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ANOS

EDITORIAL

No último dia 6 de junho, a ABR completou 35 anos de
vida! Uma história marcada por muitas lutas e várias
conquistas em defesa do setor de reforma de pneus.
Infelizmente, a comemoração não foi como esperávamos, já que ocorreu em meio a uma das maiores
crises que já enfrentamos, em virtude do COVID-19.
Mas, se o cenário nos impediu de celebrarmos presencialmente, com todos os nossos associados, nos
ofereceu também oportunidade de investirmos em
novas formas de interação para estarmos juntos e
disseminar informações e conhecimento. Mais do que
nunca, as redes sociais estão sendo nossas aliadas, e
sabemos que esta é a tendência das comunicações.
Nesta edição da Pnews, que celebra os nossos 35
anos, mais do que olhar para o passado, queremos
mirar o futuro e pensar o quanto podemos, juntos,
fazer pelo nosso setor.
Temos inúmeras bandeiras a defender, além da missão de mostrar para toda a sociedade a importância
econômica e ambiental da reforma de pneus. Enfim,
temos que continuar a trilhar o caminho iniciado pelos meus antecessores e que nos trouxe até aqui!
Conto com todos vocês nesta jornada!
Boa leitura!

Margareth Buzetti
Presidente da ABR

7

10

ABR DESTAQUE
Um novo canal de
comunicação do setor

ENTREVISTA

Os cenários econômicos
para a retomada da
economia

12
GESTÃO

Como gerir pessoas
no novo normal

16

PERFIL
Apesar de nova no mercado, Gumix
traz experiência de outros segmentos
onde há anos atua com sucesso

19

ABR 35 ANOS

ANOS

4

JULHO // 2020

de história e de
conquistas para o setor

EDIÇÃO Nº 111 - JULHO 2020
A Revista Pnews é o orgão informativo da ABR

DE OLHO NA LEI

Medidas Emergenciais de
Manutenção do Emprego e da Renda

28
30

26

AÇÕES SOCIAIS

ABR e associados realizam ações
para ajudar no combate ao COVID-19

ARTIGO

Distanciamento social:
boa oportunidade para
desenvolver equipes

33

PNEWS TRANSPORTE

Transporte Internacional
de Cargas

41

GUIA NACIONAL DO SEGMENTO
DE REFORMA DE PNEUS - ABR

DIRETORIA ABR
Presidente:
Margareth Gettert Buzetti
Diretor Secretário:
Alexandre Pascoli Moreira
Diretor Financeiro:
Milton Facio
Diretor de Comunicação:
Everson André Schmidt
Diretor Técnico:
Alexandre Levi Cardoso
Diretor de Mercado:
Giulio Cesar Claro
STAFF EXECUTIVO ABR
Secretária:
Juliana Schloz
CONSELHO EDITORIAL
Everson Schmidt
Revista Pnews na internet
www.abr.org.br
Assinatura:
(11) 5095 3840
abr@abr.org.br
Para adquirir os direitos de reprodução
de textos e imagens da Revista Pnews,
solicite por e-mail: abr@abr.org.br
Os artigos assinados e os anúncios
não expressam necessariamente
a opinião da Revista.

EXPEDIENTE
Produção
VOXCOM

Jornalista Responsável

Redação

Daniela Squarzoni
Vinícius Carvalho

Vinícius Carvalho (Mtb 27.757)

Edição

Vinícius Carvalho

Revisão

Maria Helena Amaral

Criação e Diagramação

L. Gustavo Busarello Moser

Imagens
Freepik
Envato

JULHO // 2020

Comercialização Exclusiva
Ney Euphrausino
Total Live - Comunicação e
Live Marketing

comercial@totallive.com.br

11 4979-4447 / 11 9.8565-5252
5

6

JULHO // 2020

ABR DESTAQUE

UMA NOVA MARCA.
UM NOVO MOMENTO!

C

omo forma de celebrar os seus
35 anos e de projetar um novo
tempo, a ABR está de cara nova.
Você deve imaginar que trocar o logotipo de uma marca seja algo relativamente simples, mas a mudança de
uma marca como a da ABR que tem
35 anos de história não é algo feito de
uma hora para a outra. A atual marca
da ABR foi criada há 10 anos, quando a associação completou 25 anos
e foi uma releitura do primeiro logo
de 1985. Porém, a alteração pensada
agora, pretendia ir além e, realmente,
dar uma nova cara à associação.
Primeiramente, a decisão de mudar
uma marca transpassa a questão estética, pois aponta para novos rumos
que a empresa, ou associação, neste
caso, pretende tomar.
E foi assim que o processo de mudança de logotipo se iniciou.

“O objetivo de mudar a marca que
por tantos anos representou a associação, teve como principal meta
reposicionar a entidade em relação
às suas principais bandeiras de sustentabilidade e de defesa do setor”,
afirma Everson Schmidt, diretor de
Comunicação da ABR.
Com esta missão em mente é que a
VoxCom, agência responsável pela
criação da nova marca, iniciou o processo que levaria meses até ser concluído com a escolha do logotipo final
pela diretoria da associação.
Segundo L. Gustavo Moser, designer
responsável pelo projeto, o conceito
do logo levou em consideração, principalmente, a questão da sustentabilidade proporcionada pela reforma.
“A ideia para esse redesign foi transmitir o que a ABR realmente representa: renovação. Por essa razão, foi
incorporado o ícone de ciclo susten-
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tável do pneu, integrado com uma
tipografia sólida e cores contemporâneas, reforçando o verde que, novamente, remete à sustentabilidade
ambiental.”
Outra questão levada em consideração para a criação do novo logo é
a aplicação digital que necessita de
imagens mais simples, com menor
nível de detalhamento, garantindo a
execução correta em diferentes mídias que podem ir de um telão até um
relógio inteligente, tablet ou celular.
Por fim, o novo logo tirou a palavra
“segmento” da assinatura da marca,
para que a palavra REFORMA DE
PNEUS pudesse ganhar mais destaque, ajudando a associação a ser
identificada de forma mais rápida
e simples.
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ABR DESTAQUE

CANAL ABR
Um novo canal de comunicação do setor

E o dia escolhido para a estreia não
podia ser melhor. Afinal, no dia 6 de
junho, a ABR completou 35 anos, e a
data foi um excelente marco para o
novo veículo.
Inicialmente com programas quinzenais, o Canal ABR traz convidados do
setor e do mercado para discutirem
importantes temas da atualidade
para o segmento. Desde o início de
nossos programas, passaram pela tela
do Canal presidentes das principais
associações e sindicatos de reforma
do Brasil, representantes do segmen-
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to de transporte, além de profissionais
do meio jurídico e de comunicação.

“

COM O CANAL DA ABR
CONSEGUIMOS DAR VISIBILIDADE
AO NOSSO SETOR E LEVAR
INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO
PARA NOSSOS ASSOCIADOS,
PRESTANDO UM SERVIÇO QUE
JULGAMOS SER ESSENCIAL PARA
O REFORMADOR

“

N

o dia 6 de junho, às 15 horas de
Brasília, o segmento de reforma de pneus do Brasil ganhou uma
nova voz: entrou no ar o canal da
ABR, contendo programas, debates
e painéis, com a finalidade de divulgar o setor e informar a todos sobre o
segmento de reforma.

Everson Schmidt, diretor de comunicação
Todas os programas já realizados
estão disponíveis no site da ABR
(abr.org.br) e no canal da associação no YouTube. O programa vai
quinzenalmente ao ar, sempre às
quintas-feiras, às 19h30.
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CONFIRA AQUI OS
PROGRAMAS ANTERIORES

ACESSIBILIDADE E CONFIABILIDADE AO EXTREMO

JULHO // 2020
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ENTREVISTA

OS CENÁRIOS ECONÔMICOS PARA
A RETOMADA DA ECONOMIA

I

nformação é um bem essencial
para todas as empresas. E, em
um momento como o que vivemos,
ela se torna ainda mais especial,
para que empresários possam dar
os próximos passos e planejar o futuro, mesmo em um cenário ainda
de incertezas.

Ana Paula Vescovi

Economista-chefe do
Santander Brasil
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Por isso, a Pnews conversou com
dois pesos pesados do mercado:
Ana Paula Vescovi, economista-chefe do Santander Brasil e ex-secretária do Tesouro Nacional no Governo
Temer, e Mário Leão, Vice-Presidente Executivo no Santander Brasil, e
membro do Comitê Executivo do
Banco, responsável por Corporate
Banking na instituição.
Eles analisaram a atual crise econômica no Brasil e no mundo, decorrente da pandemia do COVID, seus
impactos e quais as perspectivas
para a retomada.
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Mário Leão

Vice-Presidente Executivo
no Santander Brasil

UM CENÁRIO INÉDITO
Em primeiro lugar, é preciso lembrar
que a crise econômica pela qual o
mundo passa é algo inédito. Afinal, todos os países do globo, de uma forma
ou de outra, foram afetados pela paralisação das atividades econômicas,
em decorrência do isolamento social.
Então, as análises não encontram um
parâmetro de comparação que nos
permita traçar qualquer paralelo.
Se compararmos, por exemplo, com
a última grande crise de proporções
mundiais, a crise financeira de 2008,
as diferenças são brutais. “Aquela
crise foi extremamente localizada no
setor financeiro ultra-alavancado e
teve reflexos na economia no sentido
de que os bancos ficaram com menor capacidade de apoiar a economia. Mas foi uma crise setorizada. Já
esta crise é totalmente diferente porque, por conta do isolamento social
imposto pela pandemia, totalmente
legítimo e necessário, as pessoas ficaram em casa, as viagens pararam,
as empresas pararam, o consumo parou, e isso foi se alastrando, em momentos muito próximos, por todo o
mundo. O mundo realmente parou, o
que torna a crise muito maior e pior”,
explica Mário Leão.

ver um impulso monetário, entre outras ações. E, aqui no Brasil, também
foram tomadas diversas medidas.
“Em termos de impulso fiscal, nós lideramos os países emergentes como
um dos que mais empreendeu esforços fiscais para combater a crise.
Aproximadamente, despesas em torno de 4,7% do PIB (Produto Interno
Bruto), bem mais do que a média dos
países emergentes e dos demais países da América Latina. Houve uma
reação... e agora é ver como esta política vai chegar a quem ela se endereçava”, analisa Ana Vescovi.
Entre essas medidas, está o auxílio
emergencial de R$ 600,00 para uma
boa parcela da população, transferência de recursos ao BNDES, operações de crédito para pequenas e
médias empresas, complementação
das folhas salariais por meio do seguro desemprego, transferência de recursos para os estados e municípios,
entre outras.

