NOSSA HISTÓRIA NÃO É CONTADA
APENAS EM QUILÔMETROS.
MAS EM DESAFIOS SUPERADOS.

VIPAL BORRACHAS.
A ESTRADA ENSINA
A VENCER.

Ocupar posição de liderança no mercado de
reforma de pneus e participar do mercado

VISÃO
E MISSÃO

do escopo da borracha, seus substitutos,
sucedâneos e aplicações, oferecendo qualidade e promovendo a satisfação das partes
interessadas.
Atuaremos sempre de forma ética e em
harmonia com nossos públicos relacionados, valorizando a colaboração e a iniciativa
daqueles que comungam nossos valores.

Ouvimos o chamado da estrada e fomos longe. Rodamos
o mundo inteiro e aprendemos uma lição fundamental
nessa jornada: é a estrada que ensina a vencer.
Somos a Vipal Borrachas, líder em reforma de pneus na
América Latina e uma das mais importantes fabricantes
mundiais de borracha. Atuamos em:

PRODUTOS PARA
REFORMA DE PNEUS

MÁQUINAS PARA
REFORMA DE PNEUS

LINHA INDUSTRIAL

PRODUTOS PARA
REPAROS DE PNEUS
E CÂMARAS DE AR

FABRICAÇÃO DE PNEUS
E CÂMARAS DE AR
PARA MOTOCICLETAS

Os ensinamentos que carregamos nos mantêm próximos a todos
que vivem da estrada. Essa identificação é traduzida através de um
posicionamento que reflete nossa trajetória e as conquistas que
ainda estão por vir nessa viagem.

ESTRUTURA

4

Quatro
fábricas

A mais
moderna
estrutura
do segmento
de reforma

3.000
funcionários

Capacidade
instalada de mais de

19.000

toneladas/mês

Centro Técnico e
Centro de Pesquisa
e Tecnologia

Centro de Pesquisa
e Tecnologia.

13

centros de
distribuição com
operação nos
continentes

5

Estrutura física de

183 mil m²

FÁBRICAS

FÁBRICA I EM NOVA PRATA / RS – BRASIL

FÁBRICA II EM NOVA PRATA / RS – BRASIL

FÁBRICA EM FEIRA DE SANTANA / BA – BRASIL

FÁBRICA EM PEREZ / SANTA FÉ - ARGENTINA

1960

Antes de criar a Vipal Borrachas, Vicencio Paludo inicia sua trajetória como
sócio de um posto de gasolina. No contato diário com os caminhoneiros, ele
aprende sobre o dia a dia de quem vive na estrada e começa a vislumbrar
um novo caminho a ser trilhado no mercado de borrachas.

HISTÓRIA
1964

O descarte de pneus em bom estado chama a atenção de
Vicencio e vira uma oportunidade nas mãos do fundador da
empresa: três máquinas para reforma de pneus são adquiridas
para dar nova vida a pneus usados. Estava plantada a semente
da Vipal Borrachas.

GARANTIA
DE QUALIDADE
UNIVIPAL

A Univipal é a Universidade Corporativa da Vipal Borrachas. Oferece cursos
presenciais e à distância em áreas técnicas, comerciais e de gestão,
permitindo o desenvolvimento contínuo de seus clientes nos segmentos
de pneus Passeio, Carga, Agro e OTR.
ANUALMENTE

60

de
cursos com participação
de 500 alunos de todo
o mundo

360 1600

de
treinamentos in loco
capacitando
3900 alunos

de

alunos
EAD

CENTRO DE PESQUISA E TECNOLOGIA
O

Centro

de

Pesquisa

e

Tecnologia

é

onde

são

desenvolvidas novas tecnologias aplicadas aos nossos
produtos. Com 13 laboratórios, realiza mais de 50 diferentes
tipos de testes, gerando mais de 28.000 ensaios anuais.
Um corpo técnico qualificado composto por graduados,
mestres e doutores nas suas áreas de atuação, alia
conhecimento

científico

à

prática.

Equipamentos

sofisticados e a experiência industrial da Vipal Borrachas
complementam a estrutura do Centro de Pesquisa e
Tecnologia, que permite:
avaliar e homologar
100% nossas matérias
primas e fornecedores;

1970

promover melhorias
constantes em
nossos produtos;

Na época os produtos de reparo de pneus eram
de difícil acesso, pois tinham que ser importados.
Já com boa experiência no ramo, Vicencio sabe o
que precisa fazer para garantir um reparo de
qualidade. Começa então a produzi-los e
gradualmente a excelência dos reparos ganha
destaque cada vez maior na região.

1973

Nasce, na cidade de Nova Prata
(RS), a primeira fábrica
brasileira de produtos para
reparos a frio para pneus e
câmaras de ar.

1986

desenvolver novos
produtos de alta
performance e
referência de
qualidade.

Lançamento da linha de camelback marca uma
nova relação da Vipal Borrachas com os parceiros
que vivem na estrada. Vipal inicia a fabricação de
produtos para a reforma de pneus a quente.

