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Ligeiros de passageiros dominam vendas das marcas premium
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egundo dados da ACAP, no primeiro quadrimestre de 2018,
foram colocados em circulação
97.973 veículos novos, o que representou um crescimento homólogo de 6,4%. São indicadores positivos,
que deixam antever um bom ano de vendas
de veículos novos. Mas devemos ser sempre
cautelosos para não confundir crescimento
com saúde ou segurança, pois o mercado
complexo e multifacetado que vivemos irá
sempre enfrentar alguns desafios.
Com o aumento do parque automóvel, as
vendas de pneus vão também crescer e o
teste que se deve fazer ao setor não será sobre
as dimensões que pode atingir, mas sobre a
capacidade de adaptação às dificuldades no
seu percurso, quer sejam dificuldades antigas
e problemas aparentemente intrínsecos ou
novas obrigações e problemas de natureza
tecnológica.
O grande desafio que o setor enfrenta na atualidade é a digitalização, que engloba todos
os players, desde fabricantes e distribuidores,
passando pelo retalho e oficinas.
As empresas que usam mais tecnologia, são
mais eficientes. São empresas que fazem mais
com menos, que otimizam os seus recursos
e chegam mais facilmente aos clientes. De
facto, a parte dos recursos que as ferramentas
tecnológicas permitem poupar pode ser aplicada, por exemplo, na geração de atividade
comercial, na captação e fidelização de clientes, no marketing e no atendimento ao cliente.
É outra forma de aproveitar essas horas
de trabalho do pessoal, porque se estão a
conquistar clientes. E satisfeitos.
Da mesma forma que ninguém pensa, hoje,
que pode abrir uma oficina sem dispor de
ferramentas técnicas tão básicas como um
elevador, também não faz sentido fazê-lo sem
investir num programa de gestão ou numa

ferramenta de avaliação.
Do ponto de vista da eficiência, existem ferramentas de gestão que permitem aos empresários identificar, claramente, quais são
os principais indicadores económicos para
saberem qual a saúde do seu negócio. Com
essa informação que lhes é proporcionada
pelas soluções tecnológicas, poderão tomar
melhores decisões.
Escrito isto, o principal obstáculo para muitas
empresas será a sua relutância em aceitar a
digitalização. Muitos irão vê-la como uma
experiência: algo “bom de ter”, em vez de
a considerar crítica para o seu modelo empresarial.
As empresas de pneus que esperam manter
a competitividade devem começar a digitalizar o maior número possível de serviços
através da utilização de sistemas informáticos,
outro recurso fundamental no mundo da
digitalização.
A digitalização das empresas não é uma
opção. É uma necessidade, uma condição
imprescindível para garantir a competitividade das mesmas. Seguir pelo caminho da
economia digital é mais simples do que parece, porque não se trata, fundamentalmente,
de adquirir as ferramentas necessárias para
fazê-lo.
A chave reside na mudança de mentalidade
dos empresários, na sua orientação para a
gestão eficiente do negócio. Quando alguém
chega a esse estado, não tem qualquer dificuldade em integrar as ferramentas tecnológicas
que necessita, mas só o fará se estiver convencido de que o contributo das mesmas para a
melhoria da eficiência do negócio será decisivo. É, então, que faz todo o sentido investir
em soluções tecnológicas, quando o empresário antecipa o retorno desse investimento
e transmite a todo o pessoal da empresa a
expectativa ao adotar essa cultura digital.
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Produto estrela

Bridgestone Weather Control A005

Segurança todo o ano

Com o Weather Control A005, a Bridgestone lançou um pneu para todas as estações
no segmento de turismo e SUV. Disponível em 68 medidas, para jantes de 15” a 20”,
começará a ser entregue aos clientes no início do outono de 2018
Por: Bruno Castanheira

U

m pneu para todas as estações no
segmento de turismo e veículos
SUV, que ajudará os condutores a
manter o controlo da sua viagem
em qualquer altura. É, desta forma, que a
Bridgestone define o Weather Control A005,
que foi desenvolvido como resposta às necessidades dos utilizadores que procuram
conforto e segurança durante todo o ano.
Antes de dar início ao processo de desenvolvimento deste novo produto, a Bridgestone
levou a cabo um estudo para avaliar as necessidades e expectativas de 15.000 utilizadores quanto a pneus de todas as estações,
inquirindo-os, também, sobre os desafios
de condução que enfrentam diariamente.
Testado e certificado pelo TÜV SÜD, o
Weather Control A005 demostrou um rendimento superior face ao seu concorrente
direto em termos de travagem, tanto em
piso molhado como em neve. Além disso,
recebeu a qualificação “A” segundo os parâmetros da UE na categoria de aderência
em piso molhado e a classificação “C” pela
sua resistência ao rolamento (em determinadas medidas, atingiu a qualificação “B”
nesta categoria). Graças ao seu desempenho
em neve, o Weather Control A005 cumpre
os requisitos legais nos 365 dias do ano, ou
não ostentasse ele o símbolo 3PMSF (3 Peak
Mountain Snow Flake). Desenvolvido para
durar, o Weather Control A005 anuncia ótima
quilometragem, equivalente à do Turanza
T005, pneu premium do segmento de verão
para turismo e SUV.
Este novo pneu para todas as estações dispõe de uma banda de rodagem que apresenta um padrão de piso em forma de “V”,
com sulcos profundos na zona do ombro e
um desenho inovador em forma de “Z”. Este
design, aliado a uma otimização da construção da carcaça do pneu e a uma melhor
distribuição da pressão de contacto, garante
um rendimento que responde às expectati-

vas dos utilizadores finais quanto a aderência, consumo de combustível e resistência ao
desgaste. O desempenho do pneu é ainda
reforçado pela tecnologia patenteada Nano
Pro-Tech da Bridgestone e pelo composto
em alto teor de sílica.
Disponível deste maio em 68 medidas,
para jantes de 15” a 20”, o Weather Control
A005 conta com uma gama que abrange de
imediato 94% da procura de pneus da sua
categoria, com medidas adicionais a serem
disponibilizadas em 2019. Em novembro
próximo, a Bridgestone irá comercializar,
também, quatro medidas do Weather Control A005 para viaturas de turismo e carrinhas comerciais, nas quais será incorporada
a tecnologia DriveGuard, uma inovação que
permite aos condutores continuarem a sua
viagem após terem um furo. ♦
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Equipamento do mês

Haweka Axis 4000

Alinhamentos
tridimensionais
Vanguardista e de fácil e rápida utilização, a nova máquina de alinhamentos
3D Axis 4000, da Haweka, é a nova coqueluche para pesados disponível na
Gonçalteam. A homologação da Mercedes-Benz Trucks é trunfo
Por: Jorge Flores

A

nova máquina de alinhar para
pesados Axis 4000, da Haweka,
é a mais recente “coqueluche” do
catálogo da Gonçalteam. A pensar no mercado de frotas, a empresa tem
já disponível uma das máquinas de alinhar
mais vanguardista para pesados. “Neste revolucionário equipamento, com tecnologia
3D, é permitido ao seu utilizador funcionar
com o equipamento de forma portátil, sem
fios (wireless), com uma rapidez acima de
qualquer outro equipamento disponível no
mercado. Permite o alinhamento de tratores, reboques, viaturas especiais com vários
eixos direcionais, reboques direcionais e autocarros, entre outros, devido ao seu único
sistema de captar os pontos de referência
para um alinhamento perfeito”, sublinha a
Gonçalteam.

w HOMOLOGAÇÃO COM ESTRELA
O sistema de alinhamento de rodas Axis
4000 é um desenvolvimento novo e inovador da Haweka. Um “produto top-of-the-range”, segundo a empresa, que representa
o “culminar de muitos anos de experiência
no campo do alinhamento de rodas portátil”.
Este sistema de alinhamento de rodas de alta
qualidade permite a realização de medições
em tempo real, altamente precisas e rápidas.
Os principais fatores que levaram à decisão
da Haweka de continuar com o desenvolvimento deste processo de medição, foram
a alta demanda global por alinhamento de
rodas de veículos, combinada com a flexibilidade e precisão da tecnologia de medição.
De referir que a nova Axis 4000, comercializada pela Gonçalteam, tem ainda outra
particularidade. É o único equipamento de

alinhamento mandatado e homologado pela
Mercedes-Benz Trucks. Além disso, dispõe
de homologações para as principais marcas.
w PRÁTICA E FUNCIONAL
Uma das grandes vantagens da Axis 4000
é a sua facilidade de utilização. E rapidez
do sistema. Logo após a seleção simples
do veículo a alinhar, todos os dados relevantes do mesmo podem ser rapidamente
selecionados. Para mais, a configuração das
escalas de medição é bastante intuitiva. A
preparação necessária para alinhar as rodas
de um veículo é explicada, de forma simples,
por intermédio de um display. De resto, as
informações obtidas ficam disponíveis para
o utilizador durante a realização dos ajustes,
seja em formato digital ou analógico, numa
tela grande e de fácil compreensão. ♦
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Mercado

Direções opostas

No passado mês de maio, o mercado de pneus novos de substituição em Portugal,
no segmento Consumer, subiu 26,9% face ao período homólogo de 2017. Já no
acumulado dos cinco primeiros meses de 2018, a descida foi de 3,8%
Por: Bruno Castanheira

S

egundo dados do Europool a que a
Revista dos Pneus teve acesso, em
maio de 2018, no que ao mercado
de pneus novos de substituição disse
respeito, venderam-se, em Portugal, no segmento Consumer (ligeiros de passageiros,
comerciais ligeiros e 4x4), 285.849 unidades,
ou seja, mais 60.655 comparativamente ao
período homólogo do ano passado. O que,
na prática, traduziu-se numa subida de
26,9%. Quanto ao acumulado dos cinco
primeiros meses de 2018, a descida foi de

3,8%: 1.244.458 unidades contra 1.293.868
transacionadas entre janeiro e maio de 2017.
Na divisão por categorias, em maio de 2018,
o mercado nacional “absorveu” 250.517
pneus radiais para veículos de passageiros
(+30,7% do que em maio de 2017), 21.729
pneus radiais para veículos comerciais ligeiros (+7,4%) e 13.603 pneus 4x4 (+2,3%). No
acumulado de janeiro a maio de 2018, por
comparação com igual período de 2017, o
Europool afirma que foram 1.078.656 pneus
radiais para veículos de passageiros (-1,3%),

95.874 pneus radiais para veículos comerciais
ligeiros (-6%) e 69.928 pneus 4x4 (-29,6%).
Olhando para os segmentos, em maio de
2018, a maior fatia pertenceu aos premium,
com 134.920 unidades (+30,6%), seguindo-se os budget, com 83.203 (+8,9%), e os mid,
com 66.032 (47,3%). No acumulado de janeiro a maio deste ano, foram 613.377 pneus
premium (-8,5%), 346.252 pneus budget
(-11,8%) e 277.493 pneus mid (+22,4%) comparativamente a igual período do ano transato. ♦
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Europool

UNIDADES
Passageiros
Comerciais
4x4
Total

MAIO 2017
191.660
20.234
13.300
225.194

MAIO 2018
250.517
21.729
13.603
285.849

VARIAÇÃO
30,7%
7,4%
2,3%
26,9%

All Season
HRD (17” para cima)
RFT
SUV/4x4

1.008
52.429
6.439
13.300

1.367
69.356
10.594
13.603

35,6%
32,3%
64,5%
2,3%

Budget
Mid
Premium

76.421
44.817
103.334

83.203
66.032
134.920

8,9%
47,3%
30,6%

12”
13”
14”
15”
16”
17”
18”
19”
20”
21”
22”
23”

50
11.115
32.924
70.435
57.619
31.939
13.545
3.833
2.080
886
146
-

47
10.264
35.803
87.283
81.402
41.783
16.891
5.525
3.565
1.424
168
-

-6%
-7,7%
8,7%
23,9%
41,3%
30,8%
24,7%
44,1%
71,4%
60,7%
15,1%
-

JAN./MAIO 2017
1.092.446
102.038
99.384
1.293.868

JAN./MAIO 2018
1.078.656
95.874
69.928
1.244.458

VARIAÇÃO
-1,3%
-6%
-29,6%
-3,8%

All Season
HRD (17” para cima)
RFT
SUV/4x4

7.933
335.612
61.316
99.384

6.683
321.616
51.720
69.928

-15,8%
-4,2%
-15,7%
-29,6%

Budget
Mid
Premium

392.470
226.797
670.004

346.252
277.493
613.377

-11,8%
-22,4%
-8,5%

12”
13”
14”
15”
16”
17”
18”
19”
20”
21”
22”
23”

111
65.736
195.093
357.107
335.612
183.344
78.996
45.321
17.396
8.436
2.111
4

139
49.200
167.161
350.040
348.966
195.635
81.260
28.389
10.413
5.175
740
4

25,2%
-25,2%
-14,3%
-2%
4%
6,7%
2,9%
-37,4%
-40,1%
-38,7%
-64,9%
0%

UNIDADES
PASSAGEIROS
COMERCIAIs
4x4
Total
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Entrevista
Destaque

Michael Andre
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Pneus de verão

Longo verão

lusitano

Em Portugal, os pneus premium de verão dominam
completamente o mercado dos ligeiros de
passageiros. Para alguns dos principais fabricantes a
operar no nosso país (e que responderam até ao fecho
da edição), este é o segmento onde o sol mais brilha
Por: Jorge Flores

verão. Ou não assegure este segmento a
maioria das vendas de praticamente todos
os grandes fabricantes.
BRIDGESTONE 97% das vendas

Portugal é, atualmente, um destino turístico
por excelência, onde o sol brilhante é um
dos “pratos” tradicionais exibidos no menu
servido a quem nos procura. Muito embora o
bom tempo nem sempre seja uma realidade
nacional, detalhe comprovado por uma taxa
de pluviosidade dentro da média europeia,
no que se refere ao mercado premium de
pneus ligeiros de passageiros, pode dizer-se que o nosso país dispõe de um longo

Em resposta à Revista dos Pneus, André
Bettencourt, diretor de marketing da sucursal
portuguesa da Bridgestone Europe, foi categórico: “97% dos pneus que comercializamos
são de verão, existindo uma percentagem
muito pequena de pneus All Season e de
inverno”, disse. Dentro da gama, o responsável destaca “o Potenza S001 como o superdesportivo, o Turanza T005 como o pneu
de turismo, para quem procura conforto e
silêncio de rolamento, o DriveGuard como
o pneu que democratiza a tecnologia Run
Flat para qualquer tipo de veículo ligeiro
destinado a uma mobilidade sem limitações, o Dueler AT001 para veículos 4x4 e
SUV destinado a uma utilização mista (em
estrada e fora dela), e o Dueler D-Sport para

Bridgestone DriveGuard, Potenza S001, Dueler AT001 e Turanza T005
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Destaque

Pneus de verão

veículos crossover e SUV de altas prestações.
Ainda destacamos a gama de trabalho para
veículos comerciais com a gama Duravis,
com o R660”. Um “catálogo”, onde não faltam
propostas de qualidade, portanto.
Qual a importância da categoria de pneus
de verão para as vendas totais (e anuais)
da marca? “Trata-se da categoria principal
das nossas vendas, pelo facto de que, em
Portugal, a venda de pneus de inverno é
residual. No entanto, estamos convictos de
que as vendas de pneus All Season poderão
ter uma expressão maior do que atualmente,
mas sempre com uma importância relativa”.,
afirmou o responsável. Mas haverá espaço
para este mercado crescer ainda mais? André
Bettencourt vai mais longe. “O segmento de
pneus de verão pode ser considerado quase
o ‘único’ existente em Portugal, tal o facto de
o segmento de inverno não ter expressão

importância deste segmento para as contas
da marca. “Poderíamos destacar vários produtos lançados recentemente no mercado:
PS71 (17 “a 20”), um pneu para desportivos
sedan, com novos compostos e com um
excelente desempenho e estabilidade de
condução em altas velocidades”, começou
por dizer. Mas as propostas são várias: “HP91
(16” a 21”), pneus específicos para modelos
SUV, grandes e modernos. A carcaça da nova
gama Crugen é especialmente concebida
para SUV, veículos rígidos, como os 4x4,
mas com flexibilidade para garantir conforto
ao nível de um pneu turístico. Depois, o
VS31 (15 “a 16”), um pneu concebido para
veículos elétricos. Ou seja, especialmente
desenvolvido para a nova geração do automóvel”, destacou. Como? “Otimizando a
eficiência da autonomia, graças a um menor peso (-25%) e a uma menor resistência

no segmento de verão. Isto nas duas marcas:
Kumho e Marshal. Tal como na vasta gama
de produtos (tturismo, 4x4, SUV, comerciais
e pesados)”, sublinhou o responsável. “O
que é certo é que os pneus All Season e de
inverno estão a ganhar, lentamente, um destaque maior. E, com isso, um aumento da sua
penetração no mercado”, assegurou. “Pode
dizer-se que ambos os mercados, Portugal e
Espanha, estão estáveis”, acrescentou ainda
Luis Hernández, que acredita que se trata de
um mercado que está a procurar “alternativas
para rolar mesmo em condições adversas”.
PIRELLI Peso relevante
Javier Caballero, diretor de marketing da Pirelli para Portugal e Espanha, tem uma visão
coincidente com as anteriores. “A Pirelli tem

