGUNDA REVOLUÇÃO 
INDUSTRIAL

A TERCEIRA REVOLUÇÃO 
INDUSTRIAL

A QUARTA REVOLUÇÃO 
INDUSTRIAL OU INDÚSTRIA 4.0
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Rastreamento e otimização de 
ativos - as soluções da Indús-

tria 4.0 ajudam os fabricantes a se 
tornarem mais efi cientes com ativos 
em cada estágio da cadeia de supri-
mentos, propiciando  que eles man-
tenham um melhor pulso nas opor-
tunidades de inventário, qualidade e 
otimização relacionadas à logística. 
Com a IoT instalada em uma fábrica, 
os funcionários podem obter melhor 
visibilidade de seus ativos. As tarefas 
de gerenciamento de ativos padrão, 
como transferências de ativos, alie-
nações, reclassifi cações e ajustes, 
podem ser simplifi cadas e gerencia-
das centralmente e em tempo real.

CASOS DE USO DE MANUFATURA INTELIGENTE
Uma das melhores maneiras de en-
tender bem o conceito de fabrica-
ção inteligente é pensar em como 
ele pode ser aplicado ao seu negó-
cio ou em um negócio semelhante 
ao seu. Aqui estão três casos de uso 
que podem ajudá-lo a entender o 
valor da Indústria 4.0 em uma ope-
ração de manufatura:

Gerenciamento e otimização 
da cadeia de suprimentos - 

As soluções da Indústria 4.0 ofere-
cem às empresas maior percepção, 
controle e visibilidade de dados em 
toda a sua cadeia de suprimentos. 
Ao alavancar os recursos de geren-
ciamento da cadeia de suprimentos, 
as empresas podem fornecer produ-
tos e serviços ao mercado com mais 
rapidez, menor custo e melhor qua-
lidade para obter vantagem sobre 
concorrentes menos efi cazes. 

1.

2. 3.

M2M: signi� ca máquina-a-
-máquina e refere-se à co-
municação que ocorre entre 
duas máquinas separadas 
por meio de redes sem � o 
ou com � o.

Computação em nuvem: refe-
re-se à prática de usar servi-
dores remotos interconecta-
dos hospedados na Internet 
para armazenar, gerenciar e 
processar informações.

Ecossistema: em termos 
de manufatura, refere-se à 
conectividade potencial de 
toda a sua operação - in-
ventário e planejamento, � -
nanças, relacionamento com 
clientes, gerenciamento da 
cadeia de suprimentos e exe-
cução de manufatura.

Inteligência artifi cial (IA): 
conceito que se refere à ca-
pacidade do computador de 
executar tarefas e tomar de-
cisões que, historicamente, 
exigiriam algum nível de inte-
ligência humana.

Processamento de dados 
em tempo real: são as ha-
bilidades dos sistemas de 
computadores e máquinas 
para processar dados conti-
nuamente e de forma auto-
mática e fornecer resultados 
e insights em tempo real ou 
em curto prazo.

Sistemas ciberfísicos (CPS): 
também conhecidos como 
fabricação cibernética, se re-
lacionam  a um ambiente de 
fabricação habilitado para 
Indústria 4.0 que oferece co-
leta, análise e transparência 
de dados em tempo real em 
todos os aspectos de uma 
operação de manufatura.

Manutenção / análise preditiva 
- As soluções da Indústria 4.0 

oferecem aos fabricantes a capaci-
dade de prever quando os possíveis 
problemas vão surgir antes que eles 
realmente aconteçam. Sem sistemas 
de IoT instalados em sua fábrica, a 
manutenção preventiva acontece 
com base na rotina ou no tempo. 
Em outras palavras, é uma tarefa 
manual. Com os sistemas de IoT ins-
talados, a manutenção preventiva é 
muito mais automatizada e simplifi -
cada. Os sistemas podem perceber 
quando os problemas estão sur-
gindo ou o maquinário precisa ser 
consertado, e podem capacitá-lo a 
resolver possíveis problemas antes 
que eles se tornem maiores. A aná-
lise preditiva possibilita às empresas 
que não apenas façam perguntas 
reativas como: "o que aconteceu?" 
ou "por que isso aconteceu?", mas 
também perguntas proativas como:  
"o que vai acontecer" e "o que po-
demos fazer para impedir que isso 
aconteça? ”Esse tipo de análise pode 
permitir que os fabricantes mudem 
da manutenção preventiva para ma-
nutenção preditiva.
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CAPA

COMO VOCÊ SABE QUANDO OU SE SUA 
EMPRESA DEVE INVESTIR NA INDÚSTRIA 4.0?

Se você marcar a maioria dos itens 
desta lista, provavelmente é seguro 
começar a avaliar fornecedores de 
tecnologia e solução da Indústria 
4.0 e alocar os recursos necessários 
para implantação:

Você está em uma indústria parti-
cularmente competitiva com muitos 
players experientes em tecnologia?

Você tem dificuldade em recrutar para 
preencher vagas em sua organização?

Você quer uma melhor visibilidade em 
toda a sua cadeia de suprimentos?

Você quer identificar e resolver pro-
blemas antes que eles se tornem 
maiores?

Você quer aumentar a eficiência 
e a lucratividade em toda a sua  
organização?

Você quer que todos em sua equipe 
tenham opiniões relevantes e atuali-
zadas sobre os processos de produ-
ção e de negócios?

Você quer análises mais ricas e  
oportunas?

Você precisa de ajuda para digitali-
zar e dar sentido à informação?

Você quer melhorar a satisfação do 
cliente e a experiência do cliente?

Você quer melhorar a qualidade do 
produto ou manter a qualidade do 
produto intacta?

Você quer um sistema de plane-
jamento de recursos corporativos 
mais integrado que abranja não ape-
nas estoque e planejamento, mas 
também finanças, relacionamento  
com clientes, gerenciamento da 
cadeia de suprimentos e execução  
de manufatura?

Você deseja uma visão consisten-
te e flexível das operações de pro-
dução e de negócios, adaptadas 
a áreas ou usuários específicos de  
sua organização?

Você quer insights em tempo real 
que o  ajudem a tomar decisões me-
lhores e mais rápidas sobre sua em-
presa, todos os dias?
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OS BENEFÍCIOS DA 
INDÚSTRIA 4.0

Os benefícios imediatos de produção 
da linha de base são claros: menos fa-
lhas de máquina, redução de proble-
mas de refugo e tempo de inatividade 
e taxa de transferência aprimorada - 
para citar alguns. No entanto, existem 
benefícios adicionais, menos quantifi-
cáveis, da implementação dessa tec-
nologia.

Uma tendência que se nota entre fa-
bricantes que já utilizam o conceito é 
criar uma mudança cultural positiva 
em toda a organização. Pense em 
como a manufatura enxuta e o Seis 
Sigma revolucionaram o chão de fá-
brica, transformando os trabalhado-
res da produção em solucionadores 
de problemas que buscam a melhoria 
contínua. Da mesma forma, a Indús-
tria 4.0 está transformando o modo 
como os funcionários da fábrica tra-
balham, colaboram e atendem seus 
clientes.

As melhores soluções do conceito 
agregam dados não apenas de má-
quinas, mas de sistemas de terceiros 
existentes, tornando toda a empresa 
integrada. Isso facilita a todos os ges-
tores obterem acesso ao mesmo con-
junto unificado de dados, em vez de 
confiar em sistemas diferentes ou na 
coleta manual de dados.

A disponibilidade de dados abertos e 
conectados significa que os gerentes, 
engenheiros e gerentes de fábrica 
agora podem trabalhar juntos para 
resolverem problemas de produção 
de maneira objetiva. Tal procedimen-
to também resulta em maior satisfa-
ção do cliente, maior transparência da 
cadeia de suprimentos e maior envol-
vimento dos funcionários.

Mais de um terço dos executivos de 
manufatura dizem que o melhor en-
volvimento e a satisfação do cliente 
estão entre os principais benefícios da 
implantação da Indústria 4.0. Como 
ela combina dados de processo de-
talhados com outros conjuntos de 
dados de produção (ordens de servi-
ço, dados de controle de qualidade), 
permite níveis mais altos de rastrea-
bilidade. Os fabricantes podem resol-
ver rapidamente pedidos de garantia 
ou resolver problemas de qualidade 
relacionados ao seu processo de fa-
bricação. Esses tempos de resposta 
mais rápidos demonstram um nível 
de transparência de produção tal que 
aumenta a confiança do cliente nos 
recursos de seu fornecedor.

Além disso, o processo permite que 
os fabricantes tragam mais rapida-
mente novos produtos ao mercado, 
reduzindo os prazos de produção. 

Em uma fábrica 4.0, os dados de pro-
dução também ajudarão os fabrican-
tes a entenderem melhor a demanda 
do cliente. Sistemas avançados com 
Aprendizado de Máquina possibilitam 
que os fabricantes usem análises em 
tempo real do chão de fábrica para 
prever o comportamento de compra 
de seus clientes. Por sua vez, os fa-
bricantes podem garantir que têm os 
componentes certos à mão quando 
precisarem, otimizando os níveis de 
estoque e reduzindo o potencial de 
atrasos na produção.
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CAPA

A INDÚSTRIA 4.0 NO BRASIL

Algumas indústrias brasileiras saíram 
na frente com projetos que podem 
ser considerados 4.0. Veja o caso da 
Ambev. Em 2015, a multinacional de 
bebidas adotou um sistema de auto-
mação para melhorar o controle do 
processo de resfriamento da cerveja 
e reduzir as variações de temperatu-
ra, evitando, assim, o desperdício de 
energia. A tecnologia já está em oito 
cervejarias da empresa, e a previsão 
é expandir o uso para outras unida-
des, ao longo deste ano.

Na Volkswagen Brasil, todos os pro-
jetos nascem tendo por base  um 
modelo digital. Os produtos são si-
mulados em ambiente 3D, o que 
acelera o processo, garante flexibili-
dade, otimiza o tempo de produção 
e ainda abre postos de trabalho al-
tamente qualificados. A Volkswagen 
tem investido em software, hardwa-

re e treinamento para que os funcio-
nários passem a lidar com essa nova 
realidade. Cinco novas iniciativas 
nas fábricas brasileiras já permitiram 
uma economia para a empresa de 
93 milhões de reais em dois anos.

O governo brasileiro instituiu em 
2017 um Grupo de Trabalho para a 
Indústria 4.0 (GTI 4.0), com o obje-
tivo de elaborar uma proposta de 
agenda nacional para o tema.