1987

Inauguração do Centro Técnico Vipal
(CTV), é um passo fundamental para o
crescimento da Vipal Borrachas.
A escola inicia com o objetivo de formar
mão de obra especializada em reforma
de pneus.

VIPALTEC
A Vipaltec é uma empresa ligada à
Vipal Borrachas. Possui um laboratório de alta
tecnologia onde realiza ensaios para a certificação
e pesquisa em pneus novos e reformados. É acreditada
pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro (Cgcre)
e atende empresas de pneus do Brasil e do exterior.
Anualmente são feitos:

de

350

ensaios
com pneus
de carga

de

150

ensaios com
caminhonetes
e passeio

de

100

ensaios com
pneus de
motocicleta.

de

100

ensaios de
pesquisa
com diversos
objetivos.

de

20mil

horas de
ensaios

CENTRO TÉCNICO O Centro Técnico Vipal é uma reformadora-escola
que, além de atender o mercado de reforma da
VIPAL
região, é utilizado para treinamentos e testes de
produtos em reais condições de uso. Além disso,
melhorias de processos administrativos, comerciais
e técnicos são primeiramente avaliados no Centro
Técnico Vipal, fazendo deste centro um grande
laboratório da reforma de pneus.

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
Aprendemos com a estrada a importância do respeito e da parceria. A
reforma de pneus em sua essência é uma ação sustentável, pois é um
processo que exige menor demanda de recursos naturais se comparado à
fabricação de pneus novos, ainda assim, contamos com diversas ações para
reduzir o impacto ambiental. Nossas principais iniciativas são:
Coleta seletiva de lixo é praticada desde 1988.
Processo de Criogenia transforma mais de 104 toneladas por mês de
resíduos em pós de borracha, que retorna para o processo produtivo.
Sistema de captação da água da chuva. Capacidade de
armazenamento superior a 2 milhões de litros.
Iluminação natural nas fábricas economiza mais de
171 mil kWh/mês.
Anualmente, mais de 27 milhões de litros de eﬂuentes
são tratados e devolvidos limpos ao meio ambiente.
Mais de 370 toneladas de pneus são recicladas por mês.

1988

Para minimizar o impacto das atividades
da fábrica no meio ambiente, é implantado
o Sistema de Gestão Ambiental
programa de sustentabilidade que hoje
está presente em toda Vipal Borrachas.

1991

Vipal lança sua Rede Autorizada formada por
reformadores altamente capacitados. Com o
suporte de uma linha completa de produtos,
inicia-se a construção da liderança no mercado
nacional e latino-americano.

Lançamento da linha de bandas pré-moldadas,
ligação e envelope. Marca um novo momento
da empresa. É o início da fabricação de produtos
para reforma a frio. Vipal se torna a única
empresa a oferecer linha completa de reforma
e reparos de pneus.

1995

1997

Vipal Borrachas se torna a primeira
empresa no setor de reforma
de pneus e câmaras de ar a obter
a certificação ISO 9002.

O QUE FAZEMOS
VIPAL REFORMA DE PNEUS
Nosso negócio segue adiante graças aos inúmeros aprendizados que tivemos ao rodar pelas
estradas do mundo todo. Desenvolver os melhores produtos para reforma de pneus está em
nosso DNA reformador. A Vipal é a única empresa do mercado com uma linha completa de
produtos para reforma e reparos de todos os tipos de pneus.
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de participação no mercado
mundial de pneus de carga

35

de participação
na América Latina

VIPAL REDE AUTORIZADA
Com mais de 300 reformadores autorizados na América Latina, a Vipal Rede Autorizada
possui a maior e mais qualiﬁcada equipe de proﬁssionais do mercado. Conheça alguns dos
motivos que garantem a qualidade de nossos serviços e produtos:

Programa RQG, a melhor
garantia do mercado
de reforma de pneus

Somos líderes na
reforma de pneus
na América Latina

1998

Vipal inaugura sua
segunda fábrica em
Nova Prata/RS, ampliando
sua capacidade produtiva
significativamente.

1999

Bandas Eco: composto
diferenciado que
proporciona economia
de combustível

de participação
no mercado
brasileiro

2002

A empresa amplia sua capacidade e passa a ser uma das
principais fornecedoras do mercado. A aquisição da Ruzi,
nome consolidado no mercado de reformas, alavanca o
desenvolvimento das bandas pré-moldadas e de outros
produtos.

São lançadas as primeiras bandas
pré-moldadas com desenhos exclusivos,
projetadas para garantir o melhor
desempenho de cada tipo de pneu.

2003

Aquisição de mais um certificado
de qualidade: o INMETRO/IFBQ.

Fundada em 1956 e adquirida pela Vipal Borrachas em 2002, a Ruzi é
uma das principais marcas do mercado multimarca de reforma de
pneus. Com tradição e qualidade, é reconhecida no Brasil e no mundo
por apresentar soluções práticas e econômicas para seus clientes.