Kumho PS71 e VS31

Pirelli P Zero

no nosso país. Devido a essa situação, e
por este segmento ser dominante, o seu
crescimento está sempre relacionado com
a própria tendência do mercado nacional,
que, no acumulado, é de queda vs o ano
anterior. Falar em mercado nacional de pneus
de consumo (ligeiros, comerciais e 4x4) é
falar de pneus de verão”, frisou.
KUMHO Aposta total
Luis Hernández, responsável da Kumho Tyre
para a Península Ibérica, também reafirmou a

ao rolamento devido à nova tecnologia de
compósitos”, acrescentou. Trata-se de uma
gama de pneus “mais resistente, para suportar
os pesos-pesados das baterias e trabalhar
com pressão de ar mais alta e binário mais
elevado do motor. Desenhado para reduzir
a poluição sonora e para garantir melhor
conforto dos ocupantes no veículo que quase
não emite ruído”, afirmou Luis Hernández,
ciente de que a Kumho está preparada para
o “futuro da indústria automóvel”.
A relevância dos pneus de verão é quase...
total. “Para a Kumho Espanha e Portugal, a
maior parte das suas vendas são realizadas

uma gama completa de produtos de verão,
distribuídos por três grupos distintos: Cinturato (P1 para modelos urbanos; P7 para
berlinas médias), Scorpion (para SUV e
4x4) e P Zero (destinado a modelos de elevadas prestações)”, revelou. De todas elas, “os
P Zero destacam-se, especialmente, pela sua
importância como componente tecnológico e
pelo trabalho que realiza junto dos principais
fabricantes de automóveis mundiais. A linha P
Zero dispõe de mais de 200 referências como
equipamento original, sendo o pneu preferido
do segmento de elevadas prestações, onde
acumula uma quota de mercado de relevo”,
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explicou à nossa revista.
No entender de Javier Caballero, os pneus
de verão “contam com um peso relevante
na percentagem de vendas totais da Pirelli.
Se destacarmos, em particular, um modelo
emblemático, como o P Zero, podemos referir
que na gama de 18” ou superior, esta família
reúne 50% das vendas da Pirelli. Devido a

acumula uma recuperação de 15% no número
total anual”, revelou ainda Javier Caballero.
Carlos Mellado Busqué, responsável de comunicação da Goodyear/Dunlop Tires Iberia,
explicou que, entre os pneus Goodyear de
verão, “o que mais se destaca é o Eagle F1
Asymmetric 3”. Porquê? Porque se trata de “um
pneu de alta performance, que proporciona
uma menor distância de travagem em piso
seco e molhado, garantindo um controlo
absoluto para que os condutores apenas
tenham de desfrutar da sua viagem. Estes
pneus oferecem uma maior aderência para
uma extraordinária manobrabilidade e um
controlo total, sendo montado, de série,
pelos principais fabricantes de veículos”,
avançou. Mas são mais as apostas neste
segmento. “Também se destaca o EfficientGrip, da Goodyear, que inclui a tecnologia
FuelSaving. Ao combinar uma estrutura ligeira

de verão, a Goodyear “acaba de apresentar
o Eagle F1 Asymmetric 3 SUV, enquanto a
Dunlop lançou no mercado o Sport Maxx RT 2
SUV. Ambos destinados ao mercado dos SUV,
um dos segmentos com maior crescimento
nos últimos anos, adaptando os modelos de
maior destaque de ambas as marcas a esta
classe de automóveis”, referiu Carlos Mellado
Busqué, que acrescentou: “O Dunlop Sport
Maxx RT 2 SUV oferece uma grande manobrabilidade e precisão da direção, assim como a
máxima aderência, tanto em seco como em
molhado, além de uma excelente travagem
em curva e em condução extrema. Mas há
mais: incorpora tecnologias de ponta tanto
ao nível dos compostos como do desenho
da banda de rolamento”, afirmou. Por seu
turno, o “Goodyear F1 Asymmetric 3 SUV
proporciona uma excelente aderência para
melhorar a travagem e a manobrabilidade.

Dunlop Sport Maxx RT2

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3

estes factos, a marca coloca o principal foco
neste segmento de produtos”, destacou.
GOODYEAR/DUNLOP Grosso das vendas
Para o responsável, ainda existe margem de
progressão. “Sem dúvida que o mercado está
a crescer, em particular quando centramos
o foco nas medidas de 18” e superiores, que,
hoje, são uma clara tendência no mercado
automóvel. Se tomarmos em consideração
os dados de venda referente ao mês de maio,
o incremento nos pneus desta categoria já

com um avançado composto da banda de
rolamento, o EfficientGrip necessita de menos
energia para rolar. O resultado traduz-se num
menor custo com combustível e em menos
emissões de CO2 em cada deslocação”. Em
relação à Dunlop, “o Sport Maxx RT2 é o pneu
de verão com melhores prestações. Oferece
uma aderência e uma precisão de condução
ótimas em curva, tanto em piso seco como
molhado. Para mais, a tração e a precisão de
condução foram melhoradas e a distância
de travagem foi reduzida, especialmente a
alta velocidade”, disse.
Como novidades entre os pneus premium

Adicionalmente, garante aos condutores um
comportamento sólido e estável, inclusivamente a alta velocidade, para que possam
desfrutar da condução com a confiança
de ter tudo sob controlo. Inclui diversas
tecnologias, como Active Braking ou Grip
Booster”, enfatizou.
Para o responsável da Goodyear/Dunlop,
“no mercado português, onde as vendas de
pneus de inverno e All Season são residuais,
os pneus de verão são os mais importantes”,
disse Carlos Mellado Busqué, considerando
este um segmento “estável” e que representa
“o grosso das vendas em Portugal”. u
www.revistadospneus.com | 13
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Michael Andre

Estreia
auspiciosa
Com mais de 16 mil visitantes de 113 países, a feira The Tire Cologne 2018, que se
realizou de 29 de maio a 1 de junho, reuniu 533 empresas e 70 marcas de 40 nações.
A estreia desta primeira edição não podia ter sido mais auspiciosa
Por: Bruno Castanheira

E

ste ano, o setor dos pneus ganhou um
novo evento. E de dimensão considerável. A primeira edição da feira The
Tire Cologne, que decorreu de 29 de
maio a 1 de junho, contou com mais de 16
mil visitantes profissionais oriundos de 113
países, tendo cerca de 60% deles viajado para
Colónia a partir do estrangeiro. Indicador que
não deixa de ser elucidativo para um evento
que teve a sua estreia em 2018. E a verdade
é que os expositores presentes no certame
alemão deram particular relevância ao nível
(elevado) dos visitantes. De acordo com um

estudo levado a cabo pela organização, mais
de 80% dos visitantes ficou bastante satisfeita
com a oferta em exposição. E mais de 90%
recomendaria mesmo aos seus parceiros de
negócio uma visita a este evento. A estrutura
“arejada” da área expositiva e a climatização
eficaz dos pavilhões também foram características bastante apreciadas por quem esteve
no salão de Colónia.
w FESTA DA INFORMAÇÃO
A primeira edição da feira The Tire Cologne
reuniu 533 empresas e 70 marcas das 40

nações que participaram. Como exemplo,
podemos referir as 20 empresas que constam
no atual ranking mundial de pneus. Os contingentes internacionais mais fortes vieram
de Itália, Holanda, Reino Unido e Turquia,
assim como da China, Índia, Taiwan e EUA.
Este certame também conseguiu marcar
pontos junto de visitantes e expositores
graças aos excelentes serviços proporcionados pela Koelnmesse, que iam desde o
planeamento de chegadas e visitas até a
construção de stands, passando pela evoluída
infraestrutura técnica e pela qualidade do
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tempo passado nos modernos North Halls.
Outra ação bastante apreciada por expositores e visitantes foi a “Tire Party” na noite
do segundo dia, que decorreu na fabulosa
atmosfera do Rheinterrassen, onde mais de
800 convidados celebraram até às primeiras
horas da madrugada. Além de pneus e rodas, serviços auto e necessidades oficinais,
recauchutagem e reciclagem de pneus, a
feira The Tire Cologne forneceu importantes
inputs acerca do desenvolvimento futuro
da indústria com a integração de temas
pioneiros, como digitalização, reciclagem
ou gestão de frotas e motores. As palestras
e discussões levadas a cabo por especialistas
nas áreas da “Realidade Digital” e “Fórum
de Reciclagem”, que tiveram lugar no “Tire
Fleet Lounge”, registaram uma boa moldura
humana.
Organizada e apoiada quer pela associação
europeia de recauchutagem BIPAVER quer
pela Koelnmesse, a conferência internacional para a indústria de recauchutagem
(“Global Retreading Conference”) teve lugar
no primeiro dia do salão. Oradores de todo
o mundo partilharam perante cerca de 130
participantes a sua visão abrangente das tendências e do desenvolvimentos da indústria,
desde relatórios de mercado até inovações
tecnológicas e condições políticas básicas.

w ORGANIZAÇÃO KOELNMESSE
A conferência “Future Tire Conference”, que
durou dois dias, também agradou aos mais de
110 participantes. Os principais especialistas
da indústria apresentaram as tendências e
os desenvolvimentos decisivos do amanhã,
assim como discutiram as oportunidades e
os desafios que se colocam à indústria dos
pneus. Os temas mais importantes da feira
também entroncaram nos efeitos que tem a
digitalização no design, fabrico e entrega de
pneus, bem como no progresso das ciências
de materiais e nas tecnologias de processamento. Sessões sobre as tendências do
mercado global, instalações de produção
eficientes e sustentabilidade, bem como as
crescentes exigências dos consumidores,
também fizeram parte na agenda de temas.
Já os espetaculares shows de drift levados

a cabo pelas empresas Falken e Syron, assim como o show de duplos realizado com
motos, proporcionaram alguns momentos
mais emotivos aos visitantes. Os números
da primeira edição da feira The Tire Cologne
não deixam dúvidas quanto ao sucesso da
iniciativa. Com um total de 533 empresas
provenientes de 40 países participantes, o
salão de Colónia contou com uma ampla área
de exposição (65.700 m2), que incluíram 169
expositores da Alemanha e 364 expositores
vindos de fora do país.
A terminar, refira-se que a Koelnmesse é líder
internacional na organização de feiras nos
segmentos de Media Digital, Entretenimento
e Mobilidade. Os certames photokina, dmexco, gamescom, Intermot e The Tire Cologne
estabeleceram-se já como feiras internacionais
líderes de mercado, encontrando-se em processo de expansão para formatos orientados
para o futuro, como Digility. A Koelnmesse
não organiza apenas feiras nestas áreas em
Colónia mas, também, noutros mercados em
crescimento, como, por exemplo, China, Singapura e Tailândia, que têm diferentes áreas de
foco e conteúdo. Atividades globais estas que
oferecem aos clientes da Koelnmesse eventos
feitos à medida dos diferentes mercados,
garantindo, assim, negócios sustentáveis e
de âmbito internacional. u

GOODYEAR: NOVAS TECNOLOGIAS

O futurista pneu fotossintético “Oxygene”,
que simboliza a visão da Goodyear para uma
mobilidade limpa nas cidades do futuro, impressionou a totalidade do júri nos “Prémios
Criatividade” deste ano e venceu na categoria
“Melhor Ideia Verde”. Com musgo verdadeiro
nas paredes laterais, os pneus “Oxygene” desencadeiam o processo de fotossíntese para
fazer jus à visão do fabricante para uma melhor
qualidade do ar nas cidades do futuro. Saburo
Miyabe, engenheiro-chefe na Goodyear Alemanha, afirma que “se cerca de 2,5 milhões
de automóveis circulassem com pneus com
musgo numa cidade como Paris, existiriam
cerca de mais 3.000 toneladas de oxigénio e
menos 4.000 toneladas de dióxido de carbono
no ar”. O protótipo do “EfficientGrip Performance”com“Electric Drive Technology”– pneu
especialmente concebido para satisfazer os
requisitos específicos do crescente mercado de
veículos elétricos – também foi exibido, pela
primeira vez, na Alemanha. Miyabe explica a
tecnologia existente por detrás deste pneu: “O
EfficientGrip Performance compensa melhor
o elevado binário dos veículos elétricos e é
excecionalmente silencioso. O pneu é, também, capaz de fazer face ao peso adicional da
bateria e destaca-se pela sua resistência ao
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Goodyear

rolamento extremamente baixa, que aumenta
a autonomia dos veículos elétricos”. Outros
destaques entre os pneus para automóveis
foram o Eagle F1 Asymmetric 3, do qual o fabricante também disponibiliza uma versão para
SUV, o popular pneu para todas as estações,
Vector 4Seasons Gen-2, e os mais recentes
pneus de alta tecnologia da Goodyear para
um excelente comportamento em condições
de inverno: UltraGrip Performance Gen-1.

E-4 e estudadas com um composto de borracha cut resistant. Junto com este enorme
veículo, também esteve presente na feira o
mais conhecido - mas sempre de dimensões
significativas - trator transparente, realizado
com 1.500 kg de plexiglass, equipado com um
único pneu altamente inovador. Trata-se de
AGRIMAX V-FLECTO, nas duas medidas VF
710/60 R 42 NRO e VF 600/60 R 30 NRO, a
mistura vencedora de tecnologia que melhora
as prestações dos tratores de nova geração
em diferentes tipologias de campo. Para o
setor industrial, puderam ver-se o PORTMAX
PT 93, na medida 280/75 R 22.5, e, por fim,
o AIROMAX AM 27, na versão 445/95 R 25,
pneu para guindastes que operam no setor
da construção.

marcas Metzeler e Pirelli, algumas das quais
equipam sensacionais modelos de fabricantes reconhecidos. Um exemplo de ponto de
venda Driver, onde mostra aos visitantes toda
a informação de conceito de rede premium,
concebido para distribuidores independentes.
Como sócios, podem beneficiar de inúmeros
serviços sem restringir a sua independência
nas decisões de negócio.

Bridgestone

BRIDGESTONE: NOVIDADES DE RELEVO
BKT: TODA A GAMA EM EXIBIÇÃO

Pirelli

PIRELLI: ESTRATÉGIA PERFECT FIT

Entre as muitas novidades, a Pirelli revelou o
Sistema IOT Pirelli Connesso, que consiste na
colocação de sensores integrados na parede
interna de cada pneu, que comunicam com a
“nuvem”: aplicação da Pirelli e app específica
para smartphone. Estes sensores determinam,
de forma constante, aspetos relevantes para
o pneu, como a temperatura e a pressão.
Também registam os quilómetros realizados
e calculam o desgaste da banda de rodagem.
Os pneus Pirelli Color Edition, com bandas
laterais coloridas, realçam o nome da marca
e o produto no mesmo tom crómatico. É
comercializado em sete tonalidades básicas:
vermelho, amarelo, verde, azul, cor-de-laranja,
prateado e branco, gama que pode crescer
sob pedido. Esta inovadora tecnologia da
assegura que a cor permanece sempre brilhante e perfeita ao longo de toda a vida útil
da borracha. A Pirelli destacou, igualmente, as
atuais gamas de verão, inverno e All Season.
Modelos referência na gama para moto nas

Uma presença especialmente significativa e
de claro impacto, foi a da BKT. Um enorme
dumper esteve, pela primeira vez, numa feira,
e um trator de 1.500 kg, ambos em plexiglass
transparente, foram os polos de atração do
stand de mais de 500 m2 da multinacional
indiana, hoje entre os maiores players a nível
mundial no setor dos pneus Off-Highway.
Uma moldura de grande efeito para dar valor
à exposição de uma seleção topo da gama
dos pneus destinados a diferentes setores,
do agrícola e agroindustrial à movimentação
de terras, OTR, industrial e da construção,
âmbitos nos quais a empresa opera desde
há muito tempo com sucesso e reconhecida
competência. A equipar o inédito dumper em
escala 1:1, estiveram seis pneus EARTHMAX
SR 45 M, na medida 24.00 R 35, soluções especialmente projetadas para dumpers rígidos,
dotadas de estrutura All Steel da carcaça,
piso do pneu com classe de profundidade
BKT EARTHMAX

Reconhecida pelos seus pneus e soluções de
mobilidade de elevada qualidade, a Bridgestone apresentou várias soluções que permitem
aos gestores de frotas reduzir os custos de
operação e aos concessionários crescer e
expandirem-se. O stand da marca exibiu uma
seleção dos seus mais recentes produtos,
incluindo alguns que foram apresentados
ao público pela primeira vez. A marca mostrou o Total Tyre Care, pacote de soluções
da Bridgestone desenvolvido para reduzir
os custos associados a pneus das frotas de
veículos comerciais. Tal como a Fleetbridge,
uma nova solução de gestão digital de frotas,
desenvolvida para frotas de qualquer tamanho
ou complexidade. A solução simplifica os fluxos
de negócio e proporciona total transparência
aos clientes das frotas. A Bridgestone realçou
como a utilização de recauchutados Bandag
tem um impacto significativo na redução do
custo do pneu por quilómetro, além da BASys,
uma solução de gestão e rastreamento de
carcaças, que permite maximizar o seu ciclo
de vida, reduzir os resíduos, diminuir os custos
e proporcionar soluções seguras e ecológicas.
FALKEN: TRÊS NOVOS PNEUS

A Falken apresentou, pela primeira vez, os
novos pneus EUROALL SEASON AS210, para
ligeiros, EUROALL SEASON AS210, para furgões, e WILDPEAK M/T01, desenhado para
fora de estrada.
O novo pneu All Season da Falken para ligeiros,
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Falken Tyre

EUROALL SEASON AS210, substitui o EUROALL SEASON AS200
e foi desenvolvido para oferecer tração excecional, tanto em
piso molhado como seco, oferecendo uma máxima resistência
ao aquaplaning e proporcionando quilometragem melhorada.
Para camiões leves e furgões, o novo EUROALL SEASON VAN11
foi desenhado para combinar segurança e um nível de quilómetros elevado, enquanto o WILDPEAK M/T01, para terrenos com
lama, foi desenvolvido para SUV com utilização off-road, que
faz frente às mais duras condições meteorológicas. A Falken vai
ainda mostrar a restante gama de pneus e algumas tecnologias
para o desenvolvimento e produção de produtos de prestígio,
como o Advanced 4D Nano Design.
KENDA: PRIMEIRO PNEU ALL SEASON

O fabricante de pneus Kenda apresentou um novo
slogan e expande a gama de produto com o seu
primeiro pneu All Season. A Kenda chegou à Europa com o slogan “Designed to Perform” e tem um
novo foco na qualidade e variedade de produtos
desenvolvidos especificamente para este mercado. O
novo pneu chama-se Kenetica 4S e permite expandir o
portefólio de produtos da marca de Taiwan com um modelo
totalmente novo. Trata-se de um pneu desenhado na e para a
Europa. Estará disponível na segunda metade deste ano. Numa
fase inicial, terá apenas 28 medidas para o mercado.

A LONG WAY

TOGETHER
A vasta carteira de produtos da BKT inclui
gamas de pneus específicos, na vanguarda,
para atender os pedidos mais exigentes em
múltiplos campos, tais como a agricultura,
a construção e o OTR, bem como aplicações
de transporte e agroindustriais.