Por outro lado, ainda segundo Leão,
ao contrário da crise de 2008, o sistema de bancos do mundo está muito
saudável, o que pode ser um fator de
contribuição na retomada. “Se tivéssemos uma combinação das duas crises, teríamos um cenário catastrófico.”

Além das medidas governamentais,
os bancos também vêm agindo para
auxiliar as pessoas e empresas neste
momento. “Os bancos no Brasil e no
mundo estão muito fortes e abertos
para tentar mitigar os efeitos da crise.
Aqui no Santander, por exemplo, estamos trabalhando em alongamento
de muitas dívidas que vão vencer,
estamos abertos para créditos novos,
sempre com um viés de que as empresas precisam de tempo para pagar dívidas e de crédito para passar
por este período de parada de produção”, reforça Leão.

AS AÇÕES PARA
CONTENÇÃO DA CRISE

AS PERSPECTIVAS
ECONÔMICAS

Com este cenário de retração total
da economia, os países tiveram que
empreender medidas de despesas
públicas, com o objetivo de transferir renda às pessoas mais vulneráveis,
apoiar medidas de crédito, e promo-

Mas, mesmo com todas essas iniciativas, as perspectivas para a economia ainda são bastante desafiadoras. Quanto ao Brasil, os estudos do
Santander apontam para um encolhimento do PIB de 6,4% em 2020, e
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uma recuperação ano que vem, com
um crescimento de 4,4%, voltando
aos patamares pré-crise somente no
final de 2022.
“A melhor notícia neste momento é
que a inflação está totalmente controlada, até com um efeito desinflacionário sobre a economia, em virtude da pandemia. Neste cenário, a
previsão de inflação é de 1,4% neste
ano, 2,7% em 2021, voltando em 2022
para o centro da meta (3,505). Isso dá
espaço para a autoridade monetária
continuar diminuindo a taxa de juros.
Imagina-se que podemos ter mais
uma redução para 2,25 já em junho”,
revela Ana Vescovi.
“Claro que a redução da SELIC tem
como consequência a volatilidade
cambial que traz uma dificuldade adicional à nossa economia, lembrando
que já temos um ambiente de incerteza natural, em virtude do momento. O dólar chegou a um patamar de
R$ 5,87, caiu um pouco nesta semana,
mas a projeção é que o dólar termine 2021 no patamar de R$ 5,80, com
uma queda para R$ 5,50 em 2021.”
Por fim, Ana acredita que é essencial
que o Brasil, passada a crise, continue
com o cumprimento de sua política fiscal, a fim de conseguirmos sair dessa
situação de dificuldade. “A verdade é
que estamos todos mais pobres e mais
endividados, e somos nós que teremos
que pagar esta conta”, conclui.
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GESTÃO

COMO GERIR PESSOAS
NO NOVO NORMAL

A

s relações de trabalho estão passando por transformações profundas em virtude dos
reflexos da pandemia e do consequente processo de isolamento social, muitas mudanças.
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Teremos novas empresas, novos líderes, novas formas de nos relacionarmos com clientes, fornecedores,
empregados e empregadores.
E, para falar um pouco mais sobre
este tema, a Pnews conversou com
Luiz Drouet, diretor da ABRH-SP (Associação Brasileira de Recursos Humanos). Nesta entrevista, ele aborda
o mercado de trabalho pós-pandemia, as competências do profissional
do futuro, entre outros temas.
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Luiz Drouet

Diretor da ABRH-SP (Associação
Brasileira de Recursos Humanos)
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+
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Na Borex,
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andam juntos.
Compare e bote
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PNEWS: Qual é a leitura do mundo corporativo no atual momento
e na retomada das atividades?

PNEWS: Quais as principais mudanças que as organizações devem viver no novo normal?

LUIZ DROUET: A pandemia impactou diretamente nas operações, e as
organizações tiveram que se adaptar
rapidamente ao novo cenário. Alguns
setores e mercados foram profundamente impactados (ex.: turismo,
varejo de lojas físicas de bens não
essenciais, etc) e, do outro lado, empresas da área de tecnologia, delivery
e e-commerce apresentaram crescimento de demanda neste período.

LUIZ DROUET: Processos mais ágeis,
em constante melhoria e preparados
para diferentes cenários, adaptando-se à mudança. O mundo VUCA (em
português, volátil, incerto, complexo e
ambíguo) veio para ficar e, cada vez
mais, exigirá flexibilidade, capacidade
de adaptação e aprendizado rápido
dos profissionais.

PNEWS: As empresas têm demonstrado agilidade, do ponto de
vista de organização e processos
para se adaptarem?
LUIZ DROUET: Algumas se mostraram mais preparadas que outras. Sem
dúvida quem já estava em uma jornada avançada de transformação digital
e com uma cultura organizacional que
favorecesse a inovação, baseada em
metodologias ágeis, se adaptaram
mais rapidamente e sofreram menos
com o impacto.

PNEWS: Quais os desafios e
aprendizados que trabalho remoto traz? Acredita que o home-office, as telerreuniões e um uso
mais intenso das tecnologias são
tendências que vieram para ficar?
LUIZ DROUET: Certamente o cenário de isolamento social acelerou em
poucas semanas o que normalmente
levaria anos ou décadas para mudar
a forma como profissionais e empresas trabalham. Mesmo organizações
e gestores mais resistentes ao homeoffice, foram obrigados a experimentar o modelo do trabalho remoto e
reconhecer seus benefícios. É um caminho sem volta. Ao mesmo tempo,
a forma de liderar e gerir processos,
projetos e pessoas também muda
nesse contexto. A relação necessariamente precisa estar baseada na confiança. Não existe mais espaço para o
antigo modelo do comando-controle.
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PNEWS: A expectativa de uma queda no PIB e de uma consequente
recessão traz também a ameaça do
crescimento do desemprego. Como
a ABRH avalia esse momento?
LUIZ DROUET: Infelizmente é uma
realidade esperada. Logo no início
da crise, apoiamos o Movimento Não
Demita, convidando os empresários e
executivos a não desligarem colaboradores, salvo nos cenários em que esta
medida fosse a última e única opção.
Mesmo assim, entendemos que muitas organizações precisaram reduzir
seus quadros para garantir a sobrevivência de seus negócios. Esperamos
que a economia volte a crescer o mais
rápido possível, para que esses profissionais possam ser recontratados. Até
lá, dado o cenário extraordinário, espera-se que os governos federal, estadual e municipal garantam medidas
de apoio à população mais vulnerável
e para as empresas que correm o risco
de interromperem suas operações.

PNEWS: O novo normal deve exigir organizações mais ágeis na
leitura do ambiente e na tomada
de decisões... Como as empresas
devem se preparar para enfrentar
esse novo momento?
LUIZ DROUET: Por um lado, uma leitura
constante do ambiente externo, para se
antecipar às mudanças e, do outro, uma
cultura ágil, utilizando ferramentas e metodologias que permitam rápidas adaptações a diferentes cenários, evoluindo
sempre na entrega de valor para os seus
JULHO // 2020

clientes e preservando um ambiente que
favoreça o engajamento e contínuo desenvolvimento de seus colaboradores.

PNEWS: Você acredita que teremos
também uma mudança no perfil do
novo profissional? Que competências devem ser mais valorizadas e
quais podem perder força?
LUIZ DROUET: O World Economic Forum
(Fórum Econômico Mundial) apresentou,
em 2018, um estudo (Future of Jobs) que
aponta dez habilidades do futuro, projetando o tempo presente. Com o contexto
da pandemia, essas competências comportamentais ganharam ainda mais relevância e representam fatores-chave para
a sobrevivência de profissionais e organizações nos tempos atuais. São elas:
1) Solução de problemas complexos;
2) Pensamento Crítico;
3) Criatividade;
4) Gestão de pessoas;
5) Empatia;
6) Inteligência Emocional;
7) Bom senso e tomada de decisão;
8) Orientação para serviço;
9) Negociação;
10) Flexibilidade cognitiva.

PNEWS: Como as empresas podem
preparar seus líderes e seus profissionais para essa nova fase?
LUIZ DROUET: É consenso que as empresas devem apoiar seus colaboradores e líderes em um processo profundo
de requalificação, com foco em habilidades técnicas ligadas à tecnologia, mas,
principalmente, com ênfase em competências comportamentais, como as apresentadas pelo World Economic Forum,
no estudo Future of Jobs. Por mais protagonistas que os profissionais precisem
ser para aproveitar as oportunidades de
formação cada vez mais disponíveis e
acessíveis no mercado, as organizações
devem guiar e incentivar esse processo,
sob o risco de, mesmo em um contexto de milhões de desempregados, não
dispor de um quadro de colaboradores
atualizados e preparados para os desafios do mercado atual e futuro.

Faça o download do catálogo de produtos da nossa Linha Automotiva e tenha em mãos 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, bandas pré-moldadas, ligações, cimentos, colas, tintas e compostos especiais.