VIPAL MÁQUINAS
Pensando em realizar reformas de pneus com mais
tecnologia, economia de tempo e otimizando a produção
na planta, a Vipal Máquinas oferece grandes soluções para
a sua reformadora ganhar produtividade e garantir sempre
o melhor serviço para seus clientes.

VIPAL REPAROS PARA PNEUS
Solução completa em reparos
para todos os tipos de pneus e câmaras de ar.
Tradição de mais de 45 anos
Mais completa linha de produtos do mercado
Atende todos os segmentos dos pneus
OTR até o segmento duas rodas

2005

Vipal seleciona um grupo de reformadores e cria o Projeto Agribusiness,
que aproxima ainda mais a Vipal do agronegócio. Além de produtos de alta
qualidade para a reforma de pneus agrícolas, passa a oferecer suporte
técnico ao reformador e aos clientes através de uma equipe altamente
qualificada que passa a acompanhar de perto o desempenho dos pneus.

2006

Inauguração da Vipaltec. Empresa que
conta com laboratório de alta tecnologia para
o desenvolvimento de pesquisas, ensaio de
pneus novos e reformados.

2008

Vipal Borrachas inaugura sua terceira
fábrica em Feira de Santana, na Bahia,
consolidando a liderança mundial em
Reforma de Pneus.

2009

Lançamento da linha de produtos verde da
Vipal. As Bandas Eco garantem até 10% de
economia no combustível através de pneus
reformados, reduzindo o impacto ambiental
e diminuindo custos do transportador.

VIPAL LINHA INDUSTRIAL
Uma linha específica pensada para a adesão de peças
de borrachas com partes metálicas. São produtos que
garantem reparos de alta qualidade, sempre com
segurança e economia reduzindo o tempo de
manutenção de maquinário.

VIPAL PNEUS DE MOTO
Os Pneus de Moto estão no mercado desde 2012 para garantir resistência, desempenho e
economia. Cada novo produto criado pela Vipal Borrachas nos deu experiência para elaborar pneus
com resistência e durabilidade, que levam sua moto mais longe. Além da tradicional qualidade, a
empresa é sinônimo de inovação em todos os continentes.
O conhecimento adquirido em nossas pesquisas soma-se ao teste diário de milhares de
motociclistas que rodam com a Vipal Pneus de Moto. O resultado disso são pneus 15% mais
resistentes que a média do mercado, nas linhas:

Cross

2016

2012

Trail

Lançamento das raspadoras de
pneus de carga VR01 Smart Uno
e Duo marca a entrada da empresa
na fabricação de máquinas e
equipamentos para a reforma de
pneus.

Vipal entra no mercado de pneus novos
e lança seu primeiro pneu para
motocicletas, vindo a se consolidar
como o mais resistente do mercado.

2017

2018

Street

Vipal Borrachas amplia seu portfólio de
máquinas entrando no segmento agro
com a orbitread VOT2200 Heavy Duty
e lançando a sua primeira aplicadora
de borracha de ligação, a máquina
orbicushion VOC760.

Conquista da certificação
ISO 9001:2015.

2019

2020

Vipal Borrachas inaugura sua
quarta fábrica em Perez, na
Argentina, com o objetivo de
atender com mais agilidade o
mercado de reforma de pneus
mundial.

O projeto agribusiness passa a fazer
parte da Vipal Rede Autorizada.

SOMOS SERES DA ESTRADA.
SOMOS INOVAÇÃO.
SOMOS RENOVAÇÃO CONSTANTE.
SOMOS A VIPAL BORRACHAS .
A ESTRADA ENSINA A VENCER.
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VIPAL BORRACHAS
Av. Severo Dullius, 1395
Bairro São João - CEP 90200-310
Porto Alegre/RS - Brasil
Tel.: Para Capitais: +55 51 3205.3000
Demais Localidades: 0800 707 0505
www.vipal.com.br | vipal@vipal.com.br

DEPARTAMENTO DE
NEGÓCIOS INTERNACIONAIS
Tel.: +55 51 3205.3050
www.vipal.com | sales@vipal.com

Para complementar a estrutura, além de centros de
distribuição e atendimento em todos os continentes,
a Vipal Borrachas possui equipe comercial e técnica
local, oferecendo suporte adequado e as melhores
soluções em cada lugar onde está presente.

FELIXSTOWE|REINO UNIDO
NOVA GORICA|ESLOVÊNIA

NORFOLK|ESTADOS UNIDOS

LOS ANGELES|ESTADOS UNIDOS

VALÊNCIA|ESPANHA

MIAMI|ESTADOS UNIDOS
TLALNEPANTLA|MÉXICO

COTA|COLÔMBIA

FEIRA DE SANTANA|BRASIL

FÁBRICA
SANTIAGO|CHILE

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

NOVA PRATA|BRASIL

PEREZ|ARGENTINA

SIDNEY|AUSTRÁLIA