Zenises

ZENISES: CARTYSEN EM DESTAQUE

O Cartyzen, a subscrição disruptiva de pneus, serviço desenvolvido pelo Grupo Zenises, foi apresentado no The Tire Cologne
2018. Trata-se de um serviço de substituição de manutenção
de pneus que, foi recentemente, lançado em Espanha pela
Zenises, constituindo uma aposta promissora da empresa. Por
isso, esteve em exposição na feira alemã como segredo da Zenises para expandir a marca na Europa. O Cartyzen dá proteção
contra qualquer incidente relacionado com o pneu, desde furos
a rasgões, até à substituição, que pode ser contratada através
de uma subscrição mensal. Esta ideia inovadora constitui um
negócio pioneiro que se assume como uma mais-valia. O conceito
tem ganho enorme relevância em Espanha e é, também, uma
entre as muitas razões pelas quais foi apresentada no evento. u
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Pneus em destaque
O Centro Municipal de Exposições de Pombal acolheu, de 1 a 3 de junho,
o 3.° Salão Nacional do Transporte, evento que começa a ganhar, ano após
ano, cada vez mais visitantes. Mas nem só de marcas de pesados viveu
a edição de 2018. Os pneus estiveram em (grande) destaque
Por: Ricardo Carvalho
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Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM)
promoveu, entre os dias 1 e 3 de junho, na
cidade de Pombal, o 3.° Salão Nacional do
Transporte. Bastou entrar no recinto da feira
para perceber que a edição de 2018 tinha
sido “invadida” por marcas e negócios de
pneus. Componente essencial na segurança
de qualquer veículo, com destaque, neste
evento, para os pesados, os pneus têm potencial para “voltarem a ser novos” graças
à recauchutagem, cujo processo nada tem
a ver com o do passado. Atualmente, um

pneu recauchutado assume-se como um
produto de qualidade, existindo empresas,
para além dos fabricantes, especializadas
neste tipo de atividade.
Nelson Sousa, diretor do Salão Nacional do
Transporte, destacou a dificuldade de, em
2016, pôr de pé um certame desta envergadura. Mas, em 2018, a feira entrou em
velocidade de cruzeiro, sendo já um ponto
de encontro para empresas, marcas, transportadores e clientes. O responsável do certame destacou a qualidade dos expositores
e das marcas presentes. Entre as empresas
que comercializam pneus, não deixaram de
marcar presença fabricantes premium, como
Michelin, Goodyear ou Continental. E entre
os players do aftermarket que se deram a conhecer nesta feira, os pneus representavam
uma parte bastante interessante do ponto
de vista das soluções mostradas, que são
cada vez mais viáveis para as frotas nacionais.
w NOVIDADES DE A a Z
A Megape, oficina da rede First Stop, chancela
do universo Bridgestone, apresentou-se com

Fedima

Continental

um portefólio vasto. Com destaque para
os pneus pesados e OTR, reforçou ainda a
presença dos pneus Falken e da RIS, um novo
processo de recauchutagem que foi mostrado
em maior destaque nesta feira. No espaço da
Fedima, cujo nome está ligado ao “off-road”
e ao desporto automóvel, Carlos Marques,
CEO da empresa, era o “anfitrião” da gama
muito vasta de pneus recauchutados que
abrangem todo o segmento de borracha,
desde ligeiros a camiões. A empresa compra
carcaças de pneus em bom estado e faz a
sua recauchutagem total (onde surge com
a marca Fedima) ou parcial (onde coloca
apenas a banda de rolamento).
A Continental, por seu turno, deu grande
ênfase ao seu novo pneu para veículos
pesados: ContiCrossTrac. Com um espaço
bem dimensionado, o fabricante alemão de
pneus que dispõe de com uma unidade de
produção em Portugal quis mostrar a força
dos seus produtos. O stand da N Líder, empresa dedicada à recauchutagem de pneus,
mas, também, ao comércio de pneus novos,
dava nas vistas logo à entrada da feira. Em

Seiça

Megape
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conversa com os seus responsáveis, ficámos
a saber que os pneus que mais vendem para
veículos pesados são da marca Hankook,
Pirelli e Yokohama, bem como uma marca
de pneus chinesa, que começa a conquistar
o seu espaço entre os transportadores, até
pelo seu preço muito competitivo. Chama-se
Jinyu e foi destaque no espaço da N Líder.

w RECAUCHUTAGEM EM ALTA
Dentro do perímetro da Alves Bandeira, a
AB Tyres mostrou os pneus Fulda destinados a veículos pesados. Outra empresa de
recauchutagem de pneus presente foi a
RSM (Recauchutagem São Mamede), com
sede no norte do país. É representante das
melhores marcas internacionais de borracha
para pisos pré-vulcanizados, como Marangoni (sistema de anel – Ringtread System)
e Vipal, capazes de satisfazer as distintas
necessidades que o cliente exige e os diversos enquadramentos de mercado. Dispõe

de uma oficina totalmente equipada para
serviços auto (incluindo veículos pesados).
A Seiça definiu que o seu espaço era para
mostrar os principais produtos de que dispõe, principalmente conhecidos ao nível
da recauchutagem. No âmbito dos pesados faz reconstrução em molde integral e
semi-integral, pré-vulcanizado com pisos
EIB e Dunlop e autoclave. As fábricas da
Seiça dispõem de tecnologia para operar
em três métodos distintos: recauchutagem
em molde; sistema de pré-vulcanizado (a
frio); autoclave com escultura de pisos ou
aplicação de bandagens.
Já a Pneus do Alcaide, também não quis
faltar à “festa” do transporte. Os vários técnicos da empresa presentes desfizeram todas
as dúvidas relativas a pneus para camiões.
Destaque para as marcas Vulco, Goodyear,
Dunlop, Sava, Debica, Fulda, Bridgestone,
Continental, Pirelli, BKT e BFGoodrich. Mas
a marca de recauchutagem Next Tread, de
que são recauchutadores oficiais, também
mereceu destaque. A empresa presta ainda

IDUA

Dunlop

serviços ao nível dos lubrificantes, amortecedores, tubos de escape, travões, baterias
e outros acessórios.
SOLUÇÕES PARA TODOS

Uma nova volta ao espaço da feira permitiu
reencontrar a Goodyear Dunlop e a Michelin,
tendo contado esta última com uma sessão
de autógrafos protagonizada pela piloto
Elisabete Jacinto,. Isto além da Michelin
IDUA Recauchutagem, mais uma empresa
dedicada a transformar “pneus velhos em
novos”, uma das melhores soluções para
rentabilizar pneus no que a veículos pesados
diz respeito.
O 3.° Salão Nacional do Transporte demonstrou que, num espaço ainda reduzido (há
promessa para que cresça em breve), foi
possível exibir um ampla gama de pneus
e soluções tecnológicas relacionadas com
veículos pesados. Uma amostra tão vasta
que será impossível a qualquer empresa
não encontrar uma solução à medida das
suas necessidades. u

RSM

Pneus do Alcaide
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Arena dos Pneus

Atores
principais
Os pneus continuam a ser atores secundários no “filme” da segurança rodoviária, quando
deviam ser protagonistas, uma vez que são o único elo de ligação à estrada. Na Arena
dos Pneus, na última edição do Salão expoMECÂNICA, tiveram o devido destaque
Por: Jorge Flores

Ú

nicos elos de ligação entre o veículo
e a estrada, os pneus continuam a
ser, frequentemente, negligenciados pelos condutores. Uma espécie
de atores secundários, num filme onde deveriam ser protagonistas. Um perigo a evitar.
Na última edição da expoMECÂNICA, mais
concretamente, no pavilhão 4, porém, os pneus
tiveram um espaço inteiramente dedicado a si.
Uma zona apelidada, pela organização, como
“Arena dos Pneus”, tendo como lema – Pneus
sob controlo”, uma iniciativa que, de resto,
contou com o apoio da Revista dos Pneus. José
Manuel Costa, responsável da feira, explicou
a importância desta área informativa. “Em
termos de balanço final, a Arena dos Pneus,
embora não possamos atribuir-lhe a nota
‘plenamente’, cumpriu com o seu objetivo
prioritário, que era alertar e informar os visitantes da feira para a importância do pneu”,
explicou à nossa revista.
w GNR PRESENTE
Quem tenha passado pelo pavilhão 4, não
terá tido forma de não ver a “Arena dos Pneus”.

Desde logo, porque era um espaço que se
impunha pela presença de dois oficiais da GNR
(Unidade de Trânsito), em permanência, sempre dispostos a esclarecer eventuais dúvidas
sobre a segurança rodoviária relacionada com
os pneus e segurança associada. Mas, mesmo
aqueles que não abordaram a “autoridade”,
tiveram oportunidade de aprofundar os seus
conhecimentos, através de vários painéis explicativos com matérias diversas sobre pneus.
Exemplos da informação constante nos painéis? “Como a profundidade do piso afeta as
distâncias de travagem”; “Dê aos seus pneus
uma manutenção correta e eles terão um
desempenho exemplar”; “Como ler um pneu”;
“Descubra a idade de um pneu”; Viaje com
segurança”;“Não sobrecarregue os seus pneus”,
entre muitos outros.
w GUIA INFORMATIVO
Os visitantes do espaço foram ainda brindados
com passatempos, realidade virtual e com a
oferta de um Guia do Pneu, um pequeno manual com informação útil para o conhecimento
e controlo periódico dos pneus, em revende-

dores especializados. “A conformidade com o
Certificado de Matrícula, o desgaste e a pressão
adequada são elementos fundamentais para
circular com segurança. Respeitando, assim,
a lei, garantindo um melhor desempenho
do próprio veículo, protegendo a saúde, o
ambiente e a carteira”, pôde ler-se neste guia.
Que alerta ainda os automobilistas. “Um pneu
vazio ou uma pressão insuficiente, além de
constituir um problema de segurança, representa, igualmente, um dano económico
para o condutor, bem como um desrespeito
pelo meio ambiente”. Por outras palavras, segundo o mesmo guia, um pneu negligenciado
“desgasta-se mais rapidamente e de forma
não uniforme. Logo, deve ser substituído
em primeiro lugar”, além de que “aumenta
o consumo de combustível em cerca de 3%
e, por conseguinte, aumenta a emissão de
poluentes nocivos”, consta do guia.
Durante os três dias do Salão expoMECÂNICA,
foram ainda expostas imagens e mensagens
alusivas a campanhas de segurança rodoviária.
E houve lugar à exibição de documentários
e vídeos sobre o mesmo tema. u
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A pensar na
construção
Foram mais de 600 as pessoas que assistiram às jornadas de inovação da Continental na
construção, que decorreram no centro de demonstração e formação da Caterpillar, em
Málaga. A Revista dos Pneus esteve lá e testemunhou a forte aposta que o fabricante
alemão está a fazer neste segmento, onde dispõe de uma gama completa e de uma
ampla oferta de serviços
Por: Ricardo Carvalho
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N

os últimos 70 anos, a migração da
população para as cidades acelerou. Enquanto em 1950 apenas
30% da população mundial habitava nas grandes urbes, no ano de 2050
prevê-se que esta proporção chegue aos 66%.
Ao viverem cada vez mais pessoas em áreas
urbanas, a necessidade de casas, moradias,
escolas, hospitais, escritórios, armazéns, fábricas, estradas e linhas férreas, aumenta. O
que faz com que o setor da construção tenha
de incrementar a sua atividade. Como importante player desta indústria, a Continental
está a ampliar a sua gama de pneus para o
setor da construção com um novo modelo
para camião, o CrossTrac, destinado a aplicações mistas (estrada e fora dela). A estreia e
lançamento deste novo pneu decorreu precisamente no evento Construction Innova-

tion Day 2018, onde a Continental mostrou
a gama completa de soluções de que dispõe.
Constantin Batsch, vice-presidente do negócio de pneus de camiões de substituição da
região EMEA, afirmou, que “o crescimento
projetado da indústria da construção também vai aumentar a procura de maquinaria
e, em consequência, a necessidade de ter
pneus muito especializados. O novo ContiCrossTrac complementa bem a nova gama
para lá da construção, uma vez que foi desenvolvido para uma logística de construção
segura, eficiente e sustentável, trazendo um
valor acrescentado aos nossos cliente neste
segmento”.
w CONTICROSSTRAC: APLICAÇÃO MISTA
O transporte para obras de construção é
muito importante. Para que seja feito cor-

CONTIEARTH: CONDIÇÕES
DE PISO VARIADAS
Barro, areia, pedra e estradas por pavimentar. Os pneus todo-o-terreno para maquinaria e
veículos de construção têm de enfrentar condições de piso complicadas e adversas. A Continental desenvolveu a gama ContiEarth, leque de pneus “offroad” com desenho especial da
banda de rolamento, adaptada às necessidade e requisitos específicos de retroescavadoras
e camiões de minas. Gama esta que inclui duas linhas de pneus: EM-Master e RDT-Master.
A primeira, é adaptada a ADT, carregadores e retroescavadoras, estando disponível em duas
versões com vários desenhos de banda de rolamento: E3/L3, com capacidade de autolimpeza, tração e manobrabilidade em terrenos mais brandos; E4/L4, que oferecem boa proteção
da carcaça, resistência a golpes, tração e marcha suave sobre superfícies duras e rochosas.
Já linha RDT-Master, foi desenhada para camiões basculantes e oferece estabilidade, durabilidade e tração. Ambas as linhas (EM-Master e RD-Master) integram sensores montados de
fábrica prontos para serem conectados aos dispositivos de controlo da pressão (ContiPressureCheck e ContiConnect)
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retamente, o equipamento deve ser fiável.
Em estrada e fora dela. Dia após dia. Para
cumprir estes requisitos e proporcionar o
melhor equilíbrio possível entre rendimento
em asfalto e terra, o novo pneu ContiCrossTrac foi desenvolvido tendo por base as
novas tecnologias de pneus para camiões.
Os desenhos inovadores da banda de rolamento e o composto de última geração
trazem enorme flexibilidade, equilibrada
com durabilidade, tração e robustez. Assim
como com grande resistência a cortes, ao
desprendimento de partículas da banda de
rolamento, à baixa resistência ao rolamento,
a quilometragem elevada e a rendimento
muito suave em estradas lisas e solo plano.
Como resultado, o condutor pode trabalhar
com facilidade em qualquer superfície. Nem
com manobras de travagem mais fortes, nem
com mudanças de direção os pneus perdem tração. Está, também, disponível como
pneu inteligente em todos os tamanhos,
já equipados com sensores colocados de
fábrica. Os sensores inteligentes medem,
constantemente, a temperatura e a pressão
do ar desde o interior do pneu, que envia
dados aos sistemas de controlo da Continental (ContiPressureCheck; ContiConnect)
que surgem no painel de instrumentos do
veículo ou num portal de Internet, que pode
ser visualizado no smartphone.
w RECAUCHUTAGEM A FRIO E A QUENTE
Os pneus de camião da Continental foram
desenhados para oferecer a máxima rentabilidade durante toda a sua vida útil. E
ainda mais além, principalmente no que diz

respeito à carcaça. Graças à sua robustez, os
pneus ContiCrossTrac podem ter diversas
“vidas úteis”. O ContiLifeCycle começa com o
novo pneu e continua com as soluções premium para recauchutagem a frio e a quente
(ContiTread e ContiRe, respetivamente), produtos que permitem aumentar a vida útil
de cada pneu.
A Continental também se ocupa da gestão
da carcaça, desde a sua inspeção ao armazenamento, passando pela compra e pelo
transporte. E, no caso de ser preciso, pro-

cede à sua eliminação total. Ao prolongar a
vida útil dos pneus, o ContiLifeCycle ajuda a
reduzir o custo por quilómetro e, consequentemente, os custos totais de funcionamento.
Trata-se de uma completa e polivalente
gama de pneus que já se encontra em comercialização e que vai ser complementada
com diferentes medidas a médio prazo. Toda
a parte de recauchutagem estará disponível, também, a médio prazo, uma vez que
ainda não há unidades deste novo modelo
a necessitarem de uma “segunda vida”. u

SOLUÇÕES DIGITAIS
Em condições difíceis, como locais de obras ou zonas de minas, segurança e eficiência são fundamentais. Os pneus com pouca pressão continuam a ser uma das principais causas de avarias, furos e telefonemas
para os serviços técnicos. É normal que um terço dos pneus de uma frota
rolem com pressão insuficiente. Para garantir que os pneus são sempre
utilizados com a pressão correta, aumentando a sua durabilidade, a Continental desenvolveu os seus próprios sistemas digitais de controlo: ContiPressureCheck (para veículos industriais) e ContiConnect (para frotas).
Os sensores de pneus da Continental são a base destes sistemas. Inteligentes, medem, constantemente, a temperatura e a pressão a partir
do seu interior. E os resultados são emitidos num dispositivo, seja ele
portátil, na cabina do condutor ou ainda num site de Internet que supervisiona toda a frota. Os alertas e notificações ajudam o proprietário
dos veículos a dar atenção à frota e a tomar precauções imediatas para
resolver os problemas. u
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CARLOS OLIVEIRA, CVT Marketing & Sales Manager da Continental Pneus Portugal

O PNEU PESADO SERÁ MELHOR NO
FUTURO, MAS NUNCA MAIS CARO
No decorrer do Construction Innovation Day
2018, a Revista dos Pneus esteve à conversa
com Carlos Oliveira, responsável pela área de
pneus pesados e máquinas, que nos falou deste
evento e das perspetivas de futuro dos pneus
apresentados. “Nós procuramos estar cada vez
mais próximos dos clientes, quer dos representantes que dos clientes finais. Mas, acima
de tudo, queremos que eles experimentem os
produtos. Queremos que vejam ao vivo como os
produtos se comportam, é muito importante que
percebam a qualidade. É de louvar que os tenhamos juntos nestes eventos e que façam parte
da família Continental”.
Em relação ao facto de fazer mais eventos deste
género com pneus ligeiros ou pesados, Carlos
Oliveira referiu que “é mais comum fazê-lo com
pneus ligeiros, até porque são pneus mais emotivos, que se destinam a velocidade, para veículos de alta cilindrada. São, por isso, mais divertidos”. E acrescentou que “a recente evolução
na área dos pesados e a aposta fortíssima que
a Continental tem feito nesta área, permite que
existam cada vez mais eventos com estes pneus, onde, como foi visto aqui, se demonstram
produtos para este tipo de negócio e veículos”.
ACIMA DA CONCORRÊNCIA