Utilize um app de leitura de QR CODE ou acesse:

(34)

3233 5200
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PERFIL

MODERNIDADE
ALIADA À TRADIÇÃO
Apesar de nova no mercado, Gumix traz experiência
de outros segmentos onde há anos atua com sucesso

como Bandag e Pirelli, e tem a certeza
de que a Gumix tende a crescer cada
vez mais.

C

om produtos de extrema qualidade e tecnologia, a Gumix
vem se destacando no setor de reforma de pneus e conhecendo um crescimento acelerado nos últimos anos.
Empresa 100% nacional, se destaca
por desenvolver produtos para atender às demandas de um mercado cada
dia mais exigente, primando pela alta
qualidade e dedicando-se com profissionalismo às soluções para a indústria
de reforma de pneus, sempre com recursos inovadores e sustentáveis.
Mas qual o segredo para que a empresa em tão pouco tempo tenha
alcançado tamanho reconhecimento
do mercado? Segundo o novo diretor
comercial e de marketing da empresa, Francisco Madeira, a receita está
na união de vários fatores.
“A Gumix é uma empresa do Grupo
Evasola que, desde 1999, atua na cidade de Franca, em São Paulo, como
uma empresa calçadista, especiali-
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zada na fabricação de solados e laminados de EVA e Borracha. E todo
esse conhecimento dos compostos
de borracha a Evasola levou para a
Gumix que já nasceu com uma experiência acumulada de anos de sucesso no setor calçadista”, avalia.

“A empresa é muito bem estruturada, possui um parque fabril com
máquinas novas, uma equipe de alto
potencial técnico, sob a diretoria do
Élcio Marafigo, trabalha somente
com fornecedores de alta qualidade,
possui cerificação ISO9001/2015 e
conta com um laboratório totalmente
equipado para atender aos melhores
padrões de qualidade. Acredito que,
em um momento como o que estamos vivendo, mais do que nunca, as
empresas irão em busca de material
de qualidade, com produtos de alto
desempenho. E isso a Gumix tem de
sobra para oferecer ”, finaliza.

Ainda segundo Madeira, aliada ao
conhecimento técnico, a Gumix possui uma sólida estrutura financeira e
também uma gestão altamente capaz e eficiente, o que garante agilidade nas tomadas de decisão e prioriza
os investimentos em pesquisa, desenvolvimento e renovação constante do parque fabril.
E foi exatamente este perfil da empresa, que alia conhecimento técnico,
capacidade de investimento e agilidade de gestão que seduziu Madeira a
aceitar o desafio de assumir a diretoria comercial da empresa. Atuando no
segmento de reforma há 25 anos, Madeira acumula passagens de sucesso
em renomadas multinacionais do setor,
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Francisco Madeira

Diretor comercial e marketing da Gumix

TODO DIA
UM DESCONTO
DE 25%
PRA VOCÊ
Não deixe pra depois,
economize agora. Na Borex
tem desconto todo dia.
Acesse

www.borex.com.br
e aproveite.
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ANOS
DE HISTÓRIA E DE
CONQUISTAS PARA
O SETOR
O ano de 2020 é especial para a ABR. É o ano em que a
entidade comemora seus 35 anos de fundação de uma
história que ainda tem muitos capítulos a serem escritos.

JULHO // 2020
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CAPA

UM POUCO DE HISTÓRIA...

C

riada oficialmente em 6 de
junho de 1985, a história da
Associação Brasileira do Segmento
de Reforma de Pneus começa a ser
traçada alguns anos antes, muito em
virtude do crescimento do mercado
de reforma nacional.
Para entender o contexto, voltemos
aos anos de 1960, quando o Brasil experimentou seu boom automobilístico, e uma indústria de reforma ainda
bastante incipiente começou a se
formar no País. Composto por poucas empresas que trabalhavam com
uma pequena demanda, as primeiras
reformadoras brasileiras trabalhavam
basicamente com maquinaria importada e atendiam a uma pequena parcela de caminhoneiros que investiam
na reforma de seus pneus.
Mas foi na década de 1970 que o
setor começou a se expandir e ganhar relevância. E para entender
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este período, precisamos trazer um
importante personagem a nossa história: o petróleo. Foi nessa ocasião
que o chamado “ouro negro” passou
a ser considerado uma importante
commodity e um recurso viável, sem
sofrer com fenômenos de safra ou
entressafra. Entretanto, no final dos
anos 1970, a crise do petróleo, motivada por questões geopolíticas e de
disputas econômicas, afetou a disponibilidade do produto e de todos
aqueles manufaturados que dependiam basicamente do insumo, como
é o caso dos pneus.
Com o aumento do preço dos pneus
novos, o mercado passou a olhar com
mais atenção para o setor de reformas que se tornou uma alternativa
mais econômica e sustentável.
No início dos anos de 1980, uma resolução do Conselho Nacional de
Trânsito (CONTRAM) viria a fortalecer
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a relevância dos pneus e, consequentemente, do mercado de reformas.
Afinal, segundo a resolução 558, todos os veículos deveriam estar equipados com pneus novos e, em caso
de pneus reformados, deveriam ter “a
gravação da palavra reformado e da
marca do reformador”.
Juntamente à questão legal, a década de 1980 propunha à sociedade o
início de uma mentalidade de preservação dos recursos finitos da Terra, e
os pneus inservíveis começam a ganhar a atenção das entidades de preservação ambiental.
Paralelamente, os anos 80 também
foram cenário de união àqueles que
viviam do segmento, o qual sofria
com alta importação do produto, a
desarticulação dos reformadores,
tecnologia inferior e o consequente
problema da qualidade na reforma.
Era preciso mudar esse cenário.

O SURGIMENTO DA ABR
Com todos os problemas que retardavam o desenvolvimento da reforma de pneus, um grupo de empresários do setor, em visita a uma feira
em Louisville, nos Estados Unidos,
resolveu criar uma associação para
defender os interesses do segmento.
É o que narra o livro “ABR-30 anos
– conquistas e desafios de um setor
pulsante”: “Com o incentivo imprescindível do empresário Sr. Vitacir Paludo, eles decidiram se unir. Quando
surgiu em Ademar Nienkótter a ideia
de uma associação, os ânimos se
despertaram para a criação de um
mecanismo potente de autodefesa
e preservação de uma entidade classista. Na ocasião, estavam presentes os empresários Vitor Rank (Rank
Pneus), Noemi Bertolo (Recapex),
Wilson Airton Closs (Wilson Pneus),
Pedro João Steffen (Irmão Steffen),
Arno Biasi (Biasi Pneus), Luis António
Cora (Durapol), Alberto Veras Cara-

peta (Tyresoles), Geraldo Gonçalves
de Soam Pilho (Guaíra), Welinton Antônio Lança (Renovadora de Pneus
SL. Ltda.), Paulo Roberto Ramos (Caldas Cap), Dirceu Valeriam Formaggio
(União Renovadora de Pneus Ltda.) e
Ademar Nienkötter (Repecon). Após
a decisão, a primeira assembleia foi
marcada em Fortaleza, em junho de
1985. Intitulada de Associação Brasileira de Recauchutadores (ABR), a
nova entidade deu seus próximos
passos de forma objetiva, aprovando, naquele encontro, o seu estatuto
e realizou a eleição de sua primeira
diretoria, que foi constituída por Alberto Veras Carapeba, presidente;
Vitor Rank, vice-presidente; Ademar
Nienkötter, secretário; Pedro João
Steffen, vice-secretário; Luiz Antônio Coria, tesoureiro: Nilo Bonadiran,
vice-tesoureiro; Paulo Figueiredo,
relações públicas; e José Luís Lima,
vice-diretor de relações públicas.
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A IMPORTÂNCIA DA ASSOCIAÇÃO
De 1985 para cá, muita coisa mudou. O segmento de reforma cresceu, se profissionalizou, e a ABR foi
essencial nesse processo, representando o setor junto aos órgão governamentais, alcançando diversas
e importantes conquistas.
E a cada ano e década, a ABR foi conquistando seu papel na sociedade.
Giulio Claro, atual diretor de mercado da ABR, conta que, desde
pequeno, acompanhava seu pai na
reformadora da qual ele era proprietário e aprendeu desde cedo a
importância do associativismo.
“Quando assumi o negócio, em
1995, já era diretor da ARESP (Associação dos Reformadores do Estado de São Paulo) e me aproximei
da ABR exatamente por acreditar na
força e na importância da união do
segmento”, recorda.
Presidente da ARESP e diretor técnico da ABR, Alexandre Levi comenta
que está há mais de 20 anos na associação, e que seu ingresso adveio
da necessidade de conhecer mais
do setor e também de contribuir
para as suas lutas.
“Acho que é muito importante que
tenhamos a ABR, para que possamos
contar com uma voz única para brigar por nossas demandas, de acordo
com as mudanças que acontecem no
Brasil e no mercado”, revela.
Milton Facio, diretor financeiro da
ABR, também exalta a importância
da ABR, mas acredita que ainda mais
união é necessária no setor, a fim de
que o segmento se torne cada vez
mais forte e representativo. “Penso
que ainda falta em uma parte do segmento dar o devido valor ao associativismo, para que possamos ter mais
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forças para buscar nossas demandas.
Para isso, vejo como fundamental
que o reformador se inteire de sua
real importância na economia e na
sociedade”, preconiza.
E, realmente, o setor de reforma
é essencial para a sustentabilidade econômica e financeira do País.
Considerando que mais de 70%
das riquezas do Brasil são transportadas pelo meio rodoviário, e
que os pneus reformados representam mais de 60% dos pneus de
caminhão que rodam por nossas
estradas, podemos ter uma ideia do
quanto este setor é significativo.
Em termos econômicos, por exemplo, um pneu reformado custa em
média 35% de um pneu novo e gera
o mesmo desempenho quilométrico. Daí se pode apreender o quanto
a reforma representa em forma de
economia. E isso sem falar na questão ambiental que merece ainda
mais destaque e relevância.