O GTI 4.0 possui mais de 50 institui-
ções representativas (governo, em-
presas, sociedade civil organizada, 
etc),  nas quais  ocorreram diversas 
contribuições e debates sobre dife-
rentes perspectivas e ações para a 
Indústria 4.0 no Brasil.

Temas prioritários como aumento 
da competitividade das empresas 

brasileiras, mudanças na estrutura 
das cadeias produtivas, um novo 
mercado de trabalho, fábricas do 
futuro, massificação do uso de tec-
nologias digitais, startups, testbeds, 
dentre outros, estão sendo  ampla-
mente debatidos e aprofundados no  
GTI 4.0.

Mas,  no geral da indústria, o pro-
cesso é ainda lento,  e investir em 
inovação e em educação é uma 
das principais formas de reverter 
o cenário brasileiro. Para competir 
globalmente, a indústria nacional 
deve aumentar sua produtividade e 
sua participação na economia bra-
sileira, e o Brasil precisa ousar para 
dar um salto de desenvolvimento 
e entrar para valer na nova era da  
indústria 4.0.
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MANCHÕES E REPAROS

Perfeição que acompanha 
os movimentos do seu pneu

Um portfólio completo para reforma e 
recuperação de pneus, desenvolvido com 

alta tecnologia para veículos da linha leve, 
pesada e extra-pesada (incluindo agrícolas 

e fora de estrada): manchões, ligações,
bandas pré-moldadas, cimentos, colas, 

tintas e compostos especiais.

Adquira já

(34) 3233 5200

Utilize um app de leitura 
de QR CODE ou acesse:
vulcaflex.com.br/produtos/automotivos
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AS PRINCIPAIS MUDANÇAS DA 
REFORMA TRABALHISTA

uitos trabalhadores e em-
presários ainda têm dúvidas 

sobre o que é a reforma trabalhis-
ta e como ela vai afetar as relações 
entre empresas e funcionários. A 
Lei 13.467 de 2017, mais conhecida 
como Reforma Trabalhista, trouxe 
importantes e substanciais mudan-
ças para a Consolidação das Leis 
do Trabalho - CLT,  e, com as novas 
regras, muitos pontos na rotina de 
patrões e empregados podem ser 
modificados. 

Mas, para isso, é preciso conhecer 
as oportunidades de melhorias de 
gestão que ela proporciona. 

Para esclarecer o que é a reforma 
trabalhista, os pontos mais relevan-
tes e sanar as principais dúvidas so-
bre a lei, a Pnews conversou com o 
Professor Maurício Micheletti. 

M

Diretor executivo da Helett Consul-
toria & Business School, formado 
em Filosofia pela USP, pós-gradua-
do em psicologia e com MBA em 
gestão estratégica pela USP, pro-
fessor de pós-graduação em gestão 
de pessoas, professor visitante na 
universidade de Pittsburg (EUA), na 

Coventry University (Inglaterra) e na 
Universidade de Voronezh (Rússia), 
Micheletti fez uma ampla análise da 
lei e trouxe seus principais pontos. 
Acompanhe: 

PNEWS: Quais os pontos que o se-
nhor destacaria como mais impor-
tantes na reforma trabalhista?

MAURÍCIO MICHELETTI: A reforma 
em si é incrivelmente importante, 
pois abriu caminho para um novo 
modelo de relações de trabalho. 
As relações tuteladas por uma le-
gislação muito restritiva foram um 
grande empecilho para o desen-
volvimento do País, nos anos mais 
recentes, pois a nossa legislação se 
mostrava antiquada demais para o 
mundo contemporâneo.

Das mudanças mais significativas 

ENTREVISTA
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para o dia a dia nas empresas, acre-
dito que é incrivelmente relevante o 
fato de que aquilo que se combina 
nas convenções ou acordos coleti-
vos passaram a se sobrepor à legis-
lação. Isso aumenta sobremaneira a 
segurança para as empresas e para 
os empregados.

Também vejo de maneira muito po-
sitiva o aumento de segurança jurí-
dica nos pagamentos de verbas in-
denizatórias. Antes da reforma, uma 
empresa que, por exemplo, pagas-
se um valor para um colaborador 
a título de reembolso de despesas 
de combustível, corria o risco de 
ser condenada a pagar verbas tra-
balhistas (INSS, FGTS, Férias e 13º) 
sobre essa verba. Isso não acontece 
mais, exceto se ficar provado que 
houve fraude ou má fé da empresa. 
Essa mudança permite que as em-
presas sejam muito mais flexíveis na 
criação de uma estrutura de benefí-
cios para seus colaboradores, o que 
é ótimo para ambas as partes.

Ainda temos avanços no que diz 
respeito à criação de banco de ho-
ras individual, fracionamento de 
férias em três períodos, regulamen-
tação clara sobre o trabalho inter-
mitente e o teletrabalho, e a possi-
bilidade de acordo de extinção de 
contrato de trabalho, o que dá fim 
aos “acordinhos” em que o colabo-
rador pedia para ser mandado em-
bora e devolvia a multa do FGTS.  
Todas essas mudanças afetam posi-
tivamente não só as empresas, mas 
também os empregados, que serão 
beneficiados com o aumento de  
flexibilidade.

PNEWS: Como os gestores das em-
presas podem usar os novos pontos 
da reforma a favor da companhia?

MAURÍCIO MICHELETTI: Este é um 
momento-chave para as empresas 
revisarem seu modelo de trabalho. 
Agora elas podem contratar alguns 
trabalhadores intermitentes e eli-
minar aqueles diaristas que que-

rem receber por fora. Os gestores 
podem repensar suas estratégias 
de férias para a equipe, de manei-
ra que se reduza a necessidade de 
mão de obra (lembro aqui que antes 
da reforma, trabalhadores acima de  
50 anos de idade, por exemplo, 
eram obrigados a tirar 30 dias de fé-
rias, o que prejudicava as empresas 
e os empregados, um verdadeiro 
absurdo). A regulamentação do te-
letrabalho (ou ‘home office’) permi-
te que as empresas tenham políticas 
de horário mais flexíveis para alguns 
cargos, gerando bem-estar para  
os colaboradores e economia para  
a empresa. 

 
Estes são apenas alguns exemplos, 
mas, se a empresa realmente mergu-
lhar nessas possibilidades, pode criar 
ambientes de trabalho muito mais hu-
manizados e econômicos.

PNEWS: O trabalho em “home office” 
foi um dos avanços da reforma. Como 
você acredita que esta nova possibili-
dade de contratação pode ajudar em-
presas e empregados? 

MAURÍCIO MICHELETTI: Não tenho 
dúvidas. Já começamos a implan-
tação de projetos neste sentido em 
alguns dos nossos clientes. Quantos 
pais e mães não gostariam de um 
horário de trabalho mais flexível? 
Quantas pessoas não desejam ter 

mais equilíbrio entre a vida pessoal e 
a profissional? 

No nosso modelo tradicional, exi-
gimos que nossa equipe comercial  
e administrativa inteira ‘bata o car-
tão’ às 8 da manhã. Será mesmo 
que isso é o melhor a se fazer? 
Será que essa é a maneira mais 
produtiva de se trabalhar, com tan-
ta tecnologia disponível e barata?  
Aquele colaborador que fica no trân-
sito 40 minutos até chegar ao escri-
tório da empresa, já gastou muita 
energia antes mesmo de começar 
seu dia de trabalho. Precisamos pen-
sar se não há alternativas para isso.

Imagine se a empresa cria um sistema 
em que 20% de sua mão de obra indi-
reta trabalhe a distância todos os dias: 
menos mesas, menos computadores, 
menos ar condicionado, menos cafe-
zinho, menos vales-transporte, me-
nos vales-refeição... Na ponta do lápis 
existe uma grande chance de essa 
economia compensar muito, além de 
satisfazer as equipes com um pouco 
mais de flexibilidade.

PNEWS: Quais as vantagens da con-
tratação intermitente? 

MAURÍCIO MICHELETTI: Na maioria 
das empresas existe uma flutuação na 
quantidade de pessoas necessárias 
para trabalhar ao longo do mês. Ima-
gine a situação: na empresa X, temos 
três pessoas trabalhando na limpeza: 
duas são suficientes, mas tenho uma 
terceira pessoas para o caso de pre-
cisar cobrir faltas ou férias das outras 
duas. A cabeça do empresário já se 
acostumou com isso. Porém, com a 
nova regra, a empresa pode perfei-
tamente ter duas pessoas em tempo 
integral e duas contratadas em regi-
me intermitente: só são chamadas, se 
houver necessidade. Não geram cus-
tos fixos mensais, são remuneradas 
somente quando trabalham. E tudo 
isso de maneira legal, recolhendo 
verbas trabalhistas e com a carteira 
assinada, sem nenhum risco jurídico.  
Não é ótimo? 

A CRIAÇÃO DE BANCO DE 
HORAS FICOU BEM MAIS 
FÁCIL DE SER REALIZADA, 
DISPENSANDO EM ALGUNS 
CASOS A NECESSIDADE 
DE AUTORIZAÇÃO POR 
PARTE DOS SINDICATOS, 
O QUE PODE TER UM 
IMPACTO POSITIVO 
NA PRODUTIVIDADE E 
ORGANIZAÇÃO DA EMPRESA.

“
“
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PNEWS: Muito se tem falado sobre 
a terceirização da atividade-fim. 
Quando o empresário deve ter-
ceirizar e quando deve contratar  
pela CLT?

MAURÍCIO MICHELETTI: A possibi-
lidade de terceirização da ativida-
de-fim é muito bem-vinda. Porém, 
como empresários, temos sempre 
que equilibrar a redução dos custos 
com a qualidade dos nossos produ-
tos e a cultura da nossa empresa. 
Acredito que são poucos os casos 
em que compense terceirizar a ati-
vidade fim, já que é ela que traz os 
resultados principais para a empre-
sa. O ideal é ter essas pessoas sob 
nossa supervisão direta, com a qua-
lidade determinada por nós. 

PNEWS: E  quanto à questão das  
reclamações trabalhistas, o que  
foi mudado?

MAURÍCIO MICHELETTI: Acho que 
as duas principais mudanças que 
influenciam diretamente na quan-
tidade das reclamações trabalhis-
tas são a limitação da gratuidade 
da justiça do trabalho e a extinção 
da necessidade de homologação  
nos sindicatos.