Relativamente à importância dos produtos que
a marca apresentou em Málaga, Carlos Oliveira

deu ênfase às soluções digitais numa época
como a que vivemos, pois são o elo de ligação
com o produto físico que a marca dispõe, transformando e acrescentando valor, sendo tudo suportado pelos pneus. “O negócio continua a ser
os pneus e a sua qualidade, não adianta ter muitos sensores e informação se os produtos não
funcionarem. Mas aquilo que vimos aqui, são as
quatro grandes apostas da marca para este ano.
Com tudo aquilo que mostrámos neste evento,
estamos, claramente, no topo. Ainda que gostemos de pensar que não estamos acima dos
outros, é preciso melhorar para estarmos sempre uns furos acima da concorrência”, revelou.
Para descontrair, respondendo à questão sobre
o facto de o pneu do futuro continuar a ser preto
e redondo, Carlos Oliveira afirmou que “ele ser
quadrado, não funciona. E tudo o que tem vindo
a fazer-se serve para complementar o pneu. No
caso de um pneu pesado, é muito difícil fazê-lo
evoluir. Nem um Run Flat conseguimos conceber. No futuro, o pneu pesado terá características semelhantes às que, hoje, tem, ainda que
aumente o seu foco na resistência ao rolamento.
Por isso, vai ser possível ter pisos muito mais
baixos do que aqueles que tem atualmente. Mas
será um pneu inteligente como existe hoje, que
emitirá mais informações e permitirá maior interação com o condutor. Em suma, será melhor,
mas nunca mais caro”, concluiu. u

PORTEFÓLIO DE 2018 PARA A NOVA GAMA CONTICROSSTRAC

Eixo de direção

Eixo motor

Eixo de reboque

ContiCrossTrac HS3

ContiCrossTrac HD3

ContiCrossTrac HT3

385/65 R 22.5

315/80 R 22.5

385/65 R 22.5

315/80 R 22.5

TAMANHOS DISPONÍVEIS COMO CONTIRE (SOLUÇÃO DE RECAUCHUTAGEM A QUENTE DA CONTINENTAL)

Eixo de direção

Eixo motor

Eixo de reboque

ContiRe CrossTrac HS3

ContiRe CrossTrac HD3

ContiRe CrossTrac HT3

315/80 R 22.5

315/80 R 22.5

385/65 R 22.5
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Marco importante

na história da BKT

A BKT escolheu o bonito cenário da ilha de Creta para festejar com clientes e imprensa
o 10.º Aniversário da sua gama de pneus Earthmax, específicos para pedreiras e minas
Por: João Vieira

A

celebração do 10.º Aniversário da
gama Earthmax foi um grande
acontecimento para os mais de 200
convidados presentes no esplendoroso hotel Out of the Blue, localizado na
ilha de Creta. Com esta ação, a BKT evidenciou
a importância que a gama Earthmax assume
no objetivo de conquistar uma quota de 10%
do mercado mundial de pneus OTR.
w COMEÇO DIFÍCIL
Lançada em 2008, ano do começo da crise
em todos os mercados, a gama Earthmax
não teve um começo de vida facilitada. Mas
a persistência e perseverança de Arvind Poddar, presidente e diretor-geral da BKT, tornou
possível superar as dificuldades e alcançar o
sucesso, fruto de um contínuo trabalho, de
uma procura incansável pela qualidade e de
um grande desejo de melhoria, que trouxe
novas ideias e abordagens ao mercado.
“Conceber e construir o nosso primeiro pneu
Earthmax foi um importante feito e um marco

na história da nossa empresa. Para a BKT, Earthmax foi um grande desafio, tendo em conta
a forma como nasceu, em 2008. Ocorreu num
momento crítico e tendo um panorama onde
todo o mundo não assistia apenas a um período de crise, mas a uma era de completa
mudança. Na realidade, a crise global atingiu
todos os mercados e, com um forte impacto
nos operadores das indústrias mineiras, de
movimentação de terra e de construção,
conduziu à reorganização das empresas, à
redução da sua força de trabalho e, em muitos
casos, a um eventual encerramento. Todo o
nosso setor e todos os processos foram definidos novamente”, afirmou Arvind Poddar.
Apesar da crise, o responsável acreditou convictamente e estava plenamente consciente
de que ainda havia espaço no amplo mercado dos pneus, onde era possível aplicar o
conhecimento e a experiência da sua equipa
de engenheiros e conseguir encontrar o posicionamento e o valor adequados, que são,
atualmente, reconhecidos em todo o mundo.

A BKT agarrou a oportunidade e, agora,
numa altura em que o mercado mundial dá
os primeiros sinais de recuperação, a força
visionária e a capacidade de acreditar firmemente na alteração do percurso está a ser
recompensada. Claro que a decisão de entrar
no segmento dos pneus OTR em 2008 não foi
imprudente. Antes foi fruto de uma cuidadosa
análise de mercado num segmento complexo
e, na época, subestimado, com alguns intervenientes premium de um lado e entidades
mais pequenas do outro, principalmente de
origem asiática, com uma qualidade de produto claramente mais fraca.
w CARACTERÍSTICAS ÍMPARES
Como o próprio nome indica, Earthmax está
estreitamente ligado ao terreno onde opera:
a terra. Um ambiente rigoroso onde os pneus
são levados ao limite e têm de estar preparados para enfrentar e suportar todos esforços a que são submetidos. Earthmax é uma
ferramenta mas, também, o companheiro
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dos motoristas nas operações mais difíceis,
garantindo segurança, desempenho e qualidade, assim como poupança em termos de
tempo e custo. Uma das características que
distinguem a Earthmax é a sua ampla pegada.
Deixar uma pegada ou marca – ou, por outras
palavras, impressão – sempre foi o objetivo
da BKT face ao nosso mercado: deixar uma
marca para os seguidores, constituindo um
ponto de referência e um guia, sem temer
barreiras, permanecendo sempre à frente.
Falar de resistência, no sentido literal, significa capacidade de suportar impactos, como
forças, cortes, desgaste, calor ou qualquer
outra condição adversa. Outro atributo é a
robustez. Para um pneu, significa ser forte

e potente para suportar o veículo e os seus
movimentos. Tração também é outra funcionalidade essencial que não precisa de explicação para um pneu. Outro ponto positivo
é a versatilidade.
Apesar das suas dimensões e da imponência dos veículos, a estabilidade é um ponto
fundamental em toda a gama Earthmax,
característica chave que conduz a outros
benefícios, como segurança e fiabilidade.
Estreitamente associado à estabilidade, está
a aderência à estrada: o equilíbrio perfeito
em qualquer terreno.
A durabilidade parece ser uma característica
óbvia e resulta da experiência, das competências e da pesquisa em tecnologias avançadas.

Por fim, o conforto, um grande benefício que
está, obviamente, relacionado com o bem-estar do condutor. De referir ainda que todos os modelos Earthmax têm em comum a
estrutura em aço All Steel, que confere uma
maior resistência à carcaça e, portanto, às
agressões, tais como furos, cortes, desgaste,
calor ou qualquer outra condição adversa.
w PNEUS SUSTENTÁVEIS
Melhorar a qualidade dos produtos e implementar a oferta de soluções é, desde sempre,
o objetivo da BKT. É precisamente por esta
razão que a empresa faz da inovação a sua filosofia de trabalho. De facto, hoje, encontra-se
na primeira linha na produção de pneus sus-

ENTREVISTA LUÍS ANICETO, Gerente da S. José Pneus, importador da BKT para Portugal e Espanha

“UM NOVO DESAFIO”
Para Luís Aniceto, a gama Earthmax vai ser um novo desafio que a S. José Pneus
terá de enfrentar para impor no mercado esta linha de produtos da BKT
Depois de ter implantado no mercado a gama
de pneus agrícolas, nomeadamente a linha de
pneus radiais Agrimax, que se tem imposto
como um produto de qualidade, com prestações de custo/hora que concorrem com as
primeiras marcas, a comercialização da gama
de pneus OTR Earthmax vai ser o novo desafio
para a empresa de Cantanhede.
Quais as características que mais destaca
na gama de pneus Earthmax?
Como características, destacamos a versatilidade, a grande resistência aos cortes e o longo
período de utilização (horas de trabalho).
Quais as medidas mais vendidas?
As jantes de 25”, nas suas várias dimensões,
continuam a ser as mais populares. No entanto, são crescentes as vendas em pneus
de grande dimensão e utilização muito mais
exigente e intensiva, em que destacamos os
24.00R35 e a 35/65R33 , medidas que temos
em stock permanente, o que tem sido uma
vantagem e fator de crescimento de vendas.
Qual tem sido a aceitação dos clientes?
O que valorizam eles mais nestes pneus?
Depois de uma fase em que o mercado
apenas conhecia a BKT como uma marca
de pneus agrícolas, onde já é reconhecido
o alto nível de qualidade dos seus produtos,
houve que demonstrar que esse padrão seria

possível replicar, também, em pneus OTR,
mercado muito extremado em utilizadores
que, ou preferem as marcas premium ou
procuram um pneu barato. A qualidade da
BKT está no meio termo, como uma marca
quality, demarcando-se, claramente, das marcas de baixo preço. A aceitação dos clientes
tem sido boa, havendo já pneus com muitas
horas de trabalho, que não têm tido qualquer
problema na sua utilização, fatores que são
o grande objetivo que o utilizador procura.
O sistema de monitorização da pressão de
pneus (TPMS) é utilizado nos pneus Earthmax? Quais as vantagens deste sistema
para a vida útil do pneu?
Este equipamento, que assegura a monitorização e controlo permanente da pressão do
pneu, é fundamental na utilização de pneus
OTR, uma vez que ajuda a que a pressão dos
pneus seja a mais conveniente, fator absolutamente fundamental para o bom comportamento e longa duração do pneu.
A BKT anunciou o lançamento do SPOTech.
Em que consiste esta ferramenta e que tipo
de informação disponibiliza ela?
O SPOTech (Satellite Performance Optimization Technology) é uma ferramenta (equipamento) desenvolvida pela BKT, utilizada em
veículos que operam em pedreiras, minas e
portos, útil para aumentar a produtividade

e reduzir os custos operacionais.
Consiste em equipar a respetiva máquina com
um sistema de monitorização de última geração, que recolhe dados sobre as atividades
dos equipamentos de transporte, nomeadamente todos os aspetos do movimento
e percurso do veículo, por meio de sistemas
GPS, câmaras GoPro e sensores de aceleração, que analisam as condições operacionais
dos locais de mineração ou pedreiras, para
melhorar a produtividade e a eficiência. Os
dados gravados diretamente num formato de
análise de produtividade, ajudam os clientes
nas atividades de gestão de frota, bem como
na escolha do pneu que melhor responde às
suas necessidades.
Como analisa o mercado atual de pneus
OTR em Portugal e Espanha?
Este mercado, depois de um longo período
de redução de vendas, encontra-se numa
fase de algum crescimento.
Quais as expectativas de vendas de pneus
Earthmax para este ano, em Portugal e
Espanha?
A BKT, na gama Earthmax, estando a atravessar uma fase de divulgação das suas linhas de produto, espera que este ano seja
de crescimento de vendas, à medida que os
clientes vão constatando a real qualidade
dos seus pneus. u
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tentáveis, graças ao recente acordo celebrado
com a Kultevat, uma empresa de biotecnologia americana, especializada no cultivo e
processamento de “dente-de-leão”TKS como
alternativa renovável e sustentável à borracha
natural. “Estamos a trabalhar para desenvolver
compostos de elevadas prestações através da
utilização de nano materiais, que asseguram
estabilidade térmica e mecânica melhoradas.
Exemplos desta procura experimental são
o Grafeno, Nanoargila, Nanocelulose e, por
fim, o Carbon Black, para o qual a BKT criou,
recentemente, uma instalação de cerca de
oito hectares em Bhuj,” salientou Dilip Vaidya,
diretor de Tecnologia da BKT. “Uma grande
vantagem para a nossa linha Earthmax pronta
a continuar a olhar para o futuro e enfrentar
os novos desafios com a habitual paixão e
entusiasmo”, acrescentou.

OPINIÃO DILIP VAIDYA, Diretor de Tecnologia da BKT

LEVAR A EMPRESA
AO PRÓXIMO NÍVEL
A BKT está sempre concentrada na inovação e nas novas tecnologias,
que levarão a empresa ao próximo nível, existindo diversas áreas
onde está a investir em R&D: Design e Desenvolvimento de Produto;
Maquinaria; Qualidade; Tecnologia; Matérias-Primas Inovadoras

w MENSAGEM DE ESPERANÇA E OTIMISMO
Na sua intervenção final, Arvind Poddar referiu que “apenas grandes projetos permanecem de mãos dadas com grandes motivos. E
grandes motivos exigem grande força. É, por
isso, que as dimensões dos nossos pneus são
simplesmente ‘grandes’. Lembram-nos que
nada é obtido facilmente, uma vez que cada
pneu é o resultado de uma pesquisa incansável e de uma forte vontade de melhorar. É,

também, o resultado de um novo desafio assumido com o objetivo de estar na liderança
e de manter as promessas. Com tudo isto,
não podemos esquecer as gerações futuras. É
nossa obrigação transmitir os valores que nos
guiam hoje e o nosso negócio de maneira a
que disponham das ferramentas certas para
continuar o nosso percurso e para que tragam novas ideias e novas abordagens para
o mercado, tendo sempre em consciência,
tal como nós fizemos, a fé na nossa história
e no nosso papel, tal como o compromisso
e a paixão subjacentes”.
Para Arvind Poddar “os 10 anos de sucessos da
gama Earthmax têm um significado enorme
para a história da BKT. O nosso passado, presente e futuro concentram-se nesta gama e,
portanto, festejar este aniversário, significa
acentuar os valores de inovação e progresso
que desde sempre mnos orientam”. u

De acordo com o país e a localização específicos, principalmente tendo em conta o clima
e as condições geofísicas, cada empreendimento tem diferentes expectativas para o
produto, formulando critérios específicos de
desempenho do local. Para cumprir estes
requisitos, são necessários novos produtos,
com um design específico.
Ao longo da última década, a BKT tem desenvolvido uma variedade de padrões e
tamanhos radiais OTR diferentes para aplicações ou condições ambientais específicas, como neve, agregados, lama e terra,
rocha, reciclagem e extração subterrânea.
Começou com dimensões mais pequenas
para carregadores e atingiu o segmento de
pneus gigantes.
O principal desafio no desenvolvimento de
pneus gigantes comparado com a produção
anterior, é a elevada velocidade com cargas
extraordinariamente pesadas durante longas
distâncias, para além das forças laterais extremas que provocam esforço mecânico nas
extremidades da correia. Ao lidar com estes
desafios, a BKT chegou a uma etapa de engenharia avançada, onde a análise de toda a
estrutura do pneu e todas as características
são essenciais.
Por este motivo, a simulação de pneu através

de ABAQUS FEA - Finite Element Analysis - é
aplicada para trabalhar em todos os componentes do pneu, incluindo revestimento
interno, correia, piso e talão, parede lateral,
carcaça e enchimento mais reforços.
EQUIPAMENTO DE TOPO

Após ter deslocado a produção de Radiais
All Steel OTR das suas instalações piloto em
Chopanki para as instalações de produção
de ponta, em Bhuj, permitindo um fabrico em
grande escala, a empresa investiu em maquinaria e equipamento de primeira classe
de fornecedores premium em todo o mundo.
Para melhorar a uniformidade dos componentes, foram adquiridos sete misturadores
440 lt-HF de última geração, proporcionando
um controlo de temperatura automatizado e
uma melhor rotação através de tecnologia
sincronizada. Como resultado, todo o processo de mistura de componentes foi melhorado pelo fornecimento de energia específica otimizada.
Outra aquisição essencial foi uma calandra
de quatro rolos para processamento de cabos de aço, que permite pressionar cabos
de grande diâmetro para pneus gigantes e
que proporciona a possibilidade de controlar
a espessura de pressão na parte superior e
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inferior para uma melhor adesão e qualidade
final melhorada.
GARANTIR A QUALIDADE

A qualidade tem sido uma questão primordial
para a BKT, como provam as variadas certificações obtidas. Para garantir as mesmas ou umas
normas de qualidade mais exatas para os pneus
gigantes, e para não deixar de cumprir os requisitos específicos definidos pelos fabricantes
de equipamentos originais, foram apresentados
vários equipamentos, sistemas e processos
como uma ferramenta visual de gestão de projeto Kanban para melhorar a rastreabilidade de
todos os materiais e componentes, um gravador
CPU para cura do pneu, um guincho de inspeção
jumbo personalizado para pneus gigantes OTR,
verificações de qualidade adicionais preventivas e preditivas, avaliação estatística avançada
para melhorar os parâmetros críticos relativamente às especificações OEM, para além de
uma rigorosa formação sobre o chão de fábrica
quanto a qualidade e segurança.
TECNOLOGIA ALINHADA COM O FUTURO

No seu percurso até ao próximo nível, a BKT não
pode ignorar as tendências atuais na indústria
de pneus, que enfrenta alterações sem precedentes em tecnologia a nível global. A tecnologia de pneus de próxima geração está alinhada
com as alterações futuras no desenvolvimento
dos equipamentos de veículos, resultantes de
novos conceitos na frota e gestão dos locais.
Mesmo se algumas destas tendências ainda
estiverem no início, a marca procura soluções
que se adaptam a um transporte autónomo assistido por sensores, sistemas de integração
do pneu e equipamento melhorados, fluxo de
dados e otimização analítica para uma maior

produtividade. Tudo isto no cumprimento das
megatendências em termos de sustentabilidade, mobilidade diversificada, eletrificação e
segurança.
MATÉRIAS-PRIMAS INOVADORAS