UM SEGMENTO VERDE

De fato, os dados comprovam o que
Milton afirma. Graças à reforma de
pneus, milhões de pneus deixam de ir
para o descarte todos os anos, e muitos recursos naturais não renováveis
são economizados. Para se ter uma
ideia, na fabricação de um pneu comercial novo, são utilizados 79 litros
de petróleo, enquanto que um pneu
reformado consome 29 litros! Já nos
pneus de carros de passeio, a fabricação de um novo consome 27 litros, e
um reformado, apenas 9 litros.
Convém ressaltar que essa diferença possibilitou, em dez anos, uma

economia de mais de 5 bilhões de litros de petróleo, o que significa que
13.330.540.881 de metros cúbicos de
CO2 deixaram de ser emitidos na atmosfera, também em dez anos.
Tal importância ambiental da ABR
tem que ser reconhecida.

“

A ABR TEM COMO UMA DE
SUAS PRINCIPAIS BANDEIRAS
SER RECONHECIDA COMO
UM SEGMENTO VERDE, JÁ
QUE REALMENTE SOMOS
ALTAMENTE SUSTENTÁVEIS

“

Mas além da questão econômica, a
ABR tem um dos seus principais pontos de relevância: a sustentabilidade
ambiental. “Nosso segmento pega
um produto que iria para o lixo, que
seria descartado, e dá uma, duas novas vidas a ele. É por isso que sempre digo que o reformador é antes
de tudo um reciclador e um artista”,
analisa Milton Facio.

E Milton Facio complementa: “É um
absurdo o segmento de reforma pagar a carga tributária que paga para
resolver um problema ambiental de
toda a sociedade. Deveríamos ter
benefícios fiscais e de crédito pelo
serviço mais que essencial que prestamos”, analisa.
Certamente esta é uma das lutas que
a Associação, presidida por Margareth Buzetti, deve enfrentar.
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AS BANDEIRAS PARA O FUTURO
Mais do que celebrar o passado, a ABR comemora seus 35 anos olhando
para o futuro e em busca de mais conquistas que a mantenham essencial
para o segmento de reforma de pneus.
ABR, com a nova diretoria presidida pela Margareth Buzzetti, tem a missão de se aproximar dos órgãos governamentais, a fim de mostrar as dificuldades do setor e viabilizar
temas simples que impactam no dia a dia do Reformador.
E com isso mostrar ao Reformador o que a ABR pode fazer
e fará pelo setor.

Giulio Cesar Claro

Diretor de Mercado da ABR

Vejo que a ABR tem três vultosas bandeiras que são essenciais e
que devem ser nossos principais objetivos: mostrar à sociedade
e aos órgãos governamentais o quanto somos imprescindíveis
para a sustentabilidade ambiental e que, como tal, devemos ter
todos os benefícios fiscais e de crédito de empresas que são
recicladoras; buscar uma maior união da classe, com reflexos
na valorização de nossa atividade e, consequentemente, dos
nossos preços. E, por fim, a disseminação de conhecimento,
transformando a ABR em uma associação que congregue a
excelência técnica do setor, ajudando todos do segmento a
estarem mais capacitados e preparados.

Milton Facio

Diretor Financeiro da ABR

A ABR é a guardiã do segmento de reformas de pneus, e
tenho a certeza de que ela vai se tornar cada vez mais forte. É no momento de crise que percebemos quem pode
ser a nossa voz. E a ABR tem feito este papel para todos
nós, reformadores, neste período de dificuldades. A ABR é
a voz que luta para fortalecer o nosso segmento... e minha
expectativa é que cada vez mais reformadores percebam a
importância desse trabalho e venham se unir a nós. Afinal,
só com a união de todos é que seremos ainda mais fortes e
manteremos nossa relevância pelos próximos 35 anos.

Alexandre Levi

Presidente da ARESP e Diretor Técnico da ABR
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DE OLHO NA LEI

MEDIDAS EMERGENCIAIS DE
MANUTENÇÃO DO EMPREGO E DA RENDA

E

m virtude da declaração feita pela
Organização Mundial de Saúde
(OMS) de pandemia global, em decorrência do aumento exponencial de casos
do COVID-19 (CORONAVÍRUS), cumulada com as dificuldades impostas às
empresas em geral, o Governo Federal
resolveu alterar uma série de regras trabalhistas, durante o período de calamidade pública, com a finalidade de auxiliar
as empresas e preservar os empregos.
Assim, em 22.03.2020, foi publicada
a Medida Provisória 927/2020, que
estabelece algumas regras emergenciais relativas ao tratamento a ser
dado aos contratos de trabalho, visando à preservação do emprego e
da renda dos trabalhadores.
Na realidade, essa MP reconhece que
estamos vivendo em uma situação
de calamidade pública, por causa da
pandemia global ocasionada pelo
COVID-19 (CORONAVÍRUS), aplican-

do, para fins trabalhistas, a hipótese
da FORÇA MAIOR, nos termos do disposto no art. 501 da CLT.

• Regime especial de compensação
de horas no futuro (caso haja interrupção da jornada de trabalho);

Fundamentalmente, na MP 927/2020,
foi estabelecida a possibilidade de
uma maior flexibilização de direitos,
incluindo, entre outros regramentos, a concessão de férias antecipadas e coletivas, sem a observância
dos regramentos limitadores estabelecidos na CLT. Foi reconhecida
a possibilidade de que as ausências
ao trabalho no período de restrição
sejam compensadas, também, através de Banco de Horas ou troca de
feriados. E ainda foi suspensa a exigência do pagamento imediato do
FGTS dos meses de MARÇO, ABRIL
e MAIO/2020; valores que poderão
ser parcelados posteriormente.

• Suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho.

Resumidamente, a MP 927/20 estabelece que, mediante acordos individuais ou coletivos, possam ser adotadas as seguintes medidas:
• Adoção do teletrabalho (trabalho a
distância, como home-office);
• Antecipação de férias individuais e
concessão de férias coletivas, com aviso ao trabalhador até 48 horas antes;
• Aproveitamento e antecipação de
feriados;

Posteriormente, no dia 01.04.2020, foi
publicada a Medida Provisória 936/2020,
que instituiu o Programa Emergencial
de Manutenção do Emprego e da Renda, com o pagamento de uma verba
denominada Benefício Emergencial de
Preservação do Emprego e da Renda;
verba a ser paga pelo Governo Federal, nos casos em que houver a redução
proporcional de jornada de trabalho e
de salários; e a suspensão temporária
do contrato de trabalho.
Resumidamente, essa MP 936/20
prevê a possibilidade de:
a) Suspender os contratos de trabalho, conforme ajuste individual com
os empregados ou acordo coletivo;
b) Reduzir a jornada e proporcional
redução de salário (de 25%, 50% ou
70%, conforme cada caso), também
mediante ajuste individual ou acordo coletivo.
Vejamos os detalhes dessas novas
possibilidades, as quais poderão ser
utilizadas pela empresa:

REDUÇÃO
(%)

BENEFÍCIO EMERGENCIAL PAGO PELO
GOVERNO FEDERAL

ACORDO INDIVIDUAL

ACORDO COLETIVO

25%

25% do valor do
seguro-desemprego

Com qualquer empregado

Com qualquer empregado

50%

50% do valor do
seguro-desemprego

Empregados que recebem até três salários
mínimos (R$3.117) ou mais de dois tetos do RGPS
(R$12.202,12)

Com qualquer empregado

70%

70% do valor do
seguro-desemprego

Empregados que recebem até três salários
mínimos (R$3.117) ou mais de dois tetos do RGPS
(R$12.202,12)

Com qualquer empregado
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I - Redução de jornada com Redução de Salário
A empresa poderá acordar a redução
proporcional da jornada de trabalho e
de salário de seus empregados.

II - Suspensão do contrato de trabalho com pagamento de seguro-desemprego

Tais empregados terão direito ao Benefício Emergencial de Preservação
do Emprego e da Renda.

A empresa poderá acordar a suspensão do contrato de trabalho com os
empregados, os quais passariam a
receber do Governo Federal o Benefício Emergencial de Preservação do
Emprego e da Renda.