No primeiro caso, da limitação da 
gratuidade, o que acontecia antes, 
é que os trabalhadores não corriam 
risco nenhum ao acionar uma em-
presa. Mesmo quando o trabalha-
dor agia de má fé ou sem nenhuma 
razão, mesmo que ele perdesse a 
causa,  não lhe custava nada. Com a 
limitação da gratuidade, só aciona a 
justiça aquele trabalhador que sabe 
que seu pleito tem uma motivação 
real. Isso reduziu drasticamente a 
quantidade de novas ações na jus-
tiça do trabalho. 

 
 
 
 
 
 

 
No segundo caso, com o fim da 
necessidade da homologação nos 
sindicatos, houve uma correção de 
uma aberração do nosso sistema 
anterior. Ao obrigar as empresas a 
homologarem suas rescisões nos 
sindicatos, estávamos dando aos 
sindicatos uma autoridade que não 
fazia sentido, pois, em tese, ou a 
homologação deveria se dar com 
o apoio jurídico de cada uma das 
partes ou diretamente no Ministério 
do Trabalho. Ao dar esse poder aos 
sindicatos, nossa legislação criou 
um risco enorme para as empresas.  
Quantos e quantos casos foram re-
latados de sindicatos que não ho-
mologavam uma rescisão como 
‘vingança’ a uma empresa em 
que os colaboradores faziam car-
tas de oposição ao pagamento de  
contribuições sindicais! Não fazia 
sentido algum.

Agora estamos com o ordenamen-
to jurídico muito mais adequado  
à realidade, preservando direitos 
dos trabalhadores e, ao mesmo 
tempo, aumentando a segurança 
das empresas.

PNEWS: Qual o maior desafio para 
o sucesso da reforma trabalhista?

MAURÍCIO MICHELETTI: O maior 
desafio daqui para frente é mudar 
a mentalidade das empresas, mu-
dar o ‘mindset’ dos empresários.  
Ficamos tanto tempo com uma le-
gislação defasada que acabou se 
criando uma cultura duplamente 
ruim: algumas empresas ficaram 
excessivamente conservadoras em 
relação ao modelo de trabalho, en-
quanto outras aderiam ao ‘jeitinho 
brasileiro’ de fazer as coisas de ma-
neira errada. Essas duas posturas 
acabaram. As empresas podem fa-
zer o certo, do jeito certo, e ainda 
conseguirem gerar mais produtivi-
dade e economia. 

 

Nossos clientes têm buscado mui-
to nossos programas de desenvol-
vimento de lideranças, para que 
seus gestores repensem métodos 
e modelos, visando a resultados  
mais consistentes.

EMPRESAS QUE NÃO 
ESTÃO ESTUDANDO 
NOVAS MANEIRAS DE 
GERENCIAR SUAS EQUIPES 
ESTÃO PERDENDO TEMPO 
E OPORTUNIDADES DE 
MELHORIA.

“
“

NO FINAL DE 2018, A 
QUANTIDADE DE NOVAS 
AÇÕES JÁ TINHA CAÍDO 
36% EM RELAÇÃO AO ANO 
ANTERIOR, O QUE JÁ É 
MUITO, E ESSE NÚMERO 
TENDE A AUMENTAR 
AINDA MAIS NESTE E NOS 
PRÓXIMOS ANOS.

“

“
abr@abr.org.br

Tem alguma sugestão de tema para 
ser abordado na coluna? Escreva para
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DE OLHO NA LEI

A REFORMA TRIBUTÁRIA

assunto Reforma Tributária 
é pauta em todos os gover-

nos, independente do viés ideológi-
co. No imaginário dos contribuintes 
e dos políticos, uma reforma ampla 
é o caminho para que se alcancem 
redução da carga tributária, simpli-
fi cação da administração tributária, 
diminuição dos confl itos entre auto-
ridades fazendárias e contribuintes. 
Enfi m: felicidade para todos.

A má notícia é que a Reforma Tribu-
tária, se vier, não atenderá a nenhum 
desses anseios: possivelmente tere-
mos tributos bastante parecidos com 
os atuais, com outros nomes, talvez 
em quantidade menor. Mas o desejo 
de todos nós - redução da carga tri-
butária - depende muito mais de uma 
equação econômica do que de uma 
reforma legislativa. Para reduzir tri-
butos, é necessário que o Estado, em 
todos os seus níveis, durante um bom 
período de tempo, cresça menos que 
o país; que os gastos públicos cres-
çam menos que a economia. Porém 
esta discussão não é jurídica, e este 
espaço não é o foro adequado para 
discussão dessa magnitude.

Por paradoxal que seja, a simpli-
fi cação das obrigações acessórias 
dependerá cada vez mais da so-
fi sticação dos sistemas de infor-
mática que vierem a ser adotados 
pelas administrações tributárias, e 
suas integrações com as operações 
dos contribuintes, de forma digital 

O

e imediata. Essa transformação, no 
entanto, dependerá muito mais dos 
atos normativos baixados pela pró-
pria administração do que se ba-
seando em signifi cativas mudanças 
legislativas. O que se vê hoje é que 
caminhamos no sentido inverso: as 
autoridades fazendárias não têm 
qualquer preocupação com a com-
plexidade das obrigações dos con-
tribuintes, tampouco com os gastos 
em estrutura que temos que incorrer 
para cumprir tais obrigações; bem 
ao contrário, cada vez mais, as au-
todeclarações são detalhadas, os 
sistemas mais pesados e mais com-
plexos, e exigem profi ssionais espe-
cialistas em cada modalidade.

Além do custo, há o risco do erro, 
que implica em penalidades e, pior, 
em difi culdades quase que intrans-
poníveis para o contribuinte conti-
nuar suas atividades.

O último dos anseios também não 
será alcançado pela reforma tri-
butária, e temo que, assim como a 
redução da carga de impostos, os 
confl itos entre contribuinte e fi sco 
tendem a se intensifi car. Os agentes 
fi scais, na maioria das esferas, são 
premiados por seu desempenho na 
arrecadação de tributos, fato que os 
coloca em contraposição direta aos 
contribuintes, já que têm interesses 
pecuniários absolutamente antagô-
nicos. São estimulados a arrecadar 
e dirigem suas ações nesse sentido. 
Os regulamentos administrativos têm 
o mesmo jaez, e no mais das vezes 
extrapolam os limites das leis ordiná-
rias que os servem de substrato. O 
fi scal respeita a resposta à consulta 
e se abstém de interpretar a própria 
Constituição Federal. O descumpri-
mento das obrigações acessórias 
passou a alimentar ainda mais o con-
tencioso. Longos processos judiciais 
têm suas sentenças reinterpretadas 

pelas autoridades que as deveriam 
cumprir. Os julgadores das câmaras 
administrativas, de hierarquia idênti-
ca aos fi scais que procedem aos lan-
çamentos fi scais, também têm seus 
proventos intensifi cados pelo atingi-
mento das metas de arrecadação, e 
fora os casos teratológicos, as deci-
sões administrativas são favoráveis 
ao fi sco; a solução defi nitiva se dá no 
Judiciário ou nos recorrentes progra-
mas de parcelamento. De 2000 para 
cá, tivemos um REFIS a cada dois 
anos e meio.

Não resta alternativa ao contribuin-
te senão aprender a conviver com 
ambiente de tributos excessivos, 
obrigações absurdas e confl itos 
eternos, adequando seu negócio à 
realidade, preparando sua equipe 
e contratando bons profi ssionais, 
em lugar de acalentar o sonho de 
reforma tributária.

abr@abr.org.br

Tem alguma sugestão de tema para 
ser abordado na coluna? Escreva para

Eduardo Cozza Magrisso
é sócio da empresa Renck & Magrisso 
Advogados Associados. 
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ENTREVISTA

GESTÃO DE CUSTOS: FUNDAMENTAL 
PARA A SAÚDE DA EMPRESA

o meio empresarial, um “calca-
nhar de Aquiles” é a gestão de 

custos. No entanto, isso não precisa 
ser um problema para as empresas. A 
PNews conversou com Daniel Gazzo-
ni, Coordenador de Gestão de Clien-
tes da Vipal Borrachas, formado em 
administração pela UCS e especializa-
ção em Controladoria, Planejamento 
e Controle, que nos falou sobre como 
funciona este processo, os reflexos 
para os clientes e as dificuldades en-
contradas para aplicá-lo. Mas, princi-
palmente, falou de soluções.

PNEWS: Qual a importância de se ter 
uma gestão de custos dentro de uma 
empresa? Como isso se reflete nos 
clientes?

DANIEL GAZZONI: As adversidades 
enfrentadas pelas organizações, dian-
te das inúmeras mutações no cenário 
político, tributário, fiscal, econômico e 
financeiro do nosso País, ao longo dos 
últimos anos, vêm colocando as em-
presas à prova no que se refere à sua 
sobrevivência e continuidade no mer-
cado. Tais adversidades trazem à tona 
a necessidade que as empresas têm 
de obter e controlar informações pre-
cisas, exigindo de seus gestores muita 
habilidade na análise e na tomada de 
decisões, por meio  das ferramentas 
contábeis que tratam dos seus custos 
e despesas.

N

Paralelamente, as mutações 
observadas no cenário na-
cional e a globalização dos 
mercados, ocorridas nas 
últimas décadas, fizeram a 
concorrência entre as em-
presas aumentar na mesma 
proporção em que os preços 
de certos produtos ou servi-
ços caíram, obrigando-as a 
se reestruturarem no sen-

tido de reduzir custos ou despesas, 
a fim de  se manterem ativas. Logo, 
não são apenas as grandes organiza-
ções que precisam se preocupar com 
a gestão dos custos, já que estes in-
cidem diretamente na formação do 
preço de venda, o qual pode ser fator 
determinante para o cliente definir ou 
não pela sua compra ou contratação.

PNEWS: Uma empresa que se dispõe 
a fazer uma gestão de custos, preci-
sa, para que isso ocorra, vasculhar 
suas contas. Quais as principais difi-
culdades encontradas pelas empre-
sas nesta hora? 

DANIEL GAZZONI: Toda  empresa 
que decide efetuar uma gestão eficaz 
de seus custos, precisa buscar as me-
lhores práticas contábeis e gerenciais 
para obter êxito, seguindo a orienta-
ção de especialistas no assunto, em 
especial das empresas de consultoria, 
quando houver de fato a necessidade 
para tal.

As principais dificuldades enfren-
tadas pelas empresas na gestão de 
seus custos e despesas estão, muitas 
vezes, ligadas à definição do que é 
de fato um custo ou uma despesa, 
bem como do controle físico de tais 
informações. Isso é falho em muitas 
empresas, dificultando muito a exe-
cução do trabalho proposto.

PNEWS: Quais os passos para uma 
empresa adotar um sistema de ges-
tão de custos?