Uma das megatendências e uma importante
questão que preocupa todos, é a sustentabilidade. Enquanto melhora os seus produtos e
tecnologias, é responsabilidade da BKT e, também, uma grande oportunidade e desafio, dar o
seu contributo para um futuro mais sustentável
para todos os que vivem no nosso planeta. Em
conformidade com o acordo celebrado com a
Kultevat e após vários estudos e experiências,
a BKT vai desenvolver novos métodos de composição a integrar no processo de fabrico de
pneus e a borracha TKS vai substituir, gradualmente, a utilização de borracha natural. Este
acordo envolve uma primeira fase de projeto,
com várias entregas de amostras para pesquisa
de laboratório em outubro de 2018, enquanto a
segunda fase consiste no fornecimento de borracha TKS estabilizada em outubro de 2019.
Outro projeto principal em que a BKT trabalha,
é o desenvolvimento de componentes de alto
rendimento através de nanomateriais ou nanocompostos, materiais onde, pelo menos, uma
dimensão tem um tamanho abaixo de 100
nanómetros. Ao combinar um nanomaterial
com outros materiais, poderá obter um nanocomposto que exibe propriedades significativamente diferentes do material principal isolado,
conduzindo a um melhor desempenho, como a
estabilidade térmica ou mecânica. Por falar em
novas tecnologias, importa mencionar, também,
um material diferente, o Carbon Black Negro de
Fumo, um dos enchimentos de reforço mais comuns nos compostos de borracha, utilizado em

várias fórmulas com diferentes tipos de borracha para melhorar as propriedades mecânicas
do polímero. Disponível em vários graus e tamanhos de partículas, o Carbon Black consegue
personalizar as propriedades de desempenho
dos pneus. Principalmente, no que diz respeito a pneus gigantes, são necessárias grandes
quantidades de Carbon Black e uma variedade
de fórmulas para cumprir os critérios de desempenho específicos.
REPARAÇÃO DE PNEUS OTR NO LOCAL

Existe um tópico que é uma preocupação central para a BKT: a importância de proporcionar
uma reparação de pneus OTR no local. A extração mineira é um dos negócios mais complexos e desafiantes do mundo. Uma produtividade maximizada, eficácia em termos de
custos e eficiência são requisitos primordiais.
Para conseguir alcançá-los, o homem e os equipamentos operam em turnos de dia e de noite,
durante 24 horas. Serviços pesados, independentemente da dificuldade das condições ambientais em volta. Cada minuto de desativação
de uma peça de equipamento - seja um camião
de reboque, um amortecedor ou outro veículo
- é considerado uma perda para a gestão das
minas e estaleiros.
Os principais fatores de custo nas operações
mineiras são o investimento em maquinaria e
pneus, combustível, peças de substituição e
mão de obra. Cerca de 30% dos custos operacionais em grandes minas resulta do investimento em pneus.
Para uma reparação adequada de pneus OTR
no local, a BKT sugere a utilização de algumas
ferramentas de reparação práticas. A primeira,
é um sistema de monitorização da pressão de
pneus (TMPS), um grande passo na direção dos
pneus inteligentes. O sistema mede a pressão e
a temperatura da câmara do pneu, assim como
a pressão ajustada a frio, exibindo estes dados
na cabina do operador em tempo real. Através
da localização GPS exata, a informação e hora
são adicionadas. Se os parâmetros reais de
pressão dos pneus e temperatura excederem
os limites definidos, é acionado um alarme.
A segunda importante, é o SPOTech, uma ferramenta inovadora desenvolvida pela BKT internamente para fornecer informação sobre a
posição exata do amortecedor, uma vez que é
seguido por satélite. u
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Opinião

Aldo Machado

O papel do distribuidor

de pneus

no mercado português

Country Manager da Nex Tyres em Portugal e membro da CEDP da ACAP

á cinco anos, iniciei uma
etapa profissional no
mundo da distribuição de
pneus em Portugal. Sendo,
por esse motivo, um “jovem”
nestas andanças, custa-me enveredar pelo lado histórico
da distribuição de pneus e começar a falar
de como ela surgiu no nosso país, até porque
seria, seguramente, desconhecedor de como
tudo tinha chegado ao ano de 2013.
Encontrei, dentro da minha ignorância, um
desafio num setor muito diversificado, onde
os distribuidores eram “grandes, médios e
assim-assim”, uns portugueses que tentavam
“entrar em Espanha” e uns “espanhóis que
entravam em Portugal”, estruturas novas ou
mais antigas, familiares ou mais corporativas,
multimarca (quase todos) e multissegmento
(os “tais” grandes). Enfim… um sem-número
de coisas para aprender. Ainda se falava,
também, de grandes empresas que tinham,
entretanto, sucumbido devido à crise económica que se fazia sentir, mas, também,
à incapacidade de se adaptarem às novas
exigências do mercado. Uma verdadeira
avalanche de informação (quase assustadora). Ainda para mais, para alguém que
pouco mais sabia do que a medida mais
vendida do mercado! Mas… já era tarde
para voltar atrás!
Passados estes últimos cinco anos, posso
dizer com convicção: ainda não percebo tanto
“disto” como gostaria, mas que, efetivamente,
existe uma (r)evolução enorme, disso não
tenho dúvidas! Neste momento, o mercado
está absolutamente efervescente, algures
entre o competitivo e o caótico (eu disse que
não sabia tanto “disto”). Competitivo, porque,
em 2013, havia menos players num mercado

que, cada vez mais, é ibérico (muito graças a
empresas do setor que também souberam
dar um passo arriscado e passar para lá de
Vilar Formoso, isto além de vários nuestros
hermanos que já fala(va)m português), porque
distribuir pneus em 24h/48h era algo comum
e, atualmente, fala-se em entregas bidiárias
e quadridiárias, porque a crise obrigou os
revendedores a “apertar o cinto” e os stocks
elevados deixaram de fazer sentido (custa
dinheiro e gera obsolescência).
w VERTICALIZAÇÃO DO SETOR
Por outro lado, o catálogo dimensional e de
homologações é algo interminável dentro
dos diversos fabricantes, sendo apenas tolerável figurarem em folhas de Excel e não em
prateleiras de oficinas, porque a mecânica
era só para os mecânicos. Mas, atualmente,
o pneu é mais um componente automóvel
dentro da vasta oferta do “pit stop automóvel” (os tais que, há cinco anos, pertenciam
a empresas ou particulares e que, agora, são,
também, de particulares, mas geridos por
empresas). Queremos igualmente que os
clientes olhem para nós como parceiros. Por
isso, não podemos deixar de lhes oferecer
produtos diferenciadores, que tenham algo “à
sua imagem” ou então que sejam entregues
tão rapidamente como se o produto estivesse
na já citada “prateleira”. Porque, hoje, “é um
agrícola”, amanhã “é um ligeiro”, depois “é um
de moto”, onde este “quer barato”, o outro
“quer caro” e há ainda o tal “assim-assim”.
Como confidenciei, no início deste texto, não
tenho conhecimento de causa para falar da
distribuição “antiga”, mas sei que muito mudou desde 2013. E não foi apenas a distribuição, nem os revendedores. Também mudaram
os fabricantes. E todos vão continuar a mudar!

Provavelmente, a uma velocidade ainda maior!
No meio deste turbilhão, tenho uma convicção forte: neste momento e ainda que
haja quem diga “que não precisa deste ou
daquele”, sei que todos precisam de todos.
Podemos falar em verticalização do setor,
comentar o futuro do pneu em si, tentar
saber algo mais sobre o pneu conectado,
olhar para mercados mais evoluídos no que
toca à oferta B2C, onde o cliente final e o
fabricante vão riscando, de forma mais célere,
os elos da cadeia que existe, atualmente,
em Portugal.
Mas tenho bem claro na minha cabeça que a
situação económica do mercado português
não é suficientemente forte que permita
“veleidades” num espaço temporal tão curto,
que os revendedores passem a dispensar
um distribuidor porque o fabricante já não
pede encomendas programadas, garantias
reais ou até porque já faz a tal distribuição
bidiária em algumas zonas. Com taxas de
juro extremamente convidativas (mas que
sabemos já que não serão eternas), continuamos a constatar que a diferenciação é
necessária, mas que a mesma não é indissociável do acesso ao crédito, que a procura
de algo “rápido” por vezes supera a procura
de algo “ideal”, que o “bom+bonito+barato”
já não é apenas BBB mas sim BBBU (mais
urgente) e, ainda, mais diferente, mais fácil,
mais interativo. E, isso, desculpem a falsa
modéstia, encontram mais facilmente no
seu distribuidor de referência! u

PS: Espero ter a honra de voltar a escrever-vos daqui
a cinco anos e não estar descontextualizado!
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Máquinadotempo

Mundo ao
seu alcance
Fundada em 1975, a Shandong Linglong
Tyre Co., Ltd. fabrica pneus radiais para
veículos ligeiros de passageiros, comerciais,
camiões e autocarros, entre outros. O slogan
“Mundo ao seu alcance” é aquilo que a move.
Em Portugal, é representada pela
empresa Dispnal Pneus
Por: Bruno Castanheira

s origens da protagonista desta edição da
máquina do tempo remontam a 1975, ano da
fundação da Shandong
Linglong Tyre Co., Ltd.
Sendo um fabricante de
pneus especializados e de grande escala,
estando orientado para a tecnologia com
produtos líderes, a Linglong dispõe de uma
gama completa de pneus, desde ligeiros,

1975

A 8 de maio,
foi edificada a
Zhaoyuan Tyre
Repair Factory

1987

A Linglong começou
a produzir o pneu
diagonal em larga
escala, tornando-se,
gradualmente, na maior
base de produção de
pneus diagonais do país

4x4, comerciais, pesados, industriais e agrícolas. A Linglong é uma empresa de fabrico
chinês, que faz parte do top 5 das maiores
fábricas chinesas, tendo estabelecido bases de fabricação em Zhaoyuan, Dezhou,
Liuzhou e na Tailândia (inaugurada há dois
anos para conseguir satisfazer o público alvo
a nível mundial).
A empresa espera, em 2020, abrir outra
fábrica na Europa (situada entre a Polónia
e a Sérvia). Além disso, dispõe de centros

1991

A produção anual
do Grupo Linglong
atingiu 100,36
milhões de RMB
(moeda da República
Popular da China)

1995

Foi estabelecida
a Shandong
Linglong Rubber
Group Co.

2001

Em setembro, saiu da linha
de produção o primeiro
pneu radial para veículos
ligeiros. Em novembro,
teve início a construção do
Linglong Tyre Industry Park

2002

Até este ano e desde
1991, a produção anual
do Grupo Linglong atingiu
1,1 mil milhões de
RMB. Em outubro, saiu
da linha de produção o
primeiro pneu pesado
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Linglong Tire
de R&D (pesquisa e desenvolvimento) em
Zhaoyuan, Pequim e América do Norte, além
de escritórios de testes na Europa para desenvolver tecnologia de ponta. Os produtos
da Linglong são vendidos em mais de 180
países e regiões, sendo bem aceites por
quase 60 OEMs (equipamento de origem),
com qualidade estável e confiável.
w EVOLUÇÃO CONSTANTE
Em Portugal, a Linglong é representada pela
Dispnal Pneus, que trabalha com a marca e
com toda a sua gama há cerca de 18 anos.
“Estamos bastante satisfeitos. A marca está
em constante evolução e dispõe de uma
tecnologia bastante forte a nível de produtos
e novas medidas. Há cerca de três anos, a
Linglong começou a patrocinar a equipa de
futebol VfL Wolfsburg (Bundesliga) e, em
fevereiro deste ano, deu início à parceria
com a Juventus FC (Série A), cimentada
por uma cerimónia oficial no Estádio delle
Alpi, em Turim. Esta ação realizou-se a 22
de abril e contou com a presença de Wang
Feng, presidente da Linglong, Giorgio Ricci,
coproprietário da juve, e António Cabrini,
ex-jogador e capitão do clube transalpino”,

2017

Em março, Cai Zongju, campeã mundial
de boxe, tornou-se porta-voz dos
produtos SUV da Linglong Tire. Em
abril, a ATLAS Tire fez a sua aparição
no mercado chinês. No dia 22 de junho,
o valor da marca Linglong atingiu
os 30,563 mil milhões de RMB

2016

destaca Soraia Rocha, da Dispnal Pneus. Que
acrescenta, de seguida, que a empresa liderada por Rui Chorado trabalha, também, “em
regime de exclusividade, a segunda marca
da Linglong, a Leao, com grande foco em
Espanha”. Segundo afirma a responsável, “a
marca dispõe ainda um portefólio de brandshop bem estruturado e conta, juntamente
com a Dispnal Pneus, divulgar o seu nome
junto das casas da especialidade”. u

Em janeiro, a Linglong ficou em segundo
lugar no Prémio Nacional de Invenção
Tecnológica. Em julho, a Shandong
Linglong Tyre Co., Ltd. passou a constar na
Bolsa de Xangai. Em outubro, a Linglong
Tire tornou-se potencial fornecedora
global de pneus do Grupo Volkswagen

2015

A Linglong Tire tornou-se no principal
patrocinador da equipa VfL Wolfsburg,
da Bundesliga. No dia 6 de maio, foram
celebrados os 40 anos da Linglong
Tire e o Projeto Guagnxi Linglong PCR
passou à produção. Em julho, o Projeto
LLIT TBR foi colocado em prática

2014

Em fevereiro, passou à produção a fase 1
do projeto LLIT. Em abril, saiu da linha o
primeiro pneu PCR da Dezhou Linglong

2013

O valor da produção anual atingiu os 20
mil milhões de RMB, o que acontecia
desde 2008. Em julho, foi criado o
Gabinete Europeu de Ensaio e Deteção

2012

Em março, o Centro de Tecnologia
Empresarial reconhecido nacionalmente
pela Linglong Tyre foi autorizado
oficialmente. Em maio, saiu o primeiro
pneu TBR da linha de produção da
Dezhou Linglong Tire, nove meses
depois de esta ter sido criada. Em
novembro, foram lançadas as bases da
Linglong International Tailândia (LLIT)

2011

2004

O logótipo da Linglong foi
distinguido como Marca
Registada Famosa da China
pela Administração-Geral para
Indústria e Comércio, o que
veio a repetir-se em 2007

2008

O valor da produção
anual do Grupo
Linglong alcançou
os 10,6 mil milhões
de RMB (acontecia
desde 2002)

2009

Foi lançada, em
Tongzhou, a primeira
pedra da Beijing
Linglong Tire Co., Ltd.

O Projeto de Resistência a Derrapagem Mínima e Baixo
Ruído de Pneu UHP PCR recebeu o segundo prémio por parte
do Progresso Científico e Tecnológico Nacional. Em março,
a Linglong tornou-se patrocinadora da equipa de voleibol
chinesa (durou até 2013). Em abril, o pneu GREEN-Max ficou
classificado em quarto lugar no Summer Tyre Testing Report
2011 pela organização Finland Test World, desempenho
que foi melhor do que muitas marcas de primeira classe.
Em outubro, foi criada a Dezhou Linglong Tire Co., Ltd.
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Personalidade

Albano Rodrigues de Almeida (1935-2018)

Uma vida dedicada

aos pneus
O setor dos pneus em Portugal ficou
mais pobre com o falecimento de
Albano Rodrigues de Almeida. Nesta
singela homenagem, recordamos o
percurso ímpar de um homem que
dedicou 48 anos da sua vida aos pneus

N

asceu em 1935 e foi criado no bairro
da Ajuda até ao curso comercial,
tendo sempre frequentado escolas
públicas, nomeadamente o Sporting Clube do Rio Seco e a Escola Comercial
Ferreira Borges. “Nunca fui bom de bola mas
era um ás com as bicicletas. De tal modo, que
perdi um ano e disse ao meu pai que queria
era trabalhar”, recorda Rodrigues de Almeida
numa entrevista dada, há cerca de dois anos,
à Revista dos Pneus.
O seu pai fez-lhe a vontade e arranjou-lhe
emprego, mas obrigou-o a estudar à noite.
Começou a trabalhar na Sena Sugar Estates,
em Alcântara, com 19 anos, onde rapidamente ganhou notoriedade. Mas as suas
ideias brilhantes não eram bem aceites pelos
funcionários mais antigos da empresa, o que
o levou a sair e a procurar outro emprego.
Depois de sair da Sena Sugar, conseguiu
um emprego de aprendiz de mecânica no
J.J. Gonçalves Sucrs. – Austin. Entretanto,
acabou o curso e, pouco depois, chegou o
serviço militar.
Foi convidado pela Pneuvita por Miguel Freitas,
onde, mais uma vez, as suas ideias, ambição
e espírito comercial, o levaram à direção de
vendas. Na firma, trabalhava Joaquim José
Barbosa, com o qual criou laços de grande
amizade. Quando foi conquistando a confiança
da maior parte dos funcionários, aconteceu
algo de menos bom, que fez com que saísse,
pois mexia com a sua honra. À saída, o administrador disse-lhe: “Este barco é muito
pequeno para ti, um barco grande te espera,
segue o teu destino que ainda vamos ouvir
falar muito de ti..!”
Depois da sua saída, passados dois a três
meses, estava a trabalhar como chefe de
vendas na Garland Laidley, que tinha conseguido a representação da marca Dunlop em

Portugal. Apesar de ter uma personalidade
muito forte e ser extremamente disciplinado,
organizado e reto, fez muitos amigos ao longo
da sua carreira que souberam reconhecer o
ser humano grande que era.
w TESTEMUNHOS
“A nível pessoal, uma excelente companhia, um
excelente contador de histórias, apesar dos seus
83 anos. Nada aborrecido, sempre pronto para
um bom jantar, um bom convívio, uma boa conversa, desde que fosse junto daqueles que mais
amava. Não fazia fretes. Excelente educador, por
vezes em excesso, mas com enorme coração
sempre e muito generoso. É tão bom quando
alguém nos marca para sempre e, apesar da
saudade, as recordações e referências são todas elas muito boas. Em nome de toda a família
agradeço... obrigada Pai!”
Ana Luís, Filha
“A sua personalidade, entre muitos outros aspetos, caracterizava-se por uma enorme capacidade de trabalho, determinação, criatividade,
liderança, generosidade, otimismo, flexibilidade,
energia e visão. Além dos ensinamentos técnicos
e comerciais regulares, aprendi com Rodrigues
de Almeida o valor do empenho, a dedicação e
a paixão pelo negócio, em que o sucesso do cliente é um objetivo importante, construindo uma
relação de sincera amizade. O relacionamento
humano, compromisso, lealdade, amizade e
confiança conseguida com parceiros e clientes,
permitia a Rodrigues de Almeida manter relações
comerciais estáveis, próximas, consistentes e
obter bons resultados por todos os intervenientes. Conseguiu liderar o mercado de pneus
de forma exemplar, com respeito, admiração e
reconhecimento geral, em que os clientes eram
também amigos”.
Jorge de Sousa, ex–Garland Laidley