CONDIÇÕES:

CONDIÇÕES:

• Prazo máximo de 90 dias, durante o
estado de calamidade pública;

• Prazo máximo de 60 dias, durante o
estado de calamidade pública;

• Preservação do valor do salário-hora de trabalho, sendo de responsabilidade da empresa o pagamento do
salário com a redução do mesmo percentual de redução de jornada (redução de 25%, 50% ou 70%, conforme
cada caso);

• Durante a suspensão do contrato de
trabalho o empregado não poderá prestar qualquer serviço para o empregador;

• União Federal pagará um BENEFÍCIO EMERGENCIAL proporcional
ao percentual de redução de salário
(25%, 50% ou 70% do seguro-desemprego, conforme cada caso);

• Empresas com faturamento igual ou
superior a R$ 4.800.000,00, em 2019,
terão a obrigatoriedade de pagar 30%
do Salário do empregado, a título indenizatório (AJUDA COMPENSATÓRIA);
• União Federal pagará um BENEFÍCIO
EMERGENCIAL proporcional (70% ou
100% do seguro-desemprego, conforme cada caso);

• Garantia provisória no emprego durante o período de redução e após
o restabelecimento da jornada por
período equivalente ao da redução.
Exemplo: redução de salário em 3
meses garante uma estabilidade durante os 3 meses e de mais 3, no total
de 6 meses;

• Garantia provisória no emprego durante o período de suspensão e após o
restabelecimento do contrato normal por
período equivalente ao da suspensão.
(Ex: suspensão do contrato por 2 meses
garante uma estabilidade durante esses 2
meses e por mais 2, no total de 4 meses);

• Pactuação por acordo individual escrito entre empregador e empregado,
conforme as faixas salariais:

• Pactuação por acordo individual escrito entre empregador e empregado,
conforme as faixas salariais:

FATURAMENTO DO EMPREGADOR

AJUDA COMPENSATÓRIA
PAGA PELO
EMPREGADOR

BENEFÍCIO EMERGENCIAL PAGO
PELO GOVERNO
FEDERAL

ACORDO
INDIVIDUAL

ACORDO
COLETIVO

Até R$
4.800.000,00

Não obrigatória

100% do valor do
seguro-desemprego

Com qualquer empregado

Com qualquer
empregado

70% do valor do
seguro-desemprego

Empregados que recebem até três salários
mínimos (R$3.117) ou
mais de dois tetos do
RGPS (R$12.202,12)

Mais que R$
4.800.000,00

30% do valor
do salário do
empregado

Nos casos de SUSPENSÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, a AJUDA COMPENSATÓRIA paga pelo Empregador não terá
natureza salarial, não repercutindo para
quaisquer efeitos. Ou seja, não será devido o pagamento de FGTS, INSS, etc. sobre o valor da AJUDA COMPENSATÓRIA.
Embora não haja trabalho nem pagamento de “salário”, o artigo 8º, Parágrafo
2º (inciso I), da MP 936/20, prevê a manutenção dos "benefícios" no período
de suspensão, tais como Vale-Refeição,
Vale-Alimentação e Plano de Saúde.
Ainda existe a necessidade de que o
ajuste da suspensão contratual e/ou
da redução de jornada e salário seja
informado ao Governo Federal, e que
haja a comunicação da entidade sindical representativa dos empregados.
Essas duas medidas podem ser adotadas pela empresa, com cada empregado, individualmente, devendo ser
ajustadas a cada caso.
A empresa pode adotar a redução da
jornada e a suspensão do contrato de
maneira sucessiva, desde que, somadas, não sejam adotadas por mais de
90 dias e desde que o contrato não seja
suspenso por mais de 60 dias. Da mesma forma, é possível a antecipação, por
iniciativa da empresa, do cancelamento da suspensão contratual, ou mesmo
a antecipação do fim do período de
redução de jornada/salário, conforme
a retomada das atividades e de acordo
com suas necessidades.
Este é o nosso resumo das medidas emergenciais
para manutenção
do emprego e
renda.

Renato Romeu Renck Jr.
Renck & Magrisso Advogados
Com qualquer
empregado
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Tem alguma sugestão de tema para
ser abordado na coluna? Escreva para
abr@abr.org.br
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AÇÕES SOCIAIS

SEGMENTO SE UNE EM SOLIDARIEDADE
CONTRA O COVID-19
ABR e associados realizam ações para ajudar no combate ao COVID-19

Além das ações de vacinação, a ABR
participou, ao lado de outras entidades, de uma ação de testagem de
caminhoneiros para o COVID-19, organizada em âmbito nacional pelo
Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do
Transporte (Sest/Senat).

A

Pandemia do COVID-19 e suas
consequências sanitárias, econômicas e sociais, fizeram com que
muitas empresas e associações se
unissem para ajudar aqueles que
mais necessitam. E, no segmento de
pneus, não foi diferente.
Ao longo dos últimos meses, a ABR,
na figura de sua presidente, Margareth Buzetti, encabeçou ações de
vacinação antigripe para os profissionais da estrada.
Foram duas ações realizadas no estado do Mato Grosso do Sul: uma em
Sinop, e outra em Cuiabá, totalizando
uma distribuição de duas mil doses
da vacina.

Os testes foram realizados na rodovia
BR-163/364, no Mato Grosso, em uma
estrutura montada na base da Polícia
Rodoviária Federal, no km 387, saída
de Cuiabá para Rondonópolis.
As referidas atividades contaram
também com o apoio da Polícia
Rodoviária Federal (PRF); Departamento Estadual de Trânsito de Mato
Grosso (Detran-MT), Caramori DAF;
Sindicato dos Policiais Rodoviários
Federais de Mato Grosso; Federação
das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros dos Estados de
MT, MS e RO (Fetramar).
Para fazer o teste, os interessados tinham de apresentar, obrigatoriamente, a Carteira Nacional de Habilitação
(CNH), nas categorias C, D ou E.

“É fundamental que a sociedade,
com apoio de associações e empresas privadas, se organize para que
possamos ajudar a imunizar os profissionais que estão na linha de frente
desta batalha, a fim de garantir que
a população brasileira possa ficar em
casa”, revelou Margareth Buzetti, presidente da ABR.
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ORIENTAÇÕES SOBRE
O CORONAVÍRUS
Os caminhoneiros, além de se
submeterem ao teste, durante o
atendimento, puderam tirar dúvidas sobre o COVID-19, formas de
contágio, relembrar as medidas
preventivas e os sintomas. Houve ainda o cadastramento dos
participantes e a distribuição de
lanches, máscaras de tecido e
panfleto explicativo sobre o exame rápido.
Segundo o diretor da unidade
do Sest/Senat em Cuiabá (MT),
Ricardo Azevedo, em todo o Brasil, serão oferecidos 30 mil testes.
“Mato Grosso receberá 600 unidades, que serão utilizadas em
duas frentes: 200 na BR-163/364
para exames de motoristas rodoviários, e o restante no eixo urbano, onde motoristas e cobradores
do transporte coletivo de passageiros também contarão com a
testagem”, explicou.

A Vipal Borrachas, ciente de sua posição como relevante ator dentro do
segmento rodoviário no Brasil, também
prestou sua solidariedade aos caminhoneiros e lançou a Rede Vipal Solidária. O projeto, que conta com a parceria
e o engajamento das reformadoras da
Vipal Rede Autorizada, trouxe medidas
práticas para minimizar as dificuldades
e a falta de infraestrutura que os caminhoneiros enfrentaram para seguirem
trabalhando pelas rodovias brasileiras.
A ação consistiu em formar uma rede
de parcerias para oferecer melhores
condições aos motoristas, com apoio
em questões básicas, como alimentação e higiene. Cada reformador definiu como podia ajudar e de que forma
contribuiria para realizar o atendimento
aos motoristas, e a Vipal apoiou com
os custos das operações. Somente nos
primeiros dias de ação, foram distribuídos 485 refeições, 490 kits de higiene e
330 frascos de álcool gel. “A Vipal tem a
maior rede de reformadores do Brasil e
um dos seus diferenciais é estar presente em todas as regiões do País. Entendemos que a nossa ampla Rede pode
exercer um papel importante para que
os nossos caminhoneiros, esses verdadeiros guerreiros da estrada, se sintam
apoiados neste momento difícil”, destaca Guilherme Rizzotto, Diretor Comercial e Marketing da Vipal Borrachas.
E ainda ressalta: “Ao formar a Rede Vipal Solidária, a Vipal se coloca mais uma
vez na estrada ao lado dos caminho-

neiros, apoiando-os nesse momento
para que eles recebam toda a atenção
merecida e condições necessárias para
desempenhar suas funções e seguirem
garantindo o abastecimento e o bem-estar da nossa sociedade”.
“Estamos solicitando que nossos
parceiros registrem suas ações da
Rede Vipal Solidária em fotos e vídeos para compartilharem nas redes sociais e, assim, estimularem
que mais empresas se inspirem e se
juntem a nós nesta causa tão importante”, concluiu.
Além da criação da Rede Vipal Solidária, a empresa doou R$ 132 mil
ao hospital São João Batista, de
Nova Prata-RS, para combate ao
COVID-19.
O valor foi destinado à compra de
um aparelho para anestesia com
respirador, o qual atende pessoas internadas contagiadas com o Coronavírus, mas que também servirá para
uso no bloco cirúrgico do hospital.
Para o Diretor do Hospital São João
Batista, Fernando Lenzi da Silva, a
parceria de anos da instituição com
a Vipal é fundamental.

DOAÇÃO DE AMBULÂNCIA
A Unique Rubber Technologies, fábrica de produtos de borracha com 45
anos de atividades, reforçou sua participação na comunidade onde está
inserida, e colaborou com a cidade
de São Leopoldo-RS na luta contra o
COVID-19. A empresa doou uma ambulância para a prefeitura da cidade e
ainda quatro cadeiras de rodas.
Dessa forma, a Unique participou de
modo efetivo na comunidade, principalmente num momento como este,
colaborando para que se possa administrar a situação da melhor maneira e,
o que é mais importante: salvar vidas.

“

VIPAL TAMBÉM PRESTA AJUDA

NESTE MOMENTO EM QUE O
BRASIL INTEIRO ESTÁ PERPLEXO
COM A PANDEMIA DO
CORONAVÍRUS, AÇÕES COMO
ESTAS NOS DÃO ESPERANÇA

Além disso, a Unique também adotou
medidas de prevenção na fábrica, desde os primeiros dias de mobilização
contra o contágio do novo coronavírus.
Isso porque dá prioridade às pessoas
em tudo aquilo que realiza. A empresa
entende que essa é a melhor maneira
de equilibrar atividade econômica essencial com respeito à saúde e à vida.

“A Vipal, com quem mantemos uma
antiga e sólida parceria, mais uma
vez nos apoia, estendendo-nos a
mão em um momento de dificuldade
como este ao colaborar conosco na
aquisição de um equipamento indispensável, o qual servirá não somente
no trato de pacientes durante a pandemia, mas, permanentemente, no
bloco cirúrgico do hospital”, concluiu
Lenzi da Silva.