DANIEL GAZZONI: O primeiro passo 
para uma empresa ter uma gestão 
de custos eficiente está diretamente 
ligado à organização de suas infor-
mações. Mas, fundamentalmente, 
passa pela adoção de um software de 
gestão que entenda e que esteja to-
talmente fundamentado na lógica do 
negócio da empresa. Se essas duas 
premissas forem observadas, certa-
mente o empresário não terá proble-
mas para atingir  seu objetivo no que 
tange ao assunto. 

PNEWS: Como a tecnologia pode aju-
dar uma reformadora na realização 
da gestão de seus custos? 

DANIEL GAZZONI: A evolução dos 
softwares de gestão voltados ao 
mercado de reforma trouxe aos em-
presários a oportunidade de regis-
trar e controlar de forma pontual as 
informações evolutivas dos custos 
das suas empresas, possibilitando-
-lhes efetuar várias análises de deci-
são estratégica e de resultados, bem 
como a projeção de cenários que 
possam maximizar o retorno sobre  
o investimento.

Aliado à adoção e utilização desses 
softwares especializados, a Vipal Bor-
rachas desenvolveu e disponibiliza 
aos reformadores de sua rede auto-
rizada o Vipcustos, sistema de gestão 
de custos que, a partir da importação 
de determinadas informações do 
software da empresa, apresenta ao 
reformador uma série de relatórios 
e indicadores, que também servirão 
de subsídios para a melhor gestão de 
seu negócio.
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IMPORTADOS

C 4SII C II C 115-25

C 4-25 Cs 115-25 Engate de Autoclave

Válvula Cotovelo

 Pino

Engate de 
exaustão

Pino para 
exaustão

Engate de 
inflação

pino para 
inflação

engate de ar
c/ retenção

pino para
engate c/ retenção
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Pércio G. Schneider, sócio da PRÓ-SUL, de São Paulo, 
 assessoria e treinamentos sobre pneus para transportadoras 
e frotistas, software para gestão de pneus, combustíveis, 
 lubrifi cantes e ARLA-32. E-mail: prosul@greco.com.br

CUIDE DE SEUS FUNCIONÁRIOS

O título acima é parte da frase 
que um amigo postou em seu 
per� l numa rede social. A frase 
completa é:

• Os clientes não vêm primeiro. Os funcio-
nários vêm primeiro. Se você cuidar de seus 
funcionários, eles cuidarão de seus clientes.

A frase, dependendo de quem a lê, e do es-
pírito com que se lê, dará margem às mais 
diversas interpretações. Talvez a mais ime-
diata remeta a salários ou condições de tra-
balho. Também se pode pensar apenas em 
benefícios ou cuidados com os funcionários 
e, com isso, um possível aumento das des-
pesas e custos para o empregador.

Sempre que elaboro um texto, seja um arti-
go como este, ou  boletins técnicos como já 
publicados em edições anteriores da Pnews, 
o processo começa com uma ideia (no pre-
sente caso, a frase acima citada). O segundo 
passo é a pesquisa por informações correla-
tas e, por fi m, a redação. Não raro, entre uma 
coisa e outra, surgem novidades e acabo por 
refazer todo o texto. E este é, também, o 
caso deste artigo, como descreverei adiante.

Cuidar de seus funcionários tem como re-
fl exos a melhoria na produtividade, na qua-
lidade dos produtos e serviços prestados 
por sua empresa, e na satisfação e vida 
pessoal daqueles que nela trabalham.

No primeiro aspecto descrito, o do salário, 
não necessariamente signifi ca elevar os salá-
rios acima do que é praticado no mercado, 
uma vez que isso implica em aumento pro-
porcional dos encargos, já bastante elevados. 
Mas por que não pensar em alguma premia-
ção? Pode-se vinculá-la à assiduidade, à pro-
dutividade e ao atendimento de metas.

Já vi casos de prêmios distribuídos no Na-
tal, ou na data do aniversário, por exemplo. 
E trabalhei em uma empresa que expunha 
cartazes espalhados com a frase “Trabalha-
dor assíduo e pontual tem 5% mensal” e, 
para fazer jus ao prêmio, não podia ter ne-
nhum atraso ou saída antecipada no mês, 
por qualquer razão, mesmo com atestado 
ou outra justifi cativa.

Pela regulação da atividade de reforma de 
pneus pelo Inmetro, através da portaria 
554/2015, as empresas do setor estão obri-
gadas a ter seus procedimentos descritos e 
auditados, para receber a certifi cação e selo 
que atestam sua regularidade e atendimento 
às exigências da portaria, o que, na prática, 

é a licença para reformar pneus legalmente.

Tais procedimentos estão escritos de for-
ma clara, precisa, acessível e compreen-
sível? E, mesmo que estejam, será que a 
totalidade dos funcionários da empresa 
consegue ler e compreender o que está 
descrito nesses documentos?

Para que tudo isso funcione corretamente, 
os procedimentos devem ser revistos a in-
tervalos não muito longos, e melhorados ou 
ajustados sempre que necessário. Um novo 
equipamento que tenha sido adquirido 
pela empresa, por exemplo, requer a revi-
são do procedimento que descreve o setor 
em que será utilizado.

E quanto aos funcionários? Um novo contra-
tado, mesmo que tenha experiência anterior 
na atividade, precisa ser treinado nas práticas 
da empresa, pois cada uma tem suas peculia-
ridades. E aqueles que já fazem parte do qua-
dro, dominam integralmente os protocolos?

E estes estão em local de fácil acesso, conhe-
cido por todos e lhes é permitido consultar? 
Porque de nada - ou quase nada - adianta ter 
procedimentos escritos, se não for dado livre 
acesso a eles. 

Uma reformadora no Paraná, anos atrás, 
promoveu o aprimoramento de seus fun-
cionários, contratando uma professora para 
dar aulas após o expediente e no próprio 
local. Encerrado o horário de trabalho, um 
lanche era servido no refeitório e tinha iní-
cio o estudo. Dentre alguns dos objetivos 
dessa iniciativa, estavam a melhoria cultural 
e educacional da equipe, e a economia de 
tempo, uma vez que os participantes não 
precisavam se deslocar da empresa até 
uma escola.

Cuidar de seus funcionários é, também, 
equipar a empresa colocando maquinário, 
ferramentas e recursos modernos, atuais e 
funcionais, proporcionando-lhes condições 
de executar suas tarefas com maior confor-
to e menor esforço, resultando em maior 
qualidade dos produtos e serviços oferta-
dos a seus clientes.

Uma raspa mais moderna, com maior ín-
dice de automação é mais produtiva, mas 
requer um operador capacitado para en-
tender os comandos existentes no painel 
de controle,  necessários para seu perfei-
to funcionamento e máximo resultado. 
O que nos remete novamente ao tópico 
anterior, da formação educacional e cul-
tural dos colaboradores.

Outro fator de fundamental é o local pro-
priamente dito. O layout é adequado? 
O percurso dos pneus, do recebimento até 
a expedição, permite um fl uxo contínuo, 
com poucas voltas ou, de preferência, ne-
nhuma? A existência de contrafl uxo causa 
perda de tempo e queda de produtividade.

O layout clássico em formato de “U” permi-
te o fl uxo contínuo com boa visibilidade de 
todo o processo, porém isso depende da 
planta física do local. Nos anos 1970/1980, a 
Toyota reinventou o formato, criando “ilhas” 
em “U”, e, em cada uma delas,  é executada 
uma etapa da produção, otimizando espa-
ços e colocando ao redor e ao alcance do 
operador tudo de que ele necessita para 
realizar suas tarefas.

A própria construção do prédio vai interfe-
rir, contribuindo para a melhor distribuição 
dos equipamentos ou comprometendo o 
que tenha sido planejado. Colunas, desní-
veis de piso, iluminação defi ciente e venti-
lação insufi ciente são fatores contrários ao 
melhor aproveitamento do espaço físico.

Os pneus estão etiquetados ou identifi cados 
de alguma forma, assim como o serviço a ser 
executado? Se não houver uma identifi cação 
clara e facilmente compreendida, a probabili-
dade de erros e enganos, ainda que involun-
tários, será signifi cativa, por vezes, obrigando 
a retrabalhos e resultando em atrasos.

A sequência de tarefas é amplamente conhe-
cida, do recebimento à expedição, mas é pos-
sível reduzir tempos de operação com prepa-
ros prévios, ferramentas e utensílios dispostos 
à mão e em perfeitas condições de uso, e 
materiais e insumos claramente identifi cados.

Fora do ambiente de produção também 
há melhorias que podem ser implementa-
das. Veículos de transporte equipados com 
rampas ou elevadores hidráulicos, além de 
facilitar a coleta e entrega de pneus, ao fe-
char o baú de carga, é também um valioso 
recurso contra roubos. Este é apenas um 
exemplo, dentre tantos possíveis.

O correto atendimento aos seus clientes, 
prestado pela equipe comercial, interna e 
externa, passa pela maneira como são tra-
tados: de forma cordial, linguagem correta, 
etc. Para tanto, é preciso “trabalhar” algo 
a que pouco se dá atenção: o que se cos-
tuma chamar de boas maneiras, base do 
relacionamento interpessoal. E esta é pos-
sivelmente a situação que mais se encaixe 
na frase citada no início deste artigo - seus 
funcionários cuidando de seus clientes.
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Já ouvi de donos de empresas que não vale 
a pena investir em pessoal porque, por uma 
pequena diferença de salário, facilmente 
trocam um emprego por outro. Mas até 
onde isso é verdadeiro? Que tal situação 
ocorre, não há dúvida. Porém, é preciso 
avaliar qual o retorno obtido enquanto fi -
zeram parte do quadro de colaboradores. 
Ou, por outro lado, o quanto se perde (ou 
se deixa de ganhar) por não dar às pessoas 
o devido valor e oportunidades?

Como citado acima, após começar a redigir 
um texto, muitas vezes, surgem novas infor-
mações e este é um caso típico, pelo menos 
para mim.

Texto publicado pelo site UOL, em 19/03 
deste ano, sob o título “Brasileiro leva 1 
hora para produzir o que o americano 
faz em 15 minutos”, (https://economia.
uol.com.br/noticias/redacao/2019/03/19/
brasil-baixa-produtividade-competitivida-
de-comparacao-outros-paises.htm) traz 
comparações também com trabalhadores 
de outros países. Segundo a reportagem, 
um alemão ou um coreano fazem o mes-
mo em 20 minutos, e completa afi rmando 
que não se trata de “dizer que o brasileiro 
seja preguiçoso ou inapto, mas sim, que 
há atrasos na formação e na infraestrutura 
das empresas, o que afeta os resultados”.