“Conheci Rodrigues de Almeida quando começou
a desempenhar funções no Grupo Garland, em
1963. Durante os 38 anos que trabalhei com ele,
recebi sempre os melhores conselhos. Não só
sobre a evolução da atividade comercial mas,
também, na sua disponibilidade para o apoio
pessoal, em qualquer momento. Na sua relação
com os agentes (distribuidores de pneus) Rodrigues de Almeida procurava, além da relação
comercial ter, também, uma verdadeira relação
de amizade. Como administrador, teve sempre
uma preocupação de um bom relacionamento
com os empresários. Um dos maiores exemplos
nos negócios era quando ele dava a sua palavra,
que tinha o mesmo valor como se tivesse sido
por escrito”.
Nunes Mourarias, Garland Laidley
Conheci Rodrigues de Almeida em 1983. Tinha
naquela data aberto o posto do Fundão e recebi a
sua visita. As instalações e equipamentos, sendo
modestos, destacavam-se com certeza, naquela
data, no interior do país. Recordo que Rodrigues
de Almeida me felicitou e, algum tempo depois
brindou a Covipneus com um Troféu de “Avanço
Tecnológico”, que me foi entregue, por ele, numa
cerimónia realizada no Hotel Estoril Sol. Não mantivemos muito encontros pessoais, mas sempre
que o contactava por telefone, tinha um amigo a
responder positivamente às minhas solicitações.
Os momentos de maior convívio aconteceram
durante algumas viagens que fizemos juntos e
que eram organizadas por Rodrigues de Almeida.
O negócio dos pneus evoluiu imenso nas últimas
décadas. Na época em que Rodrigues de Almeida
foi uma referência nacional nesta área, o negócio
dos pneus era mais atraente. O maior exemplo
que nos deixa Rodrigues de Almeida tem a ver
com a sua postura, simpatia e honestidade. Era
um verdadeiro amigo do seu amigo”. u
João Almeida, Covipneus
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ALTARODA distinguida pela TRC
No passado dia 30 de maio, a ALTARODA foi distinguida pela
TRC (Tecnhical Rubber Company) em Colónia, na Alemanha,
como a empresa referência ao nível de toda rede mundial de
distribuição pelo seu dinamismo e interatividade para com
o mercado, assumindo-se como um exemplo a seguir para
toda a estrutura comercial da TRC. Atualmente, a TRC detém
as prestigiadas marcas TECH e SALVADORI, que a ALTARODA
representa, em exclusivo, para o mercado nacional. A ALTARODA é uma empresa com mais de 10 anos de atividade,
que se dedica à comercialização de equipamentos oficinais e
consumíveis para pneus, sendo uma referência no mercado
português. Representante exclusivo das marcas Mondolfo
Ferro, TECH, Astra e Gaither’s, entre outras, registou, em 2017,
um volume de negócios de cerca de 1,5 milhões de euros.

Vulco realizou segunda entrega
do Fiat 550
A Vulco celebra, em 2018, o seu 25.º Aniversário. E, para
comemorar esta data tão especial, lançou uma campanha
de veículos de substituição que se estende ao longo de todo
o ano. Este ano, a Vulco está a entregar dois Fiat 500, por
diferentes períodos, a oficinas de Espanha e Portugal, que
poderão utilizá-los enquanto veículos de substituição para
os seus clientes, reforçando, assim, a sua aposta numa maior
profissionalização dos seus centros. Após levar a cabo as
primeiras entregas no mês de março, outorgados durante
a sua Convenção Anual, realizada em Valência, a rede de
oficinas efetuou a segunda entrega, que recaiu sobre as oficinas Neumáticos Teruel (Espanha) e Pneufurado (Portugal).
Os Fiat 500 que irão rodar por diferentes oficinas da rede ao
longo de todo o ano de 2018, foram pessoalmente entregues
pelo diretor da Vulco, Mario Recio, que salientou que“na Vulco,
pretendemos oferecer o melhor serviço aos clientes que
acorrem às nossas oficinas. Por isso, contar com um veículo
de substituição ajudará a que a experiência do consumidor
seja mais completa e satisfatória. Esta ação representa um
passo em frente na profissionalização da rede e um valor
acrescentado para o utilizador final”.

Kenda é fornecedor exclusivo

do Troféu Challenge 1.000 cc

A primeira corrida do novo Toféu de Ralis Challenge 1000 cc arrancou no
primeiro fim de semana de maio, em Santo Tirso. A empresa “Art of Speed” é
a responsável pela organização do “Challenge 1.000 cc” e a primeira corrida
serviu de barómetro para os organizadores julgarem a fiabilidade e a competitividade de carros, pilotos e equipas.
Ao avançar para a organização deste troféu, a organização escolheu um formato que reúne todos os ingredientes para a iniciativa ser coroada de sucesso, tanto a nível desportivo como no que diz respeito à promoção de novos
valores. A escolha de um trio de viaturas, fiáveis e competitivas (Peugeot 107,
Citroën C1 e Toyota Aygo, tem no equilíbrio o seu ponto de interesse múltiplo.
O pneu escolhido para equipar estes veículos foi o Kenda Komet Plus, na medida 155/55R14 69 V. Para a Kenda, é um orgulho ser patrocinador desta prova, que vai ajudar a reforçar a imagem da marca em Portugal. “É ótimo para a
Kenda fazer parte deste novo troféu de ralis, que ajudará muito a melhorar a
sua notoriedade e imagem em Portugal. Estamos especialmente felizes pelo
facto de o nosso Komet Plus oferecer um excelente desempenho. Este pneu é
bem conhecido no sul da Europa pela sua fiabilidade e é, portanto, uma boa
escolha para equipar os carros deste troféu”, afirmou Michael Andre, diretor de
marketing e vendas da Kenda para a Europa.
Paulo Torres, da Psipneus, distribuidor da Kenda em Portugal, acrescentou
que “os portugueses são muito entusiastas de desportos motorizados e iremos beneficiar de uma forte divulgação deste troféu nas plataformas impressas e digitais. Estamos a apoiar esta iniciativa para atingir um público mais
vasto e destacar a excelente fiabilidade dos pneus Kenda”.

Goodyear propõe pneus
All Season para a Península Ibérica
A família Vector 4Seasons da Goodyear foi desenvolvida tanto para automóveis
de turismo como para SUV. O seu objetivo é responder e fazer frente às principais
necessidades que surgem no inverno, especialmente
nas regiões com invernos mais suaves, como é o caso
de Espanha e Portugal. Ainda que nestes países a temperatura não baixe dos 0°C tão frequentemente como
em outros países europeus, é habitual os condutores
lusos terem de enfrentar circunstâncias como ligeiras
quedas de neve, gelo ou chuvas fortes, como hoje
acontece em muitas estradas. Este tipo de pneus oferece um equilíbrio de prestações no verão, mas são,
também, eficazes em condições invernais, pelo que
contam com a marcação M+S (Mud+Snow) e com o
símbolo da Montanha de Três Cumes com floco de
neve, que os habilita a circular em condições de inverno, sendo, por isso, uma alternativa às correntes.
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Barum lançou novo site
para o segmento de pesados
A marca Barum lançou, recentemente, um novo site para
o segmento de pneus pesados (www.barum.pt/pesados),
renovando e adaptando a sua presença online às exigências e
necessidades do mercado. Para Carlos Oliveira, diretor comercial de Pesados da Continental,“atualmente, a web é encarada
como uma montra virtual. Disponibilizar um site com uma
linguagem assertiva, com informação útil para o consumidor,
de fácil navegação, com um design moderno e em linha com
os valores da marca, é um requisito essencial”. O novo layout,
com um design mais moderno, oferece aos visitantes uma
navegação mais rápida e intuitiva, com informação sobre a
vasta gama de pneus que a marca disponibiliza para o setor
dos pesados, onde é possível encontrar as melhores soluções
tendo em conta o tipo de necessidade, as características e a
aplicação do equipamento pretendido para cada uma das
viaturas. Nesta nova plataforma, é ainda possível encontrar
informação sobre as diretivas da UE em relação ao rótulo
dos pneus, orientações sobre o processo de reesculturação,
ou os regulamentos europeus aplicáveis a equipamento de
inverno em veículos pesados, entre outras. A marca Barum

Elisabete Jacinto

sempre com Michelin
A piloto Elisabete Jacinto participou, no dia 2 de junho, no 3.° Salão Nacional
do Transporte, organizado pela ANTRAM, que decorreu no Centro Municipal
de Exposições de Pombal. Este certame tem como objetivo dar a conhecer as
novidades do setor rodoviário de mercadorias e assume-se como um espaço
de convívio associativo e como plataforma para promover produtos e serviços.
Seguindo as linhas condutoras do evento, Elisabete Jacinto esteve no stand da
Michelin para uma sessão de autógrafos e para conviver tanto com os fãs da
marca como com os seus admiradores, partilhando, assim, as experiências e
aventuras vividas nos ralis de todo-o-terreno em que participa há vários anos,
onde já alinhou em duas e quatro rodas. Este convite da Michelin surge numa
altura em que a piloto firmou um acordo vitalício com a marca, que é um dos
seus patrocinadores mais antigos. O relacionamento de Elisabete Jacinto com a
Michelin vem desde o início da sua carreira como piloto de moto e manteve-se
até aos dias de hoje como uma parceria sólida e consistente, que, agora, assume especial relevância pelo acordo firmado, de forma perene, entre a piloto e a
marca. Para Elisabete Jacinto, esta é uma demonstração de confiança por parte
da Michelin, que, assim, destaca a fiabilidade e estabilidade que a sua equipa
transmite.

General Motors reconheceu
Hankook como fornecedor do ano
A General Motors premiou 132 dos seus melhores fornecedores provenientes de 17 países que superaram as expectativas, criando um valor elevado e trazendo inovações para
a empresa. É o segundo ano em que a Hankook recebe este
prémio por parte da General Motors. O prémio de fornecedor
do ano é atribuído aos que se destacam por cumprir os
indicadores de rendimento no que diz respeito a qualidade,
execução, inovação e custos de empresa. Os vencedores do
prémio representam as empresas que oferecem produtos e
serviços nas áreas de componentes de veículos, cadeia de
fornecimento e logística, atenção ao cliente e pós-venda.

Goodyear amplia

trabalho de mobilidade
A Goodyear está a ampliar a sua rede de inovação a nível mundial para incluir
a Mcity, a parceria público-privada liderada pela Universidade do Michigan,
destinada a fazer evoluir os veículos e as tecnologias conectados e automatizados. A Goodyear irá levar a cabo, no Centro de Testes da Mcity, ensaios com
veículos elétricos e autónomos, desenvolvendo ainda mais os seus pneus inteligentes e a aplicação de sensores, alargando a sua função na gestão da ligação
dos pneus à estrada, aos veículos e, em última instância, aos consumidores. O
Centro de Testes da Mcity é uma instalação criada, propositadamente, para o
efeito, destinada ao teste de veículos e de tecnologias conectados e autónomos em ambientes urbanos e suburbanos simulados. A inovadora instalação,
com cerca de 6,5 hectares de estradas e uma infraestrutura de tráfego, é reconhecida como um dos principais centros de testes conectados e automatizados
do mundo. A Goodyear é o único fabricante de pneus a participar na pesquisa
realizada neste centro de testes.
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Dunlop Sport venceu teste
de pneus vintage
Com o lançamento do Sport Classic, a Dunlop reconheceu que os pneus para veículos
clássicos merecem tecnologia de ponta, mas devem manter a aparência e as sensações vintage. O teste de pneus vintage da Auto Bild Klassik confirmou que a Dunlop respondeu a
essas necessidades do consumidor ao ser premiada com a vitória. O Dunlop Sport Classic foi
reconhecido pela sua excelente performance em
termos de comportamento e travagem em
piso molhado, bem como pelo seu baixo
ruído. Comparado com os seus concorrentes, o Dunlop Sport Classic obteve
a melhor performance de travagem
em condições de piso molhado. Na
imobilização a partir de 100 km/h, o
Sport Classic registou uma distância
de travagem 1,3 metros mais curta
do que a do seu melhor rival. A ‘Auto
Bild Klassik’ também testou os pneus
no que concerne ao seu desempenho em termos de direção, de aderência e estabilidade
em piso molhado.
Nesta avaliação comportamental, o Dunlop Sport Classic
voltou a ficar no topo, provando que pode proporcionar
aos condutores uma excelente experiência de condução.
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Hankook colabora com Arlanxeo
em novos pneus
A Hankook assinou um acordo de entendimento com a
Arlenxo, o maior produtor mundial de borracha sintética, para
desenvolver tecnologias que serão utilizadas na produção de
pneus de altas prestações. As duas empresas estudaram, conjuntamente, o desenvolvimento de novos graus e aplicações
de borracha sintética, que vai aumentar o rendimento dos
pneus a partir de etapas iniciais de produção. A colaboração
entre a Hankook e a Arlanxeo começou em 2008, com esta
última a fornecer matérias-primas como soluções de borracha de estireno-butadieno e de borracha de butadieno com
rendimento de neodimio. Em 2014, assinou o primeiro MDE
para colaborar no desenvolvimento de soluções centrais de
borracha sintética para pneus UHP. Esta forma de colaboração técnica representa parte dos esforços continuados da
Hankook em desenvolvimento.

BMW reforçou acordo
com a Hankook
Desde novembro de 2017 que a atual geração do BMW X3
é entregue aos novos proprietários equipada com pneus de
verão da Hankook, na medida 225/60 R18 104 W XL, ou com
pneus de inverno 225/60 R18 104 H XL. As vendas de mais de
1,5 milhões de veículos em todo o mundo desde o lançamento
no mercado do X3, em 2003, converteram-no num do mais
populares do seu segmento. Para a condução mais ágil do
SUV alemão, muito contribuem os pneus Hankook, com os
modelos Ventus S1 evo² SUV de verão e os i-cept evo² SUV
de inverno. Ambos demonstraram eficácia como pneus de
equipamento original na versão ligeira e no modelo BMW
Série 7. Assim, a BMW voltou a reforçar a parceria que mantém
com a Hankook, sinal de que mais modelos do construtor
bávaro serão equipados com esta marca de pneus.

Michelin traçou plano para 2048
No Movin’On 2018, a Michelin anunciou o seu ambicioso plano para garantir
que, no ano de 2048, todos os seus pneus sejam fabricados com 80% de materiais sustentáveis e sejam 100% recicláveis. A marca francesa está a investir na
reciclagem de alta tecnologia para que, em 2048, se reciclem 100% dos pneus
para os veículos do futuro. Para alcançar estes objetivos, a marca francesa propõe o desenvolvimento de alianças e a identificação de novas formas de reciclar pneus, assim como novas utilizações dos pneus reciclados. Em resultado,
foi levado a cabo o Hackathon 2017, em parceria com a Alliapur, para criar soluções nas quais possam ser utilizados granulados de pneus. O vencedor do
Hackathon foi a “Black Pillow”, que sugeriu criar mobiliário urbano seguro fabricado a partir de granulado de pneus.
Quando forem alcançados todos estes objetivos (80% de materiais sustentáveis
e 100% de pneus reciclados), a poupança anual será equivalente a 33 milhões
de barris de petróleo por ano (16,5 superpetroleiros) ou 54 000 GWh: o consumo de energia total de um mês em França ou 65.000 milhões de quilómetros
percorridos por uma berlina (8 l/100 km) num ano. Ou equivalente a todos os
automóveis na Europa conduzidos durante 225 km (291 milhões de km) ou 54
km percorridos por todos os automóveis em todo o mundo (calcula-se que
1.200 milhões de veículos).

ContiService oferece Guia

das Melhores Praias Portuguesas
Para celebrar a chegada do verão e das férias, a rede de oficinas ContiService
oferece, entre 1 e 30 de junho, o “Guia das Melhores Praias de Portugal”. Para
além do “best of” das praias portuguesas, o manual contém ainda um conjunto de dicas e conselhos, recomendando ao condutor um conjunto de procedimentos a executar antes da partida para
umas férias em segurança. Segundo Marco
Silva, diretor de marketing da Continental Pneus Portugal, “percorremos Portugal
GUIA DAS
de norte a sul e selecionámos as melhores
MELHORES
praias marítimas e fluviais para que os portuPRAIAS
gueses possam desfrutar do verão ao máxiPORTUGUESAS
mo. Desde praias naturais e de difícil acesso
a praias equipadas para a prática de atividades desportivas, esta seleção contempla
todos os gostos e personalidades. Contudo,
a segurança dos automobilistas é, para nós,
uma prioridade. E, como tal, aproveitamos
este momento para relembrar aos condutores a necessidade de efetuar um check-up ao
automóvel antes da partida, para que estas
sejam, efetivamente, umas férias inesquecíveis pela positiva, explica o responsável. E como uma ida à praia deve ser sempre acompanhada de adereços, a rede de agentes ContiService oferece ainda
aos seus clientes uma cadeira de praia.
TUDO O QUE PRECISA SABER PARA TER
AS MELHORES FÉRIAS DE SEMPRE.
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Pirelli galardoada pela Ford Motor Company
A Pirelli foi galardoada entre os melhores fornecedores globais da Ford
Motor Company na 20.ª edição dos Ford World Excellence Awards. Apenas
88 empresas alcançaram a fase final de entre os milhares de fornecedores
deste reconhecido fabricante de automóveis em todo o mundo. Marco
Crola, diretor executivo da Pirelli na América do Norte, disse que “é uma
honra para a marca receber este ‘Gold World Excellence Award’. A Ford
reconheceu a nossa elevada tecnologia e flexibilidade no fornecimento
de pneus para a ampla gama de modelos da marca. O nosso acordo de
trabalho e cooperação é muito importante e confiamos em continuar a
apoiar os projetos futuros da Ford”. Os galardoados foram reconhecidos em
diversas categorias. A saber: Pilares principais da marca - qualidade, ecologia,
segurança e inteligência; Princípios empresariais focados na qualidade,
entrega, valor e inovacão; Diversidade no desenvolvimento.