A entrega foi realizada por um dos fundadores da Unique, Remy Möller, colaboradores, acionistas, representantes
do Conselho Consultivo e do Comitê
Executivo da empresa, e contou com a
presença do Prefeito Municipal de São
Leopoldo, Ary Vanazzi, do Secretário
da Saúde, Ricardo Brasil Charão, e de
Gladimir Amaral, Coordenador Administrativo da única UPA do município,
instalada no bairro Scharlau, onde também está a Unique.

“
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DISTANCIAMENTO SOCIAL: BOA
OPORTUNIDADE PARA DESENVOLVER EQUIPES
Em tempos de pandemia do Covid-19, a Univipal intensificou cursos
e aperfeiçoamentos on-line, não só para suas equipes internas como
também a parceiros e público em geral
demandas do mercado sobre diversos
temas relacionados ao negócio da Vipal”, explica Andreia. Ela salienta que o
chamado “novo normal”, causado pelo
Coronavírus, acabou oportunizando a
realização de 76 treinamentos com as
equipes da empresa no Brasil e no exterior, através de recursos digitais.

isolamento social provocado
pela pandemia do Covid-19
motivou que muitas empresas no
mundo direcionassem seus colaboradores para o regime de home-office.
Porém, mais do que adaptar as atividades corriqueiras para casa, o desafio
das empresas é saber aproveitar o momento para agregar valor. Conforme
pesquisa global da consultoria PwC, estão entre as preocupações dos líderes
empresariais o chamado upskilling, processo de aprimoramento de competências de um profissional para maior qualidade e otimização de suas atividades.
Para isso, além da preocupação em não
interromper as atividades cotidianas do
negócio, está a de conseguir capacitar
os empregados com as habilidades necessárias para o futuro.
Muitas empresas estão buscando extrair ensinamentos em meio à crise gerada pela pandemia. É o caso da Vipal
Borrachas, líder no segmento de reforma de pneus na América Latina. Diante
do cenário que se formou, a empresa se
fez a pergunta: “Por que não usar este
período para o aperfeiçoamento profissional de colaboradores, parceiros e interessados?”. Assim, aproveitando o co-
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nhecimento técnico de sua universidade
corporativa, a Univipal, a empresa, logo
após o começo da pandemia, deu start
ao projeto cuja ideia é qualificar o mercado de reforma de pneus e de transporte, o que já vem mostrando resultados, tanto no Brasil quanto no exterior.
“Este processo se iniciou em março e
está ocorrendo em duas etapas: na primeira, liberamos nossos conteúdos a
distância, geralmente dedicados a nossos parceiros, reformadores de pneus e
frotistas, para o público em geral, como
transportadores, reformadores multimarca, caminhoneiros, entre outros”,
conta Andreia Peruzzo, Coordenadora
da Univipal. A adesão foi bastante positiva: houve mais de 1,1 mil matrículas
do início de março até agora, e 55% dos
inscritos acessaram os conteúdos cem
vezes mais do que no mesmo período
do ano passado.
Já o segundo momento foi destinado
às equipes comercial e técnica da própria Vipal, que receberam treinamentos
on-line para aperfeiçoar e reciclar conhecimentos. “Essa etapa junto à nossa
equipe interna foi no sentido de prepará-la ainda mais para atender às novas
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Neste momento em que ainda há
muita incerteza quanto ao futuro dos
negócios, a visão disruptiva da Vipal
é um bom exemplo de que é possível
enxergar além e crescer em meio à crise. “Está sendo um laboratório muito
importante para atividades que antes
acreditávamos ser obrigatoriamente
presenciais, mas que estão se mostrando desafiadoras e novas”, considera
Guilherme Rizzotto, Diretor Comercial e
de Marketing da Vipal Borrachas.

“

TEMOS CONSCIÊNCIA DE QUE
O MOMENTO QUE ESTAMOS
VIVENDO EXIGE ADAPTAÇÕES
E UMA POSTURA DIFERENTE

“

O

Quem também vem se valendo dos
conteúdos gerados pela Univipal são
as filiais da Vipal no exterior, como no
Chile, Colômbia e México. As medidas
de distanciamento implementadas em
seus países nos motivaram a promover
atividades via web com seus clientes e
parceiros, como reformadoras, transportadoras e distribuidores. As ações
vão desde palestras técnicas sobre
gestão de pneus e sustentabilidade no
transporte até auxílio remoto em questões administrativas.

&
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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.

A Maior e Mais Completa

Fábrica de Produtos para Recapagem de Pneus
Faça um orçamento sem compromisso e con ra nossos preços

TELEVENDAS

(11) 5874-9888
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recismec.com.br

Recismec

recismec@recismec.com.br

Recismec

Rua Flandres, 98 - Chácara Santa Maria São Paulo - SP Cep: 05879-440
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NOVA DATA

Aqui os negócios giram
O evento que integra toda cadeia do setor pneumático:
desde a matéria-prima até o destino final
Compostos para reforma de pneus;
Pneus para transporte de cargas;
Rodas, aros e acessórios;
Equipamentos para oficinas e borracharias;
Material para reparos;
Automação, segurança industrial e muito mais.

Confira tudo em nossos
canais digitais!
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@Feira Pneushow
www.pneushow.com.br
.pneushow com.br
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TRANSPORTE
INTERNACIONAL
DE CARGAS
Como lidar com a documentação e
com as aduanas na América do Sul
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TRANSPORTE INTERNACIONAL
DE CARGAS
Como lidar com a documentação e com as aduanas na América do Sul

O

transporte rodoviário internacional de cargas é um dos principais meios de envio de mercadorias
em todo o nosso continente. Afinal, os
demais modais de transporte não têm
a mesma capilaridade que encontramos nas rodovias sul-americanas.

de cargas, as empresas devem seguir as determinações dos órgãos
reguladores. São eles que estabelecem as regras para esse tipo de processo. E segui-las é essencial, já que
garante a segurança e a eficiência
dos procedimentos.

E fazer o transporte rodoviário internacional de cargas requer uma
expertise bastante específica para o
transportador, uma vez que há uma
série de requisitos que devem ser
cumpridos neste tipo de serviço.

A principal reguladora dessa atividade no Brasil é a Agência Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT). É ela a
responsável por emitir os atos legais e
regulamentares do setor, bem como
por determinar os procedimentos
operacionais a serem seguidos nesse
tipo de situação.

Em primeiro lugar, para se fazer o
transporte rodoviário internacional
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PRINCIPAIS DETERMINAÇÕES LEGAIS
DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO
INTERNACIONAL DE CARGAS
Empresas nacionais precisam da licença originária (que é a autorização
que permite que a companhia faça
transporte rodoviário internacional de
cargas) e da autorização de viagem de
caráter ocasional (concedida para a
realização de viagem não permanente). O processo é regulamentado pela
Resolução nº 1474/2006.
Alguns documentos são essenciais
para acompanhar mercadorias no
transporte rodoviário internacional
de cargas. Esses itens ficam com os
produtos desde a saída do fornece-

dor até a chegada ao consumidor
final. Antes, esses papéis eram emitidos de forma física, mas hoje são eletrônicos. Veja, a seguir, quais são eles!

1. Conhecimento de Transporte
Eletrônico (CT-e)
2. Manifesto Eletrônico de
Documentos Fiscais (MDF-e)
3. Manifesto internacional de
cargas/ Declaração de trânsito
aduaneiro (MIC/DTA)

SAIBA COMO SE DÁ A FISCALIZAÇÃO
E DESEMBARAÇONAS ADUANAS
O primeiro passo para o processo de
entrada nos países vizinhos é o importador/exportador possuir habilitação
para tais operações. Isso se dá através
do Siscomex RADAR (Registro e Rastreamento da Atuação dos Intervenientes Aduaneiros).
Geralmente as empresas nomeiam
um despachante aduaneiro, para que
possa ser o representante legal junto
à Receita Federal Brasileira (RFB). Este
despachante, mediante instruções e
documentos que serão recebidos do
importador/exportador, vai providenciar licenças de importação, anuências
de órgãos governamentais intervenientes no processo, e também documentos como certificados de origens e
outros afins.
É o que explica Homero Vecchi, diretor
de serviços de valor agregado da DHL
Global Forwarding. “Uma vez tendo

todos os documentos e dados instrutivos ao desembaraço aduneiro, uma
Declaração de Importação ou Exportação será registrada no Siscomex. O
próximo passo, então, será aguardar o
canal de parametrização fiscal, ou seja:
Verde (liberação automática), Amarelo
(Conferência documental), Vermelho
(Conferência documental e física da
mercadoria) e dar sequência aos trâmites operacionais e documentais que
cada canal exige.”
O diretor ressalta ainda que o importador/exportador deverá definir claramente, no início de qualquer operação, a NCM (Nomenclatura Comum do
Mercosul) correta para cada produto.
“Na verdade, é ela quem determina os
tratamentos administrativos aplicados
para as mercadorias, bem como alíquotas de recolhimentos de impostos
a serem aplicadas”, completa.
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INMETRO
REFORMADO
DOT
CÓDIGODEBARRAS
AGRO
TINTAVULCANIZÁVEL
PARALISTRARPNEUS
comercial@bmgsolucoesindustriais.com.br
amanda@bmgsolucoesindustriais.com.br

(16) 3720.7300
R. Geraldo Garcia do Nascimento 2591
Distrito Indústrial I - Franca / SP
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A IMPORTÂNCIA DE PROFISSIONAIS EXPERIENTES
Todo o processo de despacho aduaneiro é bastante complexo e exige seguir uma série de leis, normas e regras
estabelecidas pela Receita Federal e
órgãos anuentes envolvidos. Há casos
mais complexos como, por exemplo,
cargas relacionadas ao setor farmacêutico, químico, óleo e gás e produtos perecíveis em geral, mas, em regra, todos os setores possuem alguma
particularidade, o que torna essencial
a experiência dos profissionais importadores e exportadores envolvidos
“É fundamental que todos os elos da
cadeia logística contem com profissionais experientes nas operações que demandarão cada tipo de negócio. Uma
vez tendo um bom processo aduaneiro,
o risco de atrasos, multas ou mesmo
questionamentos adicionais poderão
ser reduzidos”, complementa Vechi.