Traz, ainda, outras estatísticas. Em uma 
hora, o Brasil produz o equivalente a 
US$16,75 ou 25% do que se produz nos 
EUA (US$ 67). No mesmo tempo, a produ-
ção é de US% 75 na Noruega, US$ 73 em 
Luxemburgo e US$ 70 na Suíça.

Essa baixa produtividade implica em perda 
ou, pelo menos, em grave diminuição da 
competitividade. A quantidade de maté-

ria-prima utilizada na reforma de um pneu 
independe do número de pneus reforma-
dos - essa é a parte conhecida e invariável 
do chamado custo direto. O problema está 
no restante, como a mão de obra direta e 
em todos os elementos que compõem o 
custo indireto. Quanto menos pneus forem 
reformados, maior será o peso de tais cus-
tos na formação do preço fi nal.

Em outras palavras, quanto mais pneus 
houver, maior será a diluição desses custos, 
proporcionando maior competitividade, com 
preços mais acessíveis para o mercado e ga-
rantia da lucratividade da empresa.

O artigo do Uol menciona que 
isso não signi� ca que o brasileiro 
seja um trabalhador ruim e cita as 
recomendações de Renan Pieri, 
professor da FGV, para  se ter um 
ganho de produtividade:

• Melhorar a educação em todos os níveis 
(inclusive técnico) com investimentos;
• Investir na modernização do capital físico 
(máquinas e equipamentos das empresas).

A revista Veja, em sua edição 2.625 de 13/
março, traz um longo artigo (8 páginas), bas-
tante interessante, escrito por Cláudio de 
Moura Castro, economista e especialista em 
educação,  e que merece ser lido por quem 
queira entender as diferenças de escolarida-
de e como os recursos tecnológicos desde o 
surgimento da escrita, passando pela inven-
ção da imprensa por Guttemberg no Século 
XV e chegando aos dias de hoje, infl uenciam 
nossas vidas, em todos os sentidos.

Cuidar de seus funcionários signifi ca, tam-

bém, dar-lhes condições seguras de traba-
lho. Com muita frequência encontro notí-
cias de lojas de pneus ou reformadoras que 
foram consumidas pelo fogo. Sua empresa 
está preparada para uma ocorrência como 
essa? Possui extintores adequados, corre-
tamente instalados e todos os funcionários 
- repito: TODOS - são sufi cientemente trei-
nados para agir numa emergência?

Pneus não pegam fogo sozinhos, não há 
autoignição. Mas, uma vez iniciado o fogo, 
é muito difícil de ser contido, devido ao ele-
vado poder calorífi co deles, próximo ao do 
carvão e de óleos combustíveis como BPF 
e BTE, comumente utilizados em caldeiras, 
ou até mesmo do diesel. Sua queima a céu 
aberto, contudo, libera quantidades muito 
maiores de gases tóxicos e poluentes.

De acordo com a legislação atual, empresas 
com 20 ou mais funcionários são obrigadas 
a ter brigada de incêndio, e o cômputo do 
quadro de funcionários é feito não apenas 
pelos que atuam na produção, mas tam-
bém inclui os que trabalham na adminis-
tração, e mesmo os que exerçam atividade 
externa, como vendedores e coletadores. E 
deve seguir, principalmente, o que determi-
na a NR-23 do Ministério do Trabalho.

Segundo especialistas que consultei, as exi-
gências devem fi car ainda maiores com a 
entrada em vigor do eSocial.

Em suma, cuidar de seus funcionários é 
algo bastante extenso e abrangente. E lem-
bre-se: são eles que fazem o dia a dia da 
empresa, que geram tudo o que irá se con-
verter em riqueza ou, melhor dizendo, no 
faturamento. São eles que cuidam de seus 
clientes por meio de produtos, de serviços, 
de contatos, de tudo o que fazem.
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Edição nº 01 - Abril 2019

OTIMISMO 
PARA O 
FUTURO!

DESDE 1989 A REFERÊNCIA NACIONAL NO MERCADO DE REFORMA DE PNEUS

A partir desta edição, a Pnews traz um encarte 

especial voltado para o segmento de transportes, 

com notícias específi cas para o setor. Confi ra: 
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SETOR DE TRANSPORTE 
ESTÁ OTIMISTA

PNEWS TRANSPORTES

stamos finalizando o primei-
ro trimestre do ano, e o setor 

de transportes continua vendo 2019 
com expectativa positiva. Após um  
2018 muito complicado, inclusive 
com a greve dos caminhoneiros em 
maio, os empresários do setor acre-
ditam que 2019 tem tudo para ser um 
ano de retomada.

E, realmente, após quatro anos de 
crise, há sinais claros de recupera-
ção. A inflação tem viés de queda.  
A taxa básica de juros se estabilizou.  
O Ibovespa, principal indicador da 
bolsa brasileira, acaba de alcançar 
seu patamar recorde. E o novo go-
verno corre para apressar a tão ne-
cessária reforma previdenciária. 

Tudo isso contribuiu para abrir o 
apetite do setor produtivo. Na Son-
dagem Expectativas Econômicas do 
Transportador, realizada no final do 
ano passado pela Confederação Na-
cional dos Transportes (CNT), o seg-

mento já dava amostras de um oti-
mismo moderado.

Por exemplo: 85,2% dos transpor-
tadores sondados acreditam que o 
novo governo será capaz de solucio-
nar os problemas de infraestrutura 
do País. Existe vontade de dar certo. 
Cabe agora ao Executivo acertar o 
passo, conforme disse Clésio Andra-
de, presidente da CNT, em entrevista 
à revista da entidade: “Os empresá-
rios do setor querem ampliar suas 
frotas e aumentar o ritmo de suas ati-
vidades. A proposta de um mercado 
mais aberto, aliada à intensificação 
do programa de concessões e à con-
tinuidade de reformas estruturantes, 
poderá munir o País das condições 
necessárias para a melhoria da in-
fraestrutura de transporte. É inegá-
vel que temos um enorme potencial, 
mas precisamos de ações que trans-
mitam segurança, com um marco re-
gulatório adequado e um ambiente 
de negócios amigável”, explicou.

E
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AS EXPECTATIVAS DO SETOR DE TRANSPORTE 
(SEGUNDO PESQUISA DA CNT)

INFRAESTRUTURA É MAIOR ENTRAVE
Mas se, por um lado, existe  o otimis-
mo,  por outro, os transportadores têm 
noção de que mudanças mais profun-
das só poderão ocorrer em médio e 
longo prazo. Isso porque, os proble-
mas de infraestrutura do País são mui-
tos, e não é algo que se resolva do dia 
para a noite.

De acordo com a Sondagem, para 
83,2% dos transportadores rodoviários 
de passageiros, a malha pavimentada 

Um dado que corrobora com a ex-
pectativa de melhorias no setor é o de 
número de caminhões vendidos nos 
primeiros meses do ano. De acordo 
com a Anfavea, em janeiro de 2019, 

existente é regular, ruim ou péssima. 
Ademais, 74,9% disseram que a quan-
tidade das rodovias é insufi ciente. 

No entanto, no setor, acredita-se que, 
mediante a retomada do investimen-
to e dos programas de concessão, as 
condições podem melhorar.

Outro fator apontado na pesquisa, 
e que poderia atrapalhar o quadro 
de otimismo para 2019, é o preço do 

combustível. Na Sondagem, os em-
presários se mostraram preocupados 
com eventuais mudanças na política 
de preços da Petrobras.

Por ser o principal custo das transpor-
tadoras e um insumo tão importante, 
sua volatilidade gera um impacto con-
siderável ao setor, por isso, há unani-
midade em se afi rmar que o governo 
precisa ser muito sensível nessa políti-
ca de preços. 

DOS ENTREVISTADOS 
ESPERAM UM PIB 
MAIOR EM 2019

76,6% 

PREVEEM QUEDA 
DOS JUROS

48,5% 

ESPERAM TAXAS DE 
JUROS MENORES

45% 

PREVEEM INFLAÇÃO
MENOR

46,4% 

APOSTAM NA 
REDUÇÃO DA CARGA 

TRIBUTÁRIA

41,8% 

foram vendidos 6.987 caminhões, um 
aumento de 53,2%, relativo ao mesmo 
período de 2018, quando foram ven-
didas 4.561 unidades. Já no segmento 
de ônibus, os números mostram que, 

em janeiro, foram vendidas 1.598 uni-
dades, número 88,4% superior aos 
848 ônibus vendidos no mesmo pe-
ríodo de 2018. 
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EVOLUÇÃO, ALTO PADRÃO 
DE QUALIDADE E DESEMPENHO

0800 0331900
 www.abcborracha.com.br

Bandas de rodagem sob medida
 e toda a linha para reforma de pneus

Camelback fora de estrada com composto
especial e alta durabilidade no campo 

Tradicionais protetores para câmara de ar 
da ABC, todas as medidas  para rodagem 

e uso na recauchutagem

Orbitiras e mantas de borracha 
para diversas aplicações

SETORES DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE ESTÃO 
PREPARADOS PARA OS NOVOS DESAFIOS

a semana passada, aconteceu, 
em São Paulo, a 25ª edição da 

Intermodal, principal feira do setor 
de Logística da América do Sul. O 
evento reuniu um público formado 
por executivos com alto poder de 
decisão, para conferir as soluções, 
produtos e serviços de 400 marcas 
expositoras, de 22 países.

E o que se pôde notar nos três dias 
de evento foi um movimento de oti-
mismo do setor. 

salientou Marco Basso, presidente 
da Informa Exhibitions.

N O evento contou com visitas de au-
toridades estaduais, como o gover-
nador do Paraná, Ratinho Junior, e 
do governador de Goiás, Ronaldo 
Caiado, além de pessoas de des-
taque no segmento, que também 
analisaram o momento do País. 
“Estamos em um período de mu-
danças, o que sempre cria um clima 
de cautela. Não é o caso. Vi em-
presas firmando parcerias, e novas 
tecnologias sendo apresentadas”, 
destacou  Bayard Freitas Umbuzei-
ro Filho, presidente da Associação 
Brasileira de Terminais e Recintos 
Alfandegados (Abtra).