Nokian Tyres iniciou construção
de centro tecnológico

A Nokian Tyres iniciou a construção de um novo centro tecnológico de testes em Espanha. As primeiras pistas de ensaios serão
completadas no próximo ano e espera-se que o centro esteja em
funcionamento no ano de 2020. A marca opera, atualmente, em
centros de testes na Finlândia, Ivalo e Nokia. Com este terceiro
centro tecnológico e de testes, situado num clima mais ameno
em Espanha, a empresa poderá realizar testes durante todo o ano
a pneus de verão e de inverno. O objetivo é desenvolver pneus
que sejam mais seguros, mais funcionais e mais ecológicos do
que eram. Os testes serão realizados principalmente a pneus de
verão e All Season com características para alta velocidade. A área
de 300 hectares terá mais de 10 circuitos de testes diferentes, que
serão utilizados para estudar a durabilidade e o rendimento dos
pneus, mediante o uso de tecnologia mais moderna.
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Continental apresentou composto
Port Plus para pneus portuários
Ainda maior, mais alto e mais rápido: empilhadores de contentores vazios e gruas móveis são responsáveis por carregar
e descarregar contentores. Nesta tarefa rotineira de agarrar e
empilhar, os empilhadores torcem e viram, os pneus aquecem
muito rapidamente e o desgaste aumenta. Fendas e saliências
no pneu são frequentes.  O novo composto Port Plus da Continental reduz a geração de calor nos pneus, minimiza o desgaste
e prolonga, significativamente, a vida útil. “Temos feito testes nos
nossos clientes durante o último ano e tivemos casos em que
a vida útil duplicou”, disse Julian Alexander, gestor de Linha de
Produtos de Manuseio de Materiais na Continental CST.

Vulco premiou clientes
com óculos de realidade virtual
A Vulco quer premiar a fidelidade dos seus clientes com uma
oferta direta por compras superiores a €150 nos centros da rede,
para que possam submergir-se na primeira pessoa na “realidade
Vulco”. A “mecânica” é simples: em compras no valor de €150 ou
mais em pneus, planos de manutenção, mecânica e serviços, o
cliente receberá, diretamente, uns óculos de realidade virtual,
que poderão ser conectados aos telemóveis. Por outro lado,
ser-lhe-á entregue, também, um cartão para tornar-se sócio do
novíssimo Club Vulco. Cada cartão terá vinculado um número,
que poderá ser introduzido na app do Club Vulco, para que seja
feito o registo que permite desfrutar de todas as vantagens e
descontos disponíveis.
Através desta aplicação móvel, o utilizador terá acesso às promoções ativas e acumulará descontos no seu cartão (vinculados
a uma oficina da rede). Para mais, poderá, a cada momento,
localizar o seu centro Vulco
mais próximo, assim como
registar o seu veículo para
receber informação personalizada sobre a manutenção
do seu automóvel ou moto
(próxima mudança de óleo,
de pneus, inspeção). Trata-se de um novo passo em
frente na proximidade com
o cliente final, permitindo
uma relação mais direta
com os utilizadores e facilitando a experiência com
as quase 300 oficinas que
compõem a rede da Vulco
em Portugal e Espanha.

Ferrari regressa aos circuitos

com Pirelli P Zero Color Edition

A Pirelli irá levar uma exclusiva explosão de cor ao Ferrari Challenge. O
safety car do evento será equipado com os novos pneus P Zero Color Edition com uma borracha cromática adaptada a cada circuito. O amarelo,
cor central da bandeira belga, foi a opção eleita para a ronda inaugural da
iniciativa, prevista para Spa-Francorchamps. As cores escolhidas para os
Pirelli P Zero do Ferrari 488 GTB oficial não representam apenas as nacionalidades, mas, também, a tradição. O vermelho será o protagonista em
Misano, Itália, o coração do desporto automóvel; o azul para a prova de
Brno, na República Checa (uma das cores da bandeira nacional); o dourado
representará a ronda de Barcelona. Durante as finais mundiais de Monza, previstas de 1 a 4 de novembro, a eleição será realizada nas próximas
semanas e a responsabilidade da mesma está a cargo dos seguidores da
Pirelli nas redes sociais. A Color Edition da Pirelli é uma inovação sem paralelo no mercado, já que transforma a natureza do pneu, tradicionalmente
associada à sua negra origem e forma. A Pirelli oferece sete cores standard.
O departamento de investigação e desenvolvimento da marca concebeu
novas tecnologias e materiais de última geração, que permitem ao P Zero
Color Edition dar um toque cromático diferente ao flanco do pneu, sem
alterar as características da borracha nem afetar o seu rendimento.

Falken aumentou índice de carga
para pneus comerciais

A Falken aumentou a sua gama de pneus para camião com novas dimensões do seu conhecido pneu GI388 para transporte regional e utilização em obras, novas versões de elevada capacidade de carga para o RI151
e ainda o novo pneu de inverno para camião: SI011. Como resposta às exigências do mercado, a Falken Tire Europe incrementou o índice de carga
dos seus pneus para eixo direcional, incorporando ainda elevada capacidade de carga e largura XL. Estes modelos de pneus de alta capacidade de
carga substituem os seus antecessores com índice de carga normal para
minimizar a confusão e evitar duplicidade de stock.
A Falken está a incluir novas dimensões na sua gama de pneus para eixo
direcional no caso do transporte regional e obras. O GI388 vai estar disponível em breve nas medidas 13R22.5 e 275/70R22.5. O pneu também
vai estar disponível como pneu de plataforma rebaixada, na dimensão
265/70R19.5 143/141J. Este modelo oferece excelente tração e uma quilometragem melhorada, especialmente em asfalto. Todos os pneus são
recauchutáveis, o que contribui para proteger o meio ambiente e poupar
recursos valiosos, reduzindo custos.
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Hankook anunciou renovação
do contrato com UEFA
A Hankook Tire renovou a sua bem sucedida parceria com a UEFA
Europa League por mais três anos, até à temporada de 2020/2021.
Contando nove anos no total até final de 2021, a Hankook sustenta
o patrocínio mais longo até à data numa competição de futebol
profissional na Europa. No marco do novo contrato, o fabricante
de pneus premium terá, também, direito a apresentar o “Player of
the week” e, por isso, poderá continuar a ampliar a presença da
marca. Para além disso, a visibilidade da marca no estádio será
maior durante, pelo menos, 30 jogos na fase de grupos graças à
publicidade LED adicional no perímetro no terreno de jogo. Desde
2012, a Hankook aproveitou, com sucesso, as suas atividades de
patrocinador para continuar a aumentar a sua popularidade no
mercado europeu.

CR Pneus inaugurou instalações
na ilha Terceira

A CR Pneus, oficina associada do Grupo Center’s Auto (rede apoiada
pela Tiresur Portugal), inaugurou, no passado dia 14 de maio 2018, uma
oficina. A empresa açoreana foi fundada em 2010 por Ricardo e Catarina
Rocha e, desde então, não tem parado de crescer, sendo, atualmente,
uma das referências na prestação de serviços auto na ilha Terceira. O
novo espaço conta com uma área coberta adicional de 500 m2, permitindo à empresa crescer, significativamente, em termos de capacidade de
prestação de serviços, uma vez que a anterior oficina disponha apenas
de 190 m2. A empresa dotou o novo espaço com a mais avançada tecnologia em termos de equipamentos, fazendo uma aposta clara na diferenciação pela qualidade, sendo, a partir de agora, a única empresa do
ramo presente na ilha com alinhamento de direção para pesados, assim
como os únicos a disponibilizar um serviço de pré-inspeção completa.
Além dos serviços acima destacados, a oferta da CR Pneus inclui assistência a todo o tipo de veículos ligeiros, comerciais, 4x4, motos, pesados e
máquinas agrícolas. Sob o lema “Mais vale prevenir do que remendar”, a
empresa apostou desde sempre na fidelização dos seus clientes, através
de um foco claro na prestação de serviços de qualidade.
PUB

A nova gama TM1060 da Trelleborg proporciona uma maior eficiência para tractores de
80 CV a mais de 300 CV. Preserve o seu terreno de compactação e torne as suas operações
agrícolas mais produtivas. Proteja os seus cultivos como se fossem pedras preciosas.
www.trelleborg.com/wheels/es
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Tiresur realizou Convenção Anual
do Grupo Center´s Auto
Nos dias 5 e 6 de maio, teve lugar, no Hotel Palace Monte Real,
a Convenção Anual do Grupo Center’s Auto. Pertencente à Tiresur,
a rede tem a GT Radial como principal marca de pneus no seu
portefólio. Atualmente, em Portugal, é formada por 34 associados
que compõem um total de 43 oficinas espalhadas por todo o território nacional. O evento, que contou com a presença de mais de
70 pessoas, iniciou-se, no sábado à tarde, com um welcome coffee,
seguindo-se uma reunião de trabalho que se prolongou até perto
da hora de jantar. Durante a reunião, debateram-se várias questões de interesse para o grupo, tendo a Tiresur aproveitado para
apresentar uma série de novidades aos seus associados. De entre
as várias, destacaram-se a apresentação e o lançamento da linha
de pneus agrícolas da marca MRL, o início da comercialização de
pneus de moto, a apresentação do renovado site B2B para a rede
Center’s Auto, novas medidas e modelos GT Radial (em especial a
gama All Season, que estará disponível a partir de setembro), assim
como foi dado a conhecer o novo armazém da empresa, situado
em Madrid/Getafe, inaugurado em abril deste ano. O primeiro dia
terminou com um jantar de convívio.

Continental criou concepts
para deteção de aquaplaning
A Continental desenvolve novos conceitos para advertir os condutores sobre o risco iminente de aquaplaning. Os conceitos de assistência
utilizam imagens e sinais de câmaras de visão dos sensores montados
nos pneus (eTIS) para obter informação avançada sobre os mesmos.
Seco, gelado, com neve ou húmido, o conhecimento das condições do
asfalto é um fator de segurança crucial, já que os acidentes em condições meteorológicas adversas acontecem principalmente por causa de
uma perda significativa de contacto entre os pneus e a superfície da
estrada. Com o Road Condition Observer, a Continental introduziu uma
solução que permite classificar as condições da estrada tendo em conta
a frição pneu/asfalto. O objetivo é detetar, com a maior antecedência
possível, situações de flutuação das rodas dianteiras para avisar o condutor com tempo de reação. Através de câmaras de visão envolvente e
sensores eTIS montados nos pneus, é proporcionado ao condutor um
alterta rápido sobre a iminente situação de aquplaning.

Websérie Estrada Fora

venceu prémios APCE 2018
General Motors premiou Goodyear
como “Fornecedor do Ano”
A Goodyear Tire & Rubber Company foi nomeada “Fornecedor
do Ano” pela General Motors no decurso da sua 26.ª cerimónia
anual de entrega dos prémios com o mesmo nome, levada a cabo
no dia 20 de abril, em Orlando, na Florida (EUA). A General Motors
premiou 132 dos seus melhores fornecedores de 17 países, os quais
excederam, de forma consistente, as expectativas do fabricante de
veículos, criando valor excecional ou trazendo novas inovações para
a empresa. O anúncio constituiu o maior número de fornecedores
reconhecidos pela GM desde a estreia do evento “Fornecedor do
Ano”, em 1992. O prémio “Fornecedor do Ano”da GM está reservado
aos fornecedores que se distinguem por cumprirem métricas de
desempenho em termos de qualidade, execução, inovação e custo
total para a empresa.

“Estrada Fora” – uma websérie dedicada a desbravar as mais belas estradas do país -, foi reconhecida com o prémio de “Melhor Campanha
nas Redes Sociais”, na edição de 2018 dos prémios APCE (Associação
Portuguesa de Comunicação de Empresa). A iniciativa foi criada pela
marca de pneus Bridgestone e pela consultora de comunicação LLORENTE & CUENCA, contando com o ator e amante de motos Joaquim
Horta como protagonista e produtor. O projeto “Estrada Fora” apresentou uma websérie de seis episódios – cada um dedicado a uma
viagem a um ponto diferente do
país. Em cada episódio, Joaquim
Horta explorou as tipicidades
que acompanhavam estes percursos, desde a gastronomia à
história e cultura de cada região.
Os episódios apresentaram ainda um conjunto de dicas de
segurança, asseguradas pela
Bridgestone, úteis para o dia a
dia de qualquer motociclista. Os
destinos dos dois últimos episódios foram decididos pelos seguidores da página de Facebook
da Bridgestone, através de uma
dinâmica de votação. A campanha conseguiu um total de 2.244.266
pessoas impactadas, 1.120.993 visualizações, 4.773 partilhas, 1.197 comentários, sendo exibida num programa de TV no canal A Bola TV, mais
de 60 notícias e um crescimento de 67% na página de Facebook.
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Tournée Monster Jam
está de regresso com a BKT
Cada vez mais carregado de adrenalina e divertimento, o show
do Monster Jam está de volta às arenas da Europa com um itinerário
novo. Equipados com pneus especiais da BKT, a patrocinadora técnica
oficial e exclusiva dos pneus, pelo quinto ano consecutivo, leva os
lendários Monster Trucks a dar espetáculo em várias cidades europeias, nomeadamente Cardiff, Lyon e Roterdão, encerrando a tournée
europeia com três dias em Oslo: 19 a 21 de outubro. E para garantir
um espetáculo com desempenhos extraordinários, a multinacional
indiana projetou um pneu específico, particularmente resistente e
dedicado. Trata-se do Monster Jam Tire, o companheiro perfeito para
todas as competições, que possibilita aos Monster Trucks darem piruetas
e saltos assombrosos em plena segurança. A BKT é parceira destes
eventos desde 2013, graças a um acordo com a Feld Motor Sports - a
organizadora do Monster Jam – até 2020. Uma escolha estratégica e
de sucesso que tem dado à BKT a oportunidade de demonstrar, na
prática, toda a sua experiência no desenvolvimento de pneumáticos
Off-Highway, mesmo para as aplicações mais difíceis e imprevisíveis,
além de consolidar a notoriedade da marca em todo o mundo.

Pirelli recria “P” do logótipo
com 40 GT3 em Monza

PUB

Um total de 41 automóveis pertencentes a 12 fabricantes “Prestige”,
mais de 150 pessoas e 22.000 cv unidos em Monza para recriar a icónica imagem da Pirelli de 1978: a representação do “P” do seu logótipo numa composição de 80 metros de comprimento por 18 metros
de largura. Tal como há 40 anos, os modelos utilizados para tal foram
muito variados: diferentes marcas, motores, arquiteturas e estilos. E,
claro, como na altura, todos equipados com os mesmos pneus. A icónica representação do logótipo Pirelli em 1978 foi levada a cabo com
veículos de produção. Na última evocação dessa fotografia, optaram
pelas unidades GT3 que, atualmente, competem na prova Blancpain
GT Series, o principal Campeonado do Mundo para veículos GT, do
qual a Pirelli é fornecedor exclusivo de pneus. O P Zero constitui a
máxima expressão da estratégia de ajuste perfeito da Pirelli, nascida
no mesmo lançamento no mercado desta gama de pneus, no ano de
1987, pela mão do mítico Ferrari F40. E, desde esse momento inicial, o
vínculo entre o P Zero e o desporto motorizado foi direto: o primeiro
pneu Pirelli a apresentar esta denominação competiu com sucesso
no Mundial de Ralis, instalado Lancia Delta S4.

Trelleborg apresentou composto
revolucionário ProTex
A Trelleborg é o primeiro fabricante a oferecer um superelástico
antiestático que vai deixar marca. Esta inovação vai ser mostrada
na próxima feira CeMAT com um superelástico Trelleborg premium,
que vai alimentar um circuito elétrico para acender uma luz de LED.
Os visitantes da feira vão ser convidados para comprovar a propriedade de condutividade elétrica do novo composto da Trelleborg para
superelásticos.  O que o composto ProTex faz é único e deve-se ao
facto de ser 100% antiestático, graças à utilização de um polímero
muito especial. A eletricidade estática é libertada de forma continuada
em qualquer ponto de contacto entre o superelástico e o solo. Ao
mesmo tempo, dispõe da propriedade dos superelásticos.  Trabalho
que é fruto de uma investigação muito profunda, que proporciona
solução fácil e rápida, eficaz e melhora a segurança nas aplicações
de manuseamento de materiais.
PSIpneus, Lda.
Estrada Nacional 356, Pavilhão 4, Jardoeira, 2440 – 386 Batalha, Portugal
Tel.: +351 (0) 244 766 980, psipneus@gmail.com

PSIpneus.pt
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Yokohama lançou dois
novos pneus BluEarth
A Yokohama lançou no mercado dois novos
pneus BluEarth: um para veículos comerciais;
outro para ligeiros e todas as estações. No caso
do primeiro, o BluEarth-Van RY55 trata-se de
um pneu eficiente em poupança de combustível para carrinhas e veículos comerciais, que
incorpora a tecnologia avançada BluEarth. O
desenvolvimento deste pneu foi feito de forma
a focar a melhoria da resistência ao desgaste,
mas, também, a aderência em piso molhado
e a eficiência na poupança de combustível.
O segundo, é o BluEarth-4S AW21, que vai
começar a ser vendido no outono. É o primeiro
pneu Yokohama com estas características a ser
lançado no mercado europeu, encontrando-se disponível em mais de 30 medidas, desde
175/65R14 82T até 255/50R19 107W. A companhia planeia expandir a gama gradualmente,
com uma maior oferta de medidas.