Importante elo dessa cadeia, as transportadoras também precisam conhecer todos esses trâmites e possuir
profissionais gabaritados para este
tipo de transporte. ”A entrega de documentos originais que acompanham
cargas de exportação, por exemplo,
deve chegar às mãos do despachante
aduaneiro na fronteira o mais rápido
possível, para que os procedimentos
de liberação sejam feitos dentro do
tempo de operação da Aduana. Diria
que alguns pontos relevantes na escolha de uma transportadora parceira
vão desde a frota e disponibilidade de
veículos para atender às demandas
do negócio, protocolos de segurança
aplicados às cargas, até caminhões
com sistema de rastreamento e licenças para transportes para certos produtos (ex.: Cargas do setor Farmacêutico)”, analisa o diretor da DHL.

Um valioso profissional nessa cadeia,
além do despachante aduaneiro, é o
agente de cargas, pois é a pessoa que,
em nome do importador ou do exportador, contrata o transporte de mercadorias, consolida ou desconsolida cargas e presta serviços relacionados.
Dessa forma, entende-se que os agentes de carga internacional são aqueles
que desenvolvem soluções personalizadas para os clientes do transporte
de carga em qualquer modal e são
responsáveis pela coleta e entrega na
origem e no destino. O pré-embarque
e o pós-embarque das cargas são as
obrigações primordiais do agente.

OS PRAZOS DE LIBERAÇÃO
Os prazos de liberação nas fronteiras
dos países da América do Sul, normalmente, não são muito extensos
e variam também de acordo com a
complexidade do produto envolvido.
Há processos liberados em um dia
útil, e outros que demandam até dez
dias úteis.
Casos de mercadorias parametrizadas em canais amarelo ou vermelho
são exemplos de prazos maiores na
liberação de produtos. Mas sempre
convém ressaltar que esses processos
são elásticos, pois podemos ter tempos maiores por conta da parametrização fiscal, como também por parte
do importador/exportador, Receita
Federal, órgãos anuentes, transportadora ou mesmo apenas pela questão de períodos de picos.
Situações como a que estamos vi-
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vendo com a pandemia do COVID-19
também têm afetado os processos. A
Receita Federal, a exemplo de todos
os setores do País, precisou aderir
ao atendimento virtual. Com isso, os
casos envolvendo canais amarelos
e vermelhos têm demandado mais
tempo para serem concluídos. “Por
isso, novamente reforço a importância de um bom e organizado processo documental de registro de declarações de importação ou exportação,
pois isso ajudará a agilizar as análises
por parte da RFB e dos órgãos anuentes envolvidos”, explica Vechi.
Com relação ao transporte de carga, que também pode afetar a parte aduaneira, é fundamental que a
transportadora atenda aos protocolos de segurança instaurados pelos
países vizinhos, e que tenham todos
os equipamentos e aparatos necessá-
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rios à entrada das cargas. Ex.: kits de
segurança, máscaras, álcool em gel e
luvas descartáveis. Os requerimentos
para estes produtos variam de país
para país.
Por fim, é preciso entender que o
impacto dos processos de fiscalização pode ser alto para o importador,
caso não estejam 100% de acordo
com as normas e leis vigentes. Uma
carga em desacordo poderá ficar
retida por dias e dias aguardando
correções documentais, recolhimento de multas e retificações da Declaração de Importação ou Exportação.
Isso certamente irá gerar atrasos no
recebimento ou envio de cargas, originando riscos de parada de linhas
de produção, exposição fiscal, custos extras com estadias de veículos,
armazenagens, entre outros.

O essencial não pode parar, e por isso estamos
trabalhando para manter nosso atendimento
diferenciado mesma nesse tempo delicado
em que estamos vivendo.

GIZ ECOLÓGICO

Serra de qualidade não é
a que raspa mais e sim a que
tem melhor textura!

@geborcomercial

Já estamos no Instagram!
Não deixe de seguir nossa página oficial e fique
por dentro das novidades.
IMPORTADOS

Conjunto
B&J Turbo

(31) 3328-6979 |

Pino para engate
com retenção

Engate com
retenção

Fresa com ponta

(31) 97141-0054 | (27) 3398-9000 |

gebor.com.br | gebor@gebor.com.br |
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(27) 99785-6813
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PNEUSHOW É ADIADA PARA 2021

A Francal Feiras, a Associação Brasileira da Indústria de Artefatos de
Borracha - ABIARB, a Associação
Brasileira do Segmento de Reforma
de Pneus - ABR e a Associação das
Empresas Reformadoras de Pneus

do Estado de São Paulo - ARESP,
após um criterioso processo de análise, reflexão e negociação com o
pavilhão de exposições, comunicam
que os eventos simultâneos Expobor
- Feira Internacional de Tecnologia,
Máquinas e Artefatos de Borracha
e Pneushow - Feira Internacional
da Indústria de Pneus foram adiados para 2021, no período de 17 a
19 de março, no Expo Center Norte,
em São Paulo.

- como a manutenção das medidas
de distanciamento social, as particularidades e sazonalidade dos setores representados, a capacidade
de investimento de empresas expositoras e visitantes, além do calendário internacional - a nova data vai
proporcionar melhores condições
para realizar um evento seguro para
todos os públicos envolvidos, com
visitação forte e muitas oportunidades de negócios.

Desde o adiamento anterior (de 30
de junho a 2 de julho para 23 a 25 de
setembro), a promotora e seus parceiros vêm mantendo intenso diálogo com o mercado para definir a
melhor data para os eventos.

Num momento crucial para a recuperação da economia, após os danosos efeitos da pandemia nas atividades de toda a cadeia produtiva, em
2021, a Expobor e a Pneushow irão
reforçar seu caráter fundamental
para o desenvolvimento econômico,
social e tecnológico do mercado da
borracha e do pneu.

Levando em conta os muitos desafios que o presente momento impõe

Conheça o software líder
para o mercado de Pneus.
Extraia mais resultado de sua reformadora.

Administrativo

Contábil
Logística

Comercial

Financeiro

Produtivo
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RECORDE NAS EXPORTAÇÕES
DO AGRONEGÓCIO

Um dos principais mercados dos
pneus reformados, o agronegócio
vem sustentando excelentes resultados, mesmo em um momento de crise como o que estamos atravessando.
E os números comprovam esta afirmação. Segundo o Ministério da
Agricultura, as exportações do agronegócio do Brasil atingiram, no mês
de junho, um recorde para o mês, em
termos de valor, a 10,17 bilhões de
dólares, alta de 24,5% na comparação
com igual período do ano passado.
O principal setor responsável pelo
crescimento das exportações foi o
complexo soja. As vendas externas do
setor subiram de US$ 3,53 bilhões, em
junho de 2019, para US$ 5,42 bilhões,
em junho de 2020, o que representa
uma alta de 53,4% ou quase US$ 1,9
bilhão de crescimento em valores absolutos. Para efeito de comparação, as
exportações do agronegócio cresceram US$ 2,0 bilhões, comparando-se
o mês de junho de 2019 e o de 2020.

A exportação de soja em grãos (13,8
milhões de toneladas) teve bastante
influência nesses valores, alcançando
US$ 4,67 bilhões, em junho de 2020,
com expansão do quantum em 5,2
milhões de toneladas na comparação
do mês de junho de 2020 ao de 2019.
A SCRI também ressalta a retomada
das exportações de açúcar, que subiram quase 1,5 milhão de toneladas
relativo aos dois períodos.
A China foi o principal país responsável pela expansão do volume exportado pelo Brasil, adquirindo em junho
70% da soja brasileira em grãos. O
país asiático elevou ainda as aquisições de produtos do agronegócio
brasileiro em US$ 1,3 bilhão entre
junho de 2019 e junho de 2020: 65%
do crescimento em valores absolutos
das exportações brasileiras do agronegócio observados no mês de junho
de 2019 e no de 2020.
O agronegócio brasileiro aumentou
sua participação nas exportações

brasileiras de 44,4% (junho-2019)
para 56,8% no mês pesquisado. Por
sua vez, as importações do agronegócio diminuíram de US$ 984,55 milhões (junho 2019) para US$ 826,28
milhões em junho de 2020 (-16,1%).
Dessa forma, o saldo da balança atingiu US$ 9,3 bilhões.