O AMBIENTE DE NEGÓCIOS FOI 
INTENSO, E NOVAS PARCERIAS 
FORAM CONSOLIDADAS 
AO LONGO DO EVENTO. 
O BALANÇO DA FEIRA É  
QUE O PAÍS PODE CONTAR 
COM OS SEGMENTOS DE 
LOGÍSTICA, TRANSPORTES 
DE CARGAS E COMÉRCIO 
EXTERIOR PARA PROMOVER O 
DESENVOLVIMENTO. O SETOR 
ESTÁ PREPARADO.

“

“

PNEWS TRANSPORTES
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EVOLUÇÃO, ALTO PADRÃO 
DE QUALIDADE E DESEMPENHO

0800 0331900
 www.abcborracha.com.br

Bandas de rodagem sob medida
 e toda a linha para reforma de pneus

Camelback fora de estrada com composto
especial e alta durabilidade no campo 

Tradicionais protetores para câmara de ar 
da ABC, todas as medidas  para rodagem 

e uso na recauchutagem

Orbitiras e mantas de borracha 
para diversas aplicações

CONFERÊNCIA NACIONAL  
DE LOGÍSTICA

A Associação Brasileira de Logística 
(Abralog) realizou, durante a Inter-
modal, a XXII edição da Conferência 
Nacional de Logística. “A Intermodal 
South America permitiu que os gran-
des players discutissem os rumos do 
setor no País. O momento foi o ideal, 
pois estamos em um período de mu-
danças, e que exige a união do seg-
mento”, disse o presidente da entida-
de, Pedro Moreira. 

Ao longo de três dias, a conferência 
abordou temas como Global Supply 
Chain; Cadeia de Suprimentos Inte-
grada: Indústria, Varejo e E-Commer-
ce; e o Futuro da Logística, Transporte 
e Infraestrutura.

A 26ª edição da Intermodal South 
America já tem data marcada e vai 
acontecer entre os dias 17 e 19 de 
março de 2020, também no São Paulo 
Expo, em São Paulo (SP).
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De 2009 a 2016, por exemplo, o 
total de óbitos saltou de 19 para 
23,4 por 100 mil habitantes. Nessa 
toada, o País não cumprirá a meta 
da ONU(Organização das Nações 
Unidas) que é a  de reduzir pela 
metade a ocorrência de acidentes 
até 2020.

E um dos fatores mais importantes 
para a redução desses números é a 
educação no trânsito e a conscienti-
zação dos motoristas. Por este mo-
tivo e ciente de seu papel social, a 
ABR está apoiando o Projeto Sobre-
vivência no Trânsito, um livro com 
uma coletânea de artigos que vai 
ajudar  todos os motoristas a chega-
rem ilesos aos seus destinos. 

De autoria de Luiz Roberto M. C. 
Cotti, a obra traz inúmeras “dicas”, 
posturas e técnicas para a prática 
da direção segura e econômica que, 
colocadas em prática, podem ajudar 
a evitar acidentes de trânsito. 

PANORAMA

ABR APOIA LIVRO SOBRE DIREÇÃO SEGURA

Projeto Sobrevivência no Trânsito traz dicas para direção 

mais segura e econômica

O e-book da obra está disponível 
para donwload gratuito no site da   
   ABR - www.abr.org.br! 

Baixe, leia e ajude a fazer o
trânsito de todos mais seguro!

Luiz Roberto M. C. Cotti

egundo dados da OMS 
(Organização Mundial da Saú-

de), o Brasil é o quarto colocado em 
número de mortes no trânsito nas 
Américas, atrás apenas da República 
Dominicana, Belize e Venezuela.

O Brasil registra cerca de 47 mil 
mortes no trânsito por ano - 400 mil 
pessoas fi cam com algum tipo de 
sequela. O custo dessa epidemia ao 
País é de R$ 56 bilhões, segundo le-
vantamento do Observatório Nacio-
nal de Segurança Viária. Com esse 
dinheiro seria possível construir 28 
mil escolas ou 1.800 hospitais.

Desde a implantação do Código 
Nacional de Trânsito, em 1998, uma 
série de medidas positivas foram 
adotadas, como a Lei Seca, uso de 
cadeirinha para crianças e obri-
gatoriedade de airbag frontal nos 
veículos novos. Mas, após uma li-
geira queda, o número de mortes 
voltou a subir.

S VOCÊ DEVE APLICÁ-LAS NO 
SEU DIA A DIA. SOMENTE 
ASSIM CRIARÁ CONDIÇÕES 
PARA DESENVOLVER UMA 
CONSCIÊNCIA SEGURA, 
CONTRIBUINDO PARA A 
MELHORIA DA QUALIDADE DO 
TRÂNSITO, ECONOMIZANDO 
TEMPO, DINHEIRO E, 
PRINCIPALMENTE, VIDAS. UMA 
ÓTIMA LEITURA E PROVEITOSA 
REFLEXÃO.

“

“

Rua Flandres, 98 - Chácara Santa Maria  São Paulo - SP  Cep: 05879-440(11) 5874-9888
TELEVENDAS recismec.com.br

recismec@recismec.com.br

Recismec

Recismec
A Maior e Mais Completa
Fábrica de Produtos para Recapagem de Pneus  
Faça um orçamento sem compromisso e con ra nossos preços

Peças para Recapagem
&

A RECISMEC & ARDJ tem o prazer de apresentar a nova linha de Serras para Raspagem de Pneu
 ESCORPION com novo design e alta tecnologia, as lâminas proporcionam melhor desempenho
com ótima textura RMA, agregando maior produtividade e o melhor custo benefício.
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PANORAMA

CONFIRA AS PRINCIPAIS FEIRAS DO SETOR 
NO SEGUNDO SEMESTRE

Em sua 21ª edição, nova-
mente na Serra Gaúcha, 
a TranspoSul apresentará 
em três dias as novidades 
tecnológicas dos mais re-
nomados fabricantes de 
caminhões, pneus, distri-
buidores de combustíveis 
e fornecedores do ramo de 
implementos do País, além 
de modernos sistemas, 
equipamentos e serviços 
voltados para a logística e 
multimodalidade.

A Fenatram, Feira Nacional 
dos Transportes, acontece 
na São Paulo Expo, em São 
Paulo. Consolidado como 
o principal evento voltado 
ao segmento de transpor-
te rodoviário de cargas na 
América Latina, a FENA-

TRAN é vitrine completa de soluções integradas. Além de 
estar representada com 100% das marcas fabricantes de 
caminhões, a feira reúne implementos rodoviários, serviços, 
sistemas de segurança, ferramentas, tecnologia e autopeças 
para uma intensiva agenda de negócios com os principais 
compradores do setor.

A Feira Internacional de  
Logística é um dos principais 
eventos do setor no País e o 
principal do Norte/Nordeste. 
Anualmente, comparecem 
expositores e participantes de 
quase todos os estados bra-
sileiros. O evento acontecerá 
nos dias 28 e 29 de novembro 
de 2019, no Centro de Even-
tos do Ceará, em Fortaleza, 
concomitante à realização  
do XIII Seminário Internacional  
de Logística.

TRANSPOSUL  
De 5 a 7 de junho,  

em Bento Gonçalves/RS

FENATRAM  
De 14 a 18 de outubro,  

em São Paulo/SP

EXPOLOG 
Dias 28 e 29 de novembro,  

em Fortaleza/CE
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GUIA NACIONAL DO SEGMENTO DE REFORMA DE PNEUS - ABR

SETOR: REFORMA DE PNEUS 

 
ALAGOAS

ARAPIRACA - AL
INMETRO VULCAP VULCANIZAÇÃO
ARAPIRACA
(82) 3522 1841

AMAZONAS

MANAUS - AM
INMETRO RECAUCHUTADORA ELO 
(92) 3651 2032 
INMETRO VULCANIZAÇÃO TARUMÃ 
(92) 3615 2168  

BAHIA

FEIRA DE SANTANA - BA 
ALLIANZA PNEUS 
(75) 3603 8555 
INMETRO MOVESA REFORMADORA 
(75) 3321 9100 

PAULO AFONSO - BA 
INMETRO RECAP DOM BOSCO
(75) 3281 2211

VITÓRIA DA CONQUISTA - BA 
INMETRO COMPEÇAS COMÉRCIO
DE PEÇAS
(77) 2102 8800
INMETRO MOVESA REFORMADORA 
(77) 4009 9143

CEARÁ

EUSÉBIO - CE 
INMETRO RENO1000 RENOVADORA
DE PNEUS 
(85) 3275 1211 
INMETRO RENOVADORA MATOS 
(85) 3275 1566 

MAURITI - CE 
MASTERCAP RENOVADORA DE PNEUS (88) 
3552 1372 
UNICAP RENOVADORA 
(88) 99734 3344 

ESPÍRITO SANTO

CARIACICA - ES 
INMETRO VITÓRIA DIESEL 
(27) 2125 3400 

CASTELO - ES 
INMETRO AZ PNEUS 
(28) 3542 2133

VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
INMETRO VENDAP RENOVADORA
DE PNEUS 
(28) 3546 1500

VIANA - ES 
INMETRO RECAPE PNEUS 
(27) 3336 8000 

GOIÁS

APARECIDA DE GOIÂNIA - GO 
INMETRO NEW TYRE PNEUS 
(62) 3548 3424 | (62) 3283 8766

CATALÃO - GO 
INMETRO FUTURA RENOVADORA
DE PNEUS 
(64) 3411 4030 

GOIÂNIA - GO 
INMETRO PNEU FORTE 
(62) 3586 2388 

PORANGATU - GO  
INMETRO PNEUS NORCAPE 
(62) 3367 1677

SENADOR CANEDO - GO
PNEUS BARÃO
(62) 3565 8358

MARANHÃO

IMPERATRIZ - MA
INMETRO RENOVADORA DE PNEUS BRASIL 
(99) 2101 0400

MATO GROSSO

CUIABÁ - MT 
INMETRO BUZETTI PNEUS CUIABÁ
(65) 3612 2800 
INMETRO SENA RECUPERAÇÃO
DE PNEUS 
(65) 3667 1666 

LUCAS DO RIO VERDE - MT
INMETRO VACHILESKI PNEUS 
(65) 3549 6666

NOVA MUTUM - MT
INMETRO VACHILESKI PNEUS 
(65) 3308 3600

RONDONÓPOLIS - MT 
INMETRO SENA PNEUS RONDONÓPOLIS 
(66) 3439 0500 
INMETRO VACHILESKI PNEUS
(66) 3468 1521 | 3426 1392

VÁRZEA GRANDE - MT 
INMETRO GAPY RECAPAGENS 
(65) 3682 0848 

MATO GROSSO DO SUL

CAMPO GRANDE - MS 
INMETRO RECAUCHUTADORA CAMPO 
GRANDE 
(67) 3351 8775 

DOURADOS - MS 
INMETRO GRUPO COLOMBO PNEUS 
(67) 3424 0007 

MINAS GERAIS

ANDRADAS - MG 
INMETRO RECAUCHUTAGEM ANDRADENSE 
(35) 3731 1414 

PONTE NOVA - MG 
INMETRO SOROCABANA PNEUS 
(31) 3817 4409 

POUSO ALEGRE - MG 
INMETRO DPASCHOAL 
(35) 3427 4800 

SOLEDADE DE MINAS - MG
INMETRO REICAP REFORMADORA DE PNEUS
(35) 9 9709 1008

UBERABA - MG 
INMETRO RT PNEUS 
(34) 3316 1000 

UBERLÂNDIA - MG 
INMETRO DM PNEUS 
(34) 3232 9393 
INMETRO DPASCHOAL 
(34) 3213 1020 

PARÁ

ANANINDEUA - PA 
INMETRO RECAPAGEM LÍDER 
(91) 3202 0314

CASTANHAL - PA
INMETRO JM PNEUS E RENOVADORA
(91) 3725 1399 
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GUIA NACIONAL DO SEGMENTO DE REFORMA DE PNEUS - ABR