ÁLCOOL E AÇÚCAR
O complexo sucroalcooleiro foi o setor
que teve o maior aumento percentual
das exportações, dentre os principais
setores exportadores do agronegócio
brasileiro, elevando-se 74,5% na comparação entre junho de 2019 e junho
de 2020, passando de US$ 536,12 milhões para US$ 935,37 milhões.
As exportações de açúcar de cana
representaram a maior parte do valor
exportado pelo setor, com US$ 810,80
milhões (+80,4%) e quase 3 milhões
de toneladas exportadas (+94,8%).
Fonte: Reuters
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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
MACEIÓ - AL
INMETRO COMPNEUS
(82) 3231 9786

AMAPA
MACAPÁ - AP
INMETRO RPM PNEUS
(96) 3251 2801

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

BAHIA
FEIRA DE SANTANA - BA
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) 9 9998 2021 | (88) 9 9925 0113
UNICAP RENOVADORA
(88) 9 9778 9605

ESPÍRITO SANTO
CARIACICA - ES
INMETRO VITÓRIA DIESEL
(27) 2125 3400
VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
INMETRO VENDAP RENOVADORA
DE PNEUS
(28) 3546 1500

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

RONDONÓPOLIS - MT
INMETRO SENA PNEUS RONDONÓPOLIS
(66) 3439 0500
INMETRO VACHILESKI PNEUS
(66) 3468 1521 | (66) 3426 1392
VÁRZEA GRANDE - MT
INMETRO GAPY RECAPAGENS
(65) 3682 0848
INMETRO RECAPADORA TREVÃO
(65) 3684 6666

MATO GROSSO DO SUL
DOURADOS - MS
INMETRO GRUPO COLOMBO PNEUS
(67) 3424 0007

MINAS GERAIS
ANDRADAS - MG
INMETRO RECAUCHUTAGEM
ANDRADENSE
(35) 3731 1414

GOIÂNIA - GO
INMETRO PNEU FORTE
(62) 3586 2388

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

PORANGATU - GO
INMETRO PNEUS NORCAPE
(62) 3367 1677

POUSO ALEGRE - MG
INMETRO DPASCHOAL
(35) 3427 4800

SENADOR CANEDO - GO
PNEUS BARÃO
(62) 3565 8358

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

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

PARÁ
ANANINDEUA - PA
INMETRO RECAPAGEM LÍDER
(91) 3202 0314

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

PARANÁ
APUCARANA - PR
INMETRO RECAUCHUTAGEM RANK
(43) 2102 1251
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
GUARAPUAVA - PR
INMETRO FM PNEUS
(42) 3624 1022
JANDAIA DO SUL - PR
INMETRO PNEUS JANDAIA
(43) 3432 1681
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
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INMETRO SUL PNEUS RECAPAGENS
(46) 3225 3200

INMETRO RECAUFLEX
(24) 3323 3710

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

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

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

NOVA IGUAÇU - RJ
INMETRO ALTA PERFORMANCE
RECAUCHUTADORA E REFORMADORA
DE PNEUS
(21) 3540 5823

TOLEDO - PR
INMETRO FM PNEUS
(45) 3421 6262

PETRÓPOLIS - RJ
INMETRO CRYSTONE PNEUS
(24) 2259 1453

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
ARARUAMA - RJ
INMETRO RICAMAR PNEUS
(22) 2665 1546
BARRA MANSA - RJ
INMETRO PNEUSCAR RECAUCHUTAGEM
(24) 3325 8000
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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

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
ERECHIM - RS
INMETRO AG PNEUS
(54) 3522 1475 | (54) 3552 1786
INMETRO VACHILESKI PNEUS
(54) 2107 9000

FELIZ - RS
INMETRO OST PNEUS
(51) 3637 3610
GRAVATAÍ - RS
INMETRO M2 PNEUS
(51) 3432 1600
IJUÍ - RS
INMETRO ATUAL PNEUS COMÉRCIO
E RECAPAGEM Ltda.
(55) 3333 7777
INMETRO HOFF PNEUS
(55) 3331 7100
NOVA PRATA - RS
INMETRO PALUDO PNEUS
(54) 3242 1457
NOVO HAMBURGO - RS
INMETRO ALIANÇA RECAPAGEM
(51) 3525 2345
PELOTAS - RS
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
SANTIAGO - RS
INMETRO BATISTA PNEUS
(55) 3251 1818

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

RONDÔNIA
ARIQUEMES - RO
INMETRO RENOP RENOVADORA DE PNEUS
(69) 3535 2540
VILHENA - RO
INMETRO RECAPADORA RODAMAIS
(69) 3321 4438

SANTA CATARINA

MARAVILHA - SC
INMETRO FM PNEUS
(49) 3644 5200
RIO DO SUL - SC
INMETRO ZANELLA PNEUS
(47) 3525 0873

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

SÃO BENTO DO SUL - SC
INMETRO RENOVADORA DE PNEUS
OXFORD
(47) 3635 0414

CAPINZAL - SC
INMETRO BALDISSERA RECAPAGENS
(49) 3555 3995

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

CRICIÚMA - SC
INMETRO DPASCHOAL
(48) 3462 0088
FRAIBURGO - SC
INMETRO RFX PNEUS
(49) 3246 3533

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

IÇARA - SC
INMETRO WARMOR RENOVADORA DE
PNEUS
(48) 9 9679 2436

TRÊS DE MAIO - RS
INMETRO THOMÉ PNEUS
(55) 3535 1580 | 3535 1771

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

SANTA CECILIA - SC
INMETRO RENOVADORA DE PNEUS
FOGAÇA
(49) 3244 3283 | (49) 3244 0945

IBIRAMA - SC
INMETRO BONIN PNEUS
(47) 3357 0005

TAPEJARA - RS
INMETRO BORILLI PNEUS
(54) 3344 1747

JOINVILLE - SC
INMETRO RECAPADORA ELDORADO
(47) 3177 1414

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

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

SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RS
INMETRO HOFF PNEUS
(51) 3562-9400

INMETRO BOGO PNEUS
(47) 2106 2108

SÃO MIGUEL DO OESTE - SC
INMETRO AG PNEUS
(49) 3622 6400 | (49) 3622 6202
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

ITAJAÍ - SC
INMETRO RPI RECAPAGEM
(47) 3246 6000
INMETRO WARMOR RENOVADORA
DE PNEUS
(47) 3348 1805

XAXIM - SC
INMETRO AG PNEUS
(49) 3321 5605 | (49) 3353 2363

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

AMERICANA - SP
INMETRO RECAP PNEUS
(19) 3478 8877
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NOVA ODESSA - SP
INMETRO UNICAP RENOVADORA DE
PNEUS
(19) 3341 3700

ARAÇATUBA - SP
INMETRO RM PNEUS
(18) 3631 2288

ITU - SP
INMETRO ITUCAP RENOVADORA PNEUS
(11) 4022 6130

ARARAQUARA - SP
INMETRO SL PNEUS
(16) 3322 1201

JACI - SP
INMETRO UNIVERSO RENOVADORA DE
PNEUS
(17) 3283 1874

PALMITAL - SP
INMETRO PAULINHO PNEUS
(18) 3351 2790

JARDINÓPOLIS - SP
INMETRO CINBORG PNEUS
(16) 3663 1500

PENÁPOLIS - SP
INMETRO MIUDINHO PNEUS
(18) 3652 1130

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

PORTO FELIZ - SP
INMETRO SER PNEUS PORTO FELIZ
(15) 3261 4866 | (15) 3261 4690

LORENA - SP
INMETRO VALECAP PNEUS
(12) 3153 3164

PRESIDENTE PRUDENTE - SP
INMETRO GRUPO COLOMBO - DO VALE
(18) 3908 7009

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

REGISTRO - SP
INMETRO SOROCAP - RECAUCHUTAGEM
SOROCABA
(13) 3828 7277

MARÍLIA - SP
INMETRO RECAPOG REFORMADORA
(14) 3432 3631 / 3433 0318

RIBEIRÃO PRETO - SP
INMETRO DPASCHOAL
(16) 3965 8299
INMETRO PNEUS SANTA HELENA
(16) 3626 7184

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
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
ITAPETININGA - SP
INMETRO SIMÉTRICA RECAUCHUTAGEM
DE PNEUS
(15) 3271 7887 | (15) 3271 8619
ITAPEVI - SP
INMETRO DURAPOL - DELLA VIA PNEUS
(11) 2067 1234
ITARARÉ - SP
INMETRO GRUPO COLOMBO - DO VALE
(15) 3532 3557
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MIRACATU - SP
INMETRO GRUPO COLOMBO - DO VALE
(13) 3846 4222
MIRASSOL - SP
INMETRO RM PNEUS
(17) 3242 6735 | (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
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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
SANTANA DE PARNAÍBA - SP
INMETRO NSA / PNEUTEC
(11) 4705 9977
INMETRO PAULICEIA PNEUS
(11) 4151 9200
INMETRO PNEUCARGO TECNOLOGIA
EM PNEUS
(11) 4789 3217

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

SÃO PAULO - SP
INMETRO ALVORADA REFORMADORA
(11) 2693 1351
INMETRO FOX PNEUS
(11) 2296 0077
INMETRO JÔ PNEUS
(11) 2605 2723
SOROCABA - SP
INMETRO FERNANDO FRANÇA SOROCABA
(15) 3293 1224
INMETRO SOROCAP RECAUCHUTAGEM SOROCABA
(15) 3221 7277

SUMARÉ - SP
INMETRO RESSOLAGEM MARQUES PNEUS
(19) 3873 3634 | (19) 3883 2991
TAQUARITINGA - SP
INMETRO REDE RECAPEX
(16) 3253 8410
TATUÍ - SP
INMETRO ITARUBAN REFORMADORA
DE PNEUS
(15) 3251 2341

SETOR: FABRICANTES DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

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

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

ARCOS - MG
ARCOMÁQUINAS
Rodovia BR 354, nº 840 Km - 476
(37) 3351 1370

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

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

LORENA - SP
FERLEX
Rodovia Presidente Dutra Km 51
Predio III - (12) 3157 4090

SÃO PAULO - SP
REMATIPTOP
Av. Forte do Leme, 1150 Prédio 6
(11) 2018 6700

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

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

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

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

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

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

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

UBERLÂNDIA - MG
VULCAFLEX INDÚSTRIA
E COMÉRCIO
Rua Afonso Egydio de Souza, 540
Distrito Industrial
(34) 3233 5200

HORTOLÂNDIA - SP
TECH INTERNATIONAL DO BRASIL
SOLUÇÕES EM REPAROS LTDA.
Rua Pérola, 200, Galpão 2
Jd. Santa Esmeralda - (19) 3386 7710

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

FRANCA - SP
EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS
Av. Alberto Rodrigues Alves, 450
Distrito Industrial Antonio Della Torre
(16) 3707 2400

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

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