SETOR: REFORMA DE PNEUS 

PARAÍBA 

CAMPINA GRANDE - PB
INMETRO JM PNEUS 
(83) 3331 2027
INMETRO PNEUMAX RECONDICIONADORA  
(83) 3182 3000
INMETRO RODOPNEUS 
(83) 2101 7766
 

PARANÁ

APUCARANA - PR 
INMETRO RECAUCHUTAGEM RANK 
(43) 2102 1251 
 
CAMPINA GRANDE DO SUL - PR
INMETRO IVO RECAP 
(41) 3888 7900

CASCAVEL - PR 
INMETRO DPASCHOAL  
(45) 3227 2700 

COLOMBO - PR 
INMETRO RECAPADORA TREVO  
(41) 3663 3646  

CURITIBA - PR 
INMETRO BUZETTI PNEUS CURITIBA  
(41) 3268 0008 
INMETRO DPASCHOAL  
(41) 3349 1312 
INMETRO GRUPO COLOMBO PNEUS  
(41) 3277 5114 
INMETRO PNEUFLEX RECAUCHUTAGEM DE 
PNEUS  
(41) 3348 0000 
INMETRO RECAPADORA TAQUARENSE  
(41) 3373 3622 
INMETRO REX PNEUS  
(41) 3346 2324  

GUARAPUAVA - PR 
INMETRO FM PNEUS  
(42) 3624 1022  

JANDAIA DO SUL - PR 
INMETRO PNEUS JANDAIA  
(43) 3432 1681  

LONDRINA - PR 
INMETRO RENATO RECAPAGEM  
(43) 3325 2020  

MARIALVA - PR 
INMETRO RODABEM MARIALVA  
(44) 3125 2222 

MARINGÁ - PR 
INMETRO RECAUCHUTAGEM DE PNEUS  
GUARACIABA  
(44) 3266 1721 
 
PARANAVAÍ - PR 
INMETRO ROBERCAP RECAUCHUTAGEM DE 
PNEUS  
(44) 3424 2244 
 
PATO BRANCO - PR 
INMETRO RECAPADORA P PNEUS  
(46) 3313 1432 
INMETRO SUL PNEUS RECAPAGENS  
(46) 3225 3200  

PONTA GROSSA - PR 
INMETRO GRUPO COLOMBO PNEUS  
(41) 3277 5114  

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR 
INMETRO SAVANA PNEUS 
(41) 3402 2554 | 3405 2529 

TOLEDO - PR 
INMETRO FM PNEUS  
(45) 3421 6262
 

PERNAMBUCO

CARUARU - PE 
INMETRO JM PNEUS CARUARU  
(81) 3721 8799 

GOIANA - PE 
INMETRO PATRIMONIAL RENOVADORA  
(81) 3626 3054
  
JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE 
INMETRO RODOPNEUS SERVICE  
(81) 3479 3400  

PAULISTA - PE 
INMETRO KM RENOVADORA DE PNEUS  
(81) 3542 2825 
INMETRO RENOVE PNEUS  
(81) 3543 1847  

PIAUÍ

TERESINA - PI 
INMETRO CACIQUE PNEUS RENOVADORA  
(86) 3230 8005 
INMETRO RENOVADORA DE PNEUS  
SÃO FRANCISCO  
(86) 2106 7000 
 

RIO DE JANEIRO 

BARRA MANSA - RJ 
INMETRO N & A PNEUS  
(24) 3323 5162 

INMETRO RECAUFLEX 
(24) 3323 3710  

DUQUE DE CAXIAS - RJ 
INMETRO DPASCHOAL  
(21) 3184 4350 

PETRÓPOLIS - RJ 
INMETRO CRYSTONE PNEUS  
(24) 2259 1453
 
RIO DE JANEIRO - RJ 
INMETRO GARANTIA TOTAL  
(21) 2401 9000 
INMETRO TORO RECAUCHUTAGEM  
(21) 3362 3800  

SÃO GONÇALO - RJ 
INMETRO RENOVADORA DE PNEUS  
SÃO GONÇALO 
(21) 2712 6486 
 
VOLTA REDONDA - RJ
INMETRO VINCOL PNEUS 
(24) 3340 2150
 

RIO GRANDE
DO NORTE

MOSSORÓ - RN 
INMETRO NORMANDO RECAPE  
(84) 3318 2532 
 

RIO GRANDE
DO SUL

BENTO GONÇALVES - RS
INMETRO REDE PNEU RENOVADORA 
DE PNEUS  
(54) 3449 3422 
 
BOA VISTA DO BURICÁ - RS 
INMETRO BOA VISTA PNEUS  
(55) 3538 1292  

 CANOAS - RS 
INMETRO DPASCHOAL  
(51) 3429 2315  

CAXIAS DO SUL - RS 
INMETRO NEGO RECAUCHUTADORA 
DE PNEUS  
(54) 3229 0927 
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ERECHIM - RS 
INMETRO AG PNEUS
(54) 3522 1475

INMETRO VACHILESKI PNEUS
(54) 2107 9000

GRAVATAÍ - RS 
INMETRO M2 PNEUS 
(51) 3432 1600

IJUÍ - RS 
INMETRO ATUAL PNEUS COMÉRCIO
E RECAPAGEM Ltda. 
(55) 3333 7777 

MARAU - RS 
INMETRO AGS PNEUS 
(54) 3342 9050 

NOVA PRATA - RS 
INMETRO PALUDO PNEUS 
(54) 3242 1457 

NOVO HAMBURGO - RS 
INMETRO ALIANÇA RECAPAGEM 
(51) 3525 2345 

PELOTAS - RS 
INMETRO REFORMADORA DE PNEUS 
MINUANO 
(53) 3271 9233 
INMETRO VACHILESKI PNEUS
(53) 9 97025 8706

PORTÃO - RS 
INMETRO HOFF PNEUS 
(51) 3562 1255 
INMETRO REDE PNEU RENOVADORA DE 
PNEUS 
(51) 3562 1579 

PORTO ALEGRE - RS 
INMETRO SAVAR VEÍCULOS 
(51) 3371 1717 

SANTA ROSA - RS 
INMETRO STEFFEN PNEUS 
(55) 3512 5711 

SANTIAGO - RS 
INMETRO BATISTA PNEUS 
(55) 3251 1818 

SÃO LEOPOLDO - RS 
INMETRO ATUAL PNEUS 
(51) 3575 1111

SÃO LUIZ GONZAGA - RS
INMETRO VACHILESKI PNEUS
(55) 3352-1870

TAPEJARA - RS 
INMETRO BORILLI PNEUS 
(54) 3344 1747 

TRÊS DE MAIO - RS 
INMETRO THOMÉ PNEUS 
(55) 3535 1378 | (55)  3535 1580

URUGUAIANA - RS 
INMETRO ATUAL PNEUS COMÉRCIO E 
RECAPAGEM Ltda. 
(55) 3413 1665 

SANTA CATARINA

ARARANGUÁ - SC 
INMETRO REAL PNEUS 
(48) 3524 0682
INMETRO RENOVADORA DE PNEUS IRMÃOS 
DA ESTRADA 
(48) 3522 0386 

BLUMENAU - SC 
INMETRO RECAP RENOVADORA 
CATARINENSE DE PNEUS 
(47) 3338 3995 

CAPINZAL - SC 
INMETRO BALDISSERA RECAPAGENS 
(49) 3555 3995 

CHAPECÓ - SC 
INMETRO UNETRAL 
(49) 3324 4933 

CORONEL FREITAS - SC 
INMETRO AM PNEUS 
(49) 3347 0002 

CRICIÚMA - SC 
INMETRO DPASCHOAL 
(48) 3462 0088 

FRAIBURGO - SC
INMETRO RFX PNEUS
(49) 3246 3533
GASPAR - SC 
INMETRO TYRESBLUE PNEUS 
(47) 3397 1074

IBIRAMA - SC 
INMETRO BONIN PNEUS 
(47) 3357 0005 

ITAJAÍ - SC  
INMETRO RT - ITAJAÍ 
(47) 3346 1081 
INMETRO WARMOR RENOVADORA
DE PNEUS 
(47) 3348 1805 

JARAGUÁ DO SUL - SC 
INMETRO BATISTA PNEUS 
(47) 3370 8311
INMETRO BOGO PNEUS 
(47) 2106 2108 

JOAÇABA - SC 
INMETRO RECAUCHUTADORA RODA 
(49) 3522 3533 

JOINVILLE - SC 
INMETRO RECAPADORA ELDORADO 
(47) 3177 1414 

LAGES - SC 
INMETRO DAL MOLIN PNEUS 
(49) 3223 3455 

MARAVILHA - SC 
INMETRO FM PNEUS 
(49) 3644 5200 

RIO DO SUL - SC 
INMETRO RENOVADORA DE PNEUS ZANELLA 
(47) 3525 0873 

RIO DOS CEDROS - SC 
INMETRO RECAUCHUTADORA DE
PNEUS NERI 
(47) 3386 1462 

SANTA CECILIA - SC 
INMETRO RENOVADORA DE PNEUS FOGAÇA 
(49) 3294 0945 
SÃO BENTO DO SUL - SC 
INMETRO RECAPADORA SÃO BENTO Ltda. 
(47) 3635 1061  
INMETRO RENOVADORA DE PNEUS OXFORD 
(47) 3635 0414

SÃO JOSÉ - SC
INMETRO SBM RENOVADORA DE PNEUS 
MENDES 
(48) 3258 0117 

SÃO MIGUEL DO OESTE - SC 
INMETRO AG PNEUS 
(49) 3622 6400 

TAIÓ - SC 
INMETRO VULCANIZAÇÕES TAIÓ
(47) 3562 0037 

TUBARÃO - SC 
INMETRO RECAPAGENS CIDADE AZUL 
(48) 3622 2328 

VIDEIRA - SC 
INMETRO FM PNEUS 
(49) 3566 2233 
XANXERÊ - SC 
INMETRO VICINI PNEUS 
(49) 3433 0282

XAXIM - SC 
INMETRO AG PNEUS 
(49) 3433 0282
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SÃO PAULO

AMERICANA - SP 
INMETRO RECAP PNEUS  
(19) 3478 8877 
 
ARAÇATUBA - SP 
INMETRO RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 
MIRASSOL  
(18) 3631 2288  

ARARAQUARA - SP
INMETRO SL PNEUS  
(16) 3322 1201  

ASSIS - SP 
INMETRO SP RECAP  
(18) 3322 8555  

ATIBAIA - SP 
INMETRO BRUMA PNEUS  
(11) 4417 1238 
INMETRO DPASCHOAL  
(11) 2410 1100  

BADY BASSITT - SP 
INMETRO BARRELA RECAUCHUTAGEM  
DE PNEUS  
(17) 3818 5999  

BARRA BONITA - SP 
INMETRO REDE RECAPEX  
(14) 3604 3520 
 
BARUERI - SP 
INMETRO PNEUCARGO TECNOLOGIA  
EM PNEUS  
(11) 4789 3217  

BAURU - SP 
INMETRO DPASCHOAL  
(14) 3104 4615 
INMETRO PINHEIRO PNEUS  
(14) 3203 3666  

CONCHAL - SP 
INMETRO CONCAP PNEUS  
(19) 3866 7788  

GUARULHOS - SP 
INMETRO CRUZ DE MALTA PNEUS  
(11) 2412 0261 
INMETRO RENOSUL  
(11) 2412 6858 

ITAPETININGA - SP 
INMETRO SIMÉTRICA RECAUCHUTAGEM  
DE PNEUS  
(15) 3271 7887
 

ITAPEVI - SP
INMETRO DURAPOL - DELLA VIA PNEUS 
(11) 4280 7013
ITARARÉ - SP 
INMETRO GRUPO COLOMBO - DO VALE  
(15) 3532 3557  

ITU - SP 
INMETRO ITUCAP RENOVADORA PNEUS  
(11) 4022 6130
 
JACI - SP
INMETRO UNIVERSO RENOVADORA DE 
PNEUS 
(17) 3283 1874 

JARDINÓPOLIS - SP 
INMETRO AMERICAN PNEUS  
(16) 3663 1500 
JARDCAP PNEUS  
(16) 3663 8087  

JUNDIAÍ - SP 
INMETRO J. V. ARTTI PNEUS  
(11) 4587 8085  

LORENA - SP 
INMETRO VALECAP PNEUS  
(12) 3153 3164  

MAIRIPORÃ - SP 
INMETRO TERRA PRETA REFORMADORA  
DE PNEUS  
(11) 4486 8900  

MARÍLIA - SP 
INMETRO RECAPOG REFORMADORA  
(14) 3432 3631 / 3433 0318 
MIRACATU - SP 
INMETRO GRUPO COLOMBO - DO VALE  
(13) 3846 4222  

MIRASSOL - SP 
INMETRO RECAUCHUTAGEM DE PNEUS  
MIRASSOL  
(17) 3242 6735 | (17) 3242 3411
INMETRO RECAMIL RECAUCHUTAGEM  
DE PNEUS 
(17) 3242 1078 | (17) 3242 3411
 
MOGI DAS CRUZES - SP 
INMETRO CONTINENTAL DO BRASIL 
PRODUTOS AUTOMOTIVOS Ltda. (BEST 
DRIVE)  
(11) 2500 2021 
INMETRO RECAUCHUTAGEM IRMÃOS 
MARTINS  
(11) 4727 1914 
 

MOGI MIRIM - SP 
INMETRO MOGIANA RENOVADORA DE PNEUS  
(19) 3806 1115 
INMETRO MORECAP RENOVADORA  
DE PNEUS 
(19) 3022 8000  

NOVA ODESSA - SP 
INMETRO UNICAP RENOVADORA  
DE PNEUS  
(19) 3341 3700 

PALMITAL - SP 
INMETRO PAULINHO PNEUS  
(18) 3351 2790 

PENÁPOLIS - SP 
INMETRO MIUDINHO PNEUS  
(18) 3652 1130  

PIRACICABA - SP 
INMETRO RECAUCHUTADORA NOIVA  
DA COLINA  
(19) 3421 6565 
 
PIRASSUNUNGA - SP 
INMETRO INMETRO RENOVADORA DE PNEUS 
ROSIM 
(19) 3561-1942
 
PORTO FELIZ - SP 
INMETRO SER PNEUS PORTO FELIZ  
(15) 3261 4866 
 
PRESIDENTE PRUDENTE - SP 
INMETRO S & A RECAP 
18) 3909 6693  
INMETRO GRUPO COLOMBO - DO VALE 
(18) 3908 7009 | (18) 3908 7009  

REGISTRO - SP 
INMETRO SOROCAP - RECAUCHUTAGEM  
SOROCABA  
(13) 3828 7277 
 
RIBEIRÃO PRETO - SP 
INMETRO DPASCHOAL  
(16) 3965 8299  

RIO DAS PEDRAS - SP 
INMETRO RENOVADORA DE PNEUS REZENDE  
(19) 3439 2547 
INMETRO UNIÃO RENOVADORA DE PNEUS  
(19) 3493 6977
INMETRO UNIMAK REFORMADORA DE 
PNEUS  
(19) 3493 6977 
 
SANTA CRUZ DO RIO PARDO - SP 
INMETRO GRUPO COLOMBO - DO VALE  
(14) 3372 4489  
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SETOR: FABRICANTES DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

NOVO HAMBURGO - RS
SCHMIDT IND. E COM. DE MOLDES
Rua João Pedro Schmidt, 812
Bairro Rondônia - (51) 3587 2002

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

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

ITATIAIA - RJ
VMI IND. COM. IMP. E EXP. DE 
MÁQUINAS INDUSTRIAIS
Rodovia Rubens Tramujas Mader, S/
Nº, Lote 5 - Penedo - (24) 3221 3292

CONTAGEM - MG
GEBOR - Av. Tomaz Gonzaga, 422
Inconfi dentes - (31) 3328 6979
SERRA - ES
GEBOR - Rua Pedro Zangrande, 405 
Jardim Limoeiro - (27) 3398-9000

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

TABOÃO DA SERRA - SP
  LAINEZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PEÇAS USINADAS LTDA. 
 Rua Islândia, 20 - Parque Industrial 
Daci - (11) 4380 8241 | (11) 4380 8246

SANTANA DE PARNAÍBA - SP 
INMETRO NSA / PNEUTEC 
(11) 4705 9977 
INMETRO PAULICEIA PNEUS 
(11) 4151 9200 
INMETRO DURAPOL - DELLA VIA PNEUS
(11) 4156 9911 

SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP 
INMETRO SL PNEUS - AUTOLINS 
(11) 4391 5888 

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP 
INMETRO RESSOLAGEM BOA VISTA 
(19) 3622 2487

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP 
INMETRO REDE RECAPEX 
(17) 3213 9070 

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP 
INMETRO ÍMOLA PNEUS 
(12) 3933 0789 
INMETRO PNEUS BAHIA 
(12) 3935 2244 

SÃO PAULO - SP 
INMETRO ALVORADA REFORMADORA 
(11) 2693 1351 
INMETRO DURAPOL - DELLA VIA PNEUS 
(11) 2067 1234 
INMETRO FOX PNEUS 
(11)  2296 0077
INMETRO JÔ PNEUS 
(11) 2605 2723

SOROCABA - SP 
INMETRO ESPIGARES PNEUS
(15) 3221 3783 
INMETRO FERNANDO FRANÇA SOROCABA 
(15) 3293 1224 

INMETRO SOROCAP - 
RECAUCHUTAGEM SOROCABA 
(15) 3221 7277 
SUMARÉ - SP 
INMETRO RESSOLAGEM MARQUES PNEUS 
(19) 3873 3634 

TAQUARITINGA - SP 
INMETRO REDE RECAPEX 
(16) 3253 8410 

TATUÍ - SP 
INMETRO ITARUBAN REFORMADORA 
DE PNEUS 
(15) 3251 2341

VÁRZEA PAULISTA - SP 
INMETRO AUTO SHOW PNEUS
(11) 4596 4540 
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UBERLÂNDIA - MG
VULCAFLEX INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO
Rua Afonso Egydio de Souza, 540
Distrito Industrial
(34) 3233 5200

GOVERNADOR VALADARES - MG
ABC BORRACHAS
Av. Industrial, 1.420 
Distrito Industrial 
0800 033 1900 | (33) 2101 4200

CUIABÁ - MT
DREBOR BORRACHAS
Av. V, nº 502 - A 
Distrito Industrial 
(65) 3611 1414 | (65) 3611 1400

APUCARANA - PR
RANK BORRACHAS 
Av. Zilda Seixas do Amaral, 3.578
Parque Industrial Norte
(43) 2102 1251

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

NOVA PRATA - RS
VIPAL BORRACHAS
Rua Buarque de Macedo, 365
Centro
0800 707 0505 | (51) 3004 0505

SÃO LEOPOLDO - RS
BOREX IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
Av. Parobé, 2.323 - sala 2
Scharlau - (51) 3393 2200

NOVA PRATA - RS
BORRACHAS RUZI
Rua Buarque de Macedo, 365
Centro
0800 707 0505 | (51) 3004 0505

SÃO LEOPOLDO - RS
TIPLER COM. DE PRODUTOS 
PARA RECAPAGEM LTDA.
Av. Parobé, 2.323 - sala 1
Scharlau - (51) 3393 2203

SÃO LEOPOLDO - RS
UNIQUE RUBBER TECHNOLOGIES
Av. Parobé, 2.323
Scharlau - (51) 3568 2222

SÃO PAULO - SP
DOBERMANN
Rua das Taquaras, 209
Vila Santa Catarina
(11) 5565 7385

Consulte o Guia Nacional de Reforma 
de Pneus completo no nosso site: 
www.abr.org.br
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