Michelin Agilis CrossClimate

para veículos comerciais

A Michelin ampliou a sua gama CrossClimate com o lançamento do Agilis, um pneu de
verão com certificação de inverno, percursor de uma nova geração de pneus para veículos
comerciais. São anunciados como pneus seguros em todas as condições meteorológicas,
com um elevado rendimento quilométrico e grande robustez. Em consequência do auge
das compras online, do aumento nas entregas de encomendas ao domicílio e das restrições
à circulação de veículos pesados nas cidades, os camiões ligeiros e veículos comerciais, tipo
camionetas, encontram-se entre os segmentos de maior crescimento. Polivalente para poder circular sobre todo o tipo de superfícies e em quaisquer condições climatéricas, o Agilis
CrossClimate incorpora três inovações:
- A banda de rolamento é realizada com uma mistura de três diferentes compostos de borracha (três elastómeros sintéticos). Esta tecnologia inovadora permite que a borracha se
adapte a qualquer temperatura;
- Apresenta um desenho da banda de rolamento em forma de “V”, que incorpora lamelas
autoblocantes, tipo 3D, em toda a altura dos tacos;
- Flancos reforçados com escudos protetores e um composto de borracha derivado dos
pneus de camião. Inclui um inovador indicador de desgaste, que mostra a percentagem de
forma muito visual, para facilitar a gestão da manutenção.

Goodyear tem novo pneu
para segmento SUV premium
Hankook tem novo pneu
All Season Kinergy 4S²
Ter o mesmo rendimento nos 365 dias do
ano sem trocar de pneus. Foi com este objetivo
que foram desenvolvidos os mais recentes
pneus para todas as estações da Hankook.
Com mais de 20 anos de experiência no
segmento de pneus para todas as estações,
este fabricante de pneus premium é um dos
pioneiros neste campo. Todo o know-how
dos engenheiros da Hankook foi direcionado
para o desenvolvimento do Kinergy 4S2,
especialmente desenhado para as
condições das estradas europeias.
Com a nova banda de rolamento
em forma de “V” e um composto
inovador na banda de rodagem à
base de óleo naturais, este novo
pneu garante uma condução e
um rendimento de travagem
estáveis durante todo o ano. O
novo pneu está disponível em 17
medidas populares, de 14 a 17”.
No final do ano, a oferta vai ser ampliada com outras 43 medidas, até 20”.

A Goodyear apresentou o Eagle F1 Asymmetric 3 SUV, o mais recente modelo da gama
Asymmetric Eagle F1, centrado na travagem e no comportamento otimizado em todas as
condições. Característica fulcral do novo Eagle F1 Asymmetric 3 SUV é a sua tecnologia Active Braking. Em travagem, a superfície de contacto do pneu com a estrada e, por consequência, a sua aderência, aumentam, permitindo obter distâncias de travagem mais curtas
tanto em piso seco como molhado. A Tecnologia Grip Booster, que consiste num composto
adesivo que funciona no sentido de incrementar a aderência com a superfície da estrada, é
a segunda característica que reforça a aderência do pneu, resultando em travagem e comportamento melhorados. Tanto em piso seco como molhado, o Eagle F1 Asymmetric 3 SUV
registou uma distância de travagem 1,2 metros mais curta. Para reduzir ainda mais o desgaste, a cavidade do pneu, assim como o desenho do piso, também foram otimizados. Estas
características combinam-se com a camada UHP Cool Cushion, tecnologia que melhora o
comportamento, ao mesmo tempo que reduz a resistência ao rolamento, resultando numa
maior eficiência no consumo de combustível.
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Pneus Dunlop ganham
comparativos de motos
O Dunlop SportSmart TT é o quarto pneu hypersport da
Dunlop a ser lançado ao longo do último ano. O “agressivo”
programa de desenvolvimento de produto da Dunlop tem
garantido os maiores elogios junto de muitas revistas e
pilotos profissionais, com o mais recente galardão a provir
de um respeitado título do setor, a PS Magazine. Este pneu,
que foi desenvolvido para satisfazer as exigências tanto
dos pilotos de trackday como dos utilizadores em estrada,
foi declarado “Melhor pneu em comportamento” no teste
em pista seca da PS Magazine. Obtendo 28 num máximo
de 30 pontos, os pilotos de teste declararam o SportSmart
TT como sendo o melhor em comportamento. Foi, igualmente, o primeiro classificado em termos de precisão da
direção, tendo, também, ficado no topo da classificação
na estabilidade em travagem, dois dos mais importantes
critérios para os pilotos de trackday.

Primacy 4 da Michelin

substitui Primacy 3

Depois de três anos de desenvolvimento, os novos pneus Primacy 4 chegam
ao mercado para substituir a anterior gama Primacy 3 para veículos de turismo,
melhorando a sua performance em termos de segurança e duração. Graças à
utilização da última geração de elastómeros, o Primacy 4 oferece excelentes
prestações em termos de aderência em piso molhado, sem comprometer o
rendimento quilométrico. Para alcançar este desempenho, a banda de rolamento foi otimizada: dispõe de um novo desenho, que exibe ranhuras com um
perfil mais quadrado, que permitem melhorar a capacidade de escoamento
da água, inclusive quando resta pouca altura de escultura. Assim, tanto novo
como usado, este pneu reduz a distância de travagem em piso molhado. Na
comparação com os pneus de marcas premium do mercado, na medida 205/55
R16 91V, o Primacy 4 trava, em média, 0,9 metros antes dos restantes rivais
quando novo e 2,8 metros mais cedo quando usado. Por comparação com os
seus rivais diretos, o novo Michelin Primacy 4 dura, em média, mais 18.000 km,
graças ao desenho e ao composto da banda de rolamento.
PUB
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Pirelli Scorpion mostram a sua força
num dos ralis mais duros da época
É um dos evento mais duros do ano, caracterizado por pistas de
terra repletas de pedras que criam vários problemas para os pilotos
principais do Rali de Portugal. Os pneus Pirelli Scorpion utilizados
no Campeonato Mundial Junior revelaram-se extremamente resistentes aos furos, permitindo a todos os pilotos maximizar a sua
experiência ao volante e manter a intensa batalha pela liderança.
Em Portugal, a Pirelli correu com o seu pneu Scorpion K. As chuvas
recentes deixaram os troços em mau estado, com uma camada
superficial mais branda do que o habitual. Com a passagem dos
veículos, ficavam à vista rochas enormes. Estes pneus são apelidados
de brilhantes. A quantidade de obstáculos transpostos sem sofrer
problemas de maior é grande. O Rali de Portugal é sempre um dos
desafios mais duros para os pneus.

Michelin X Multi Energy é novo pneu
para o transporte regional
Para completar a sua gama de pneus dedicados ao transporte
regional e de médio curso, a Michelin lançou o X Multi Energy. Este
pneu complementa a gama X Multi, oferecendo às empresas de
transporte uma opção de pneus polivalentes com características
centradas na poupança de combustível. O Michelin X Multi foi lançado em 2017 e oferece até 20% mais de rendimento quilométrico
face ao anterior X Multiway 3D. Por seu turno, o novo pneu X Multi
Energy permite uma poupança de combustível de até 1,2 l/100 km
relativamente ao anterior X Multiway 3D. Tendo como referência
a excelente performance do X Multiway 3D, a gama de pneus Michelin X Multi foi desenvolvida para oferecer às transportadoras
a possibilidade de escolha entre dois tipos de equipamento em
função da atividade (tempo de viagem por autoestrada, número
de entregas diárias) e das expectativas prioritárias de cada frota,
podendo optar-se pela longevidade dos pneus, com o Michelin
X Multi, ou pelo impacto que estes podem ter na poupança de
combustível, com o Michelin X Multi Energy.

Bridgestone lançou
tecnologia “ologic desportiva”
A Bridgestone dá continuidade à sua parceria com a BMW ao ser o
único fornecedor de pneus para o novo desportivo da marca, o i3s. Os
novos pneus vêm responder a alterações específicas feitas ao i3s. O veículo apresenta uma aparência mais desportiva, com uma traseira mais
larga. Estas modificações inspiraram a Bridgestone a desenvolver pneus
mais largos em 20mm do que os do i3, refletindo o design mais amplo e
desportivo do novo veículo, assegurando, simultaneamente, uma tração
adequada para maximizar o aumento de potência e binário. Equipado
para jantes padrão de 20’’ dos i3s, os pneus Bridgestone são o companheiro visual perfeito para os guarda-lamas brilhantes sobre as rodas.
Além das versões de verão e inverno, a Bridgestone irá fornecer, também,
uma gama de pneus dianteiros e traseiros para garantir uma abordagem
ainda mais personalizada. Enquanto veículos elétricos, os i3 e i3s requerem um conceito de pneu totalmente diferente, que a Bridgestone abordou com a sua tecnologia “ologic”: pneu desenvolvido especificamente
para veículos elétricos. O novo pneu da Bridgestone para o i3s é o mais
recente produto de uma parceria entre o BMW Group e o fabricante japonês, que incluiu, durante os últimos 17 anos, uma longa lista de equipamentos originais e colaborações nas Driving Experiences da BMW.

Avon criou pneu premium
de verão ZT7

A Avon Tires apresentou o seu novo pneu premium para a gama de
verão, o ZT7 para veículos ligeiros médios e pequenos. Este novo pneu,
que substitui o ZT5, foi desenvolvido para proporcionar uma experiência
de condução mais silenciosa e económica, mantendo, ao mesmo tempo, uma manobrabilidade desportiva. As alhetas de amortecimento de
ruído da Avon, localizadas na banda de rolamento, reduzem o ruído do
ar provocado pelo contacto com a estrada, fazendo com que este seja o
pneu mais silencioso da Avon. O ZT7 aumenta a
eficiência energética graças a uma banda de
rolamento otimizada, que distribui a carga
de forma uniforme, reduzindo a resistência
ao rolamento. O desgaste melhorado do
desenho do piso é um benefício adicional, já que o pneu foi desenhado com um
piso mais uniforme. O ZT7 consegue classificação “B” em aderência em piso molhado. Para pneus como este, estima-se
que um ligeiro, conduzido a 80 km/h em
condições de piso molhado, tenha uma
distância de travagem de seis metros face
a um pneu normal. Disponível com códigos
de velocidade T e H, o novo Avon ZT7 pode
ser adquirido em jantes de 14” e 15”.
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Trelleborg apresentou gama EMR
A Trelleborg apresentou a EMR, uma nova gama de pneus radiais de movimentação de terras (Earth Moving Radial). A gama EMR foi desenhada para melhorar
a produtividade em aplicações de construção mais complicadas. Oferece proteção contra danos e durabilidade superior, enquanto o seu desenho de superfície multicapa proporciona controlo e aderência sobre areia, rocha, gravilha e
terra. A resistente carcaça radial de aço completa o pneu EMR, assim como o
seu composto avançado, garantindo uma longa vida útil. Proporciona ainda uma
distribuição da carga da mesma forma para uma condução cómoda e um baixo
consumo de combustível. Desenhada para aplicações de báscula, a gama EMR
tem 22 medidas (24” a 33”) e é adequada para minas abertas e subterrâneas, pedreiras e ainda para a construção no geral.

Bridgestone Turanza T005
equipa Mercedes-Benz Classe A
A Bridgestone e a Mercedes-Benz colaboraram, durante mais de dois anos no desenvolvimento, produção
e aperfeiçoamento do pneu de turismo Turanza T005
para o novo Classe A. O Turanza T005 irá equipar a gama
de jantes de grandes dimensões (17” a 19”) incluindo
as medidas de 17” e 18” com tecnologia Run Flat. O seu
desempenho está em perfeita sintonia com o automóvel para otimizar a experiência de condução e cumprir
os mais elevados padrões de segurança pelos quais a
Bridgestone e a Mercedes-Benz são já conhecidas. O desempenho em piso molhado é excelente, garantindo uma
experiência de condução confortável. Esta abordagem
permitiu também à Bridgestone desenvolver um pneu
com o melhor desempenho na categoria Run Flat, com a
qual os condutores do Mercedes-Benz Classe A não terão
de parar à beira da estrada devido a um furo. O Turanza
T005 estará disponível na gama de jantes de grandes
dimensões, nas medidas 17” a 19”, tendo os modelos de
inverno sido já aprovados pela Mercedes-Benz para o
mercado de reposição.
PUB
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Trokópneu

QUARTETO FANTÁSTICO
Localizada em Portimão, a Trokópneu é o parceiro Falken na zona ocidental do
Algarve (barlavento). Paulo Catarino, gerente, Rafael Simões, Luís Calisto e Ricardo
Rosa compõem o quarteto fantástico desta casa fundada em 2011

O

que terá levado Paulo Catarino,
natural da Marinha Grande, a
abrir uma casa de pneus no
Algarve? “A vontade de lançar-me por contra própria num setor de que
gosto particularmente e numa região do
país onde a minha esposa residia”, começa
por revelar, entre risos, no tom simpático
e cordial que o caracteriza, o gerente da
Trokópneu. Fundada em 2011, na cidade
de Olhão, em pleno sotavento algarvio, a
empresa foi criada quando Paulo Catarino
adquiriu o espaço a um cliente. “Antes de
abrir a Trokópneu, era vendedor da Henrique
Primo, na Marinha Grande, para onde entrei
em 2009. Foi nesta empresa que aprendi
grande parte do que sei hoje em matéria
de pneus e onde conheci este setor. Mais
do que um patrão, Henrique Primo foi um
amigo, que me ajudou a criar um negócio
por conta própria”, enaltece o responsável.
Passado ano e meio de ter aberto a casa em
Olhão, a Trokópneu mudou-se para a cidade

de Portimão. Ou seja, saiu do sotavento e foi
para o barlavento. Mas independentemente
da direção para onde soprasse o ar atmosférico, a verdade é que o negócio começou a
prosperar. A andar de vento em popa. “Em
Olhão, as coisas não correram conforme o
esperado. E como já nessa altura vivia em
Portimão, decidi, passado ano e meio, abrir
uma casa de raiz na cidade onde residia. Vai
fazer no próximo mês de setembro seis anos”,
recorda Paulo Catarino. “Bem dita a hora em
que o fiz. A casa continua a crescer. Ano após
ano. Estou bastante satisfeito com o resultado alcançado”, congratula-se o gerente.
2.000 pneus em stock
Quando começou a sua atividade, a Trokópneu disponibilizava, para além de pneus
novos, diversos modelos usados. “A zona
de Olhão já estava bem servida de pneus
usados. Mas, em Portimão, este tipo de produto ainda não era muito procurado”, dá
conta Paulo Catarino. “Quando abri a casa

em Portimão, tinha clientes à espera para
me comprarem pneus usados. Foi o que fez,
na verdade, o negócio andar para a frente.
Nessa altura, os pneus usados representavam cerca de 80% do volume de faturação
da casa. Hoje, é muito diferente. Os pneus
usados praticamente nenhuma expressão
têm na atividade da Trokópneu. Se reunirem
5% do volume de faturação da empresa,
será muito”, assegura o gerente.
Na Trokópneu, os clientes (a maioria deles
particulares, embora a casa seja muito procurada por empresas na área dos transportes,
como companhias de rent-a-car, transfers e
táxis, sem esquecer as oficinas de pequena
e média dimensão que vêm instalar pneus)
encontram pneus ligeiros, comerciais e 4x4.
Pesados, a casa não trabalha. Por uma questão logística, que se prende unicamente com
a falta de espaço (os 300 m2 já são pequenos). “O grosso das nossas vendas são pneus
budget, que representam 60% do volume
de faturação da casa. Seguem-se os quality,
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PARCERIA FALKEN

RELAÇÃO DE CONFIANÇA
“A AB Tyres tem sido um parceiro que tem estado
sempre connosco. Nas horas fáceis e difíceis. A
Trokópneu deseja crescer com ela e sei que ela tem
também intenção de crescer connosco. A própria
Falken está a evoluir com a AB Tyres. Fico feliz pelo
facto de a empresa que lidero poder crescer com a
Falken”. É, desta forma, que Paulo Catarino se refere à parceria estabelecida com o importador da
marca japonesa para o nosso país. “Quando comprei o espaço ao antigo proprietário, sabia que ele
já tinha relações comerciais com a AB Tyres. Depois,
quando me mudei para Portimão, comecei a ser
visitado pelo importador da Falken. No verão de
2016, foi-me proposta a parceria”, revela o gerente
da Trokópneu. “O que me agrada, para além das
condições, é a proteção de mercado que a AB Tyres
assegura. Temos uma relação séria e de ajuda mútua. A boa imagem que tinha da AB Tyres enquanto
fornecedor, saiu reforçada com esta parceria”, realça
o responsável, salientando que as ações de convívio
levadas a cabo pela AB Tyres permitem estreitar
relações e reforçar a confiança. “Temos crescido na
marca Falken todos os anos. Em 2017, ultrapassámos os 500 pneus vendidos. Em 2018, prevemos
crescer 30%, para os 700 pneus. É fácil fazer com
que o cliente escolha Falken. Até porque os pneus
têm boas classificações e fazem parte do equipamento de origem de alguns automóveis”, destaca
Paulo Catarino.

com 25%, e os premium, com 15%. Dispomos
de várias marcas e apostamos em parcerias,
como a que temos com a Falken, que muito
saudamos”, dá conta o responsável. Pneus
novos em stock? “Temos cerca de 2.000.
Talvez seja mais do que o necessário, reconheço, mas nunca me dei mal com este
número. Contudo, a ideia não é aumentar”,
afirma Paulo Catarino.
Negócio em crescimento
Ao longos dos sete anos de atividade, terão passado pela Trokópneu entre oito a 10
mil clientes. De vários pontos do barlavento
algarvio e, também, de algumas zonas do
Alentejo. Além de todos os serviços relacionados com pneus, a empresa de Paulo
Catarino comercializa escovas limpa-vidros
e jantes. Mecânica rápida? “Não faço. Pensei
nisso quando mudei para Portimão, mas
nunca optei por fazê-la. E, hoje, tenho a
certeza que não quero fazer. Enquanto o
negócio dos pneus for crescendo, não farei

TROKÓPNEU
Gerente Paulo Catarino
Morada Urbanização Quinta das
Nespereiras, Lote 12, EN 125, Aldeia
do Carrasco, 8500 – 313 Portimão
Telefones 282 418 288/911 922 492
Email pc-trokopneu@hotmail.com

mecânica rápida. No dia em que o negócio
dos pneus parar de crescer e, eventualmente,
cair, nessa altura terei de repensar a minha
opinião”, esclarece o gerente. E justifica
porquê: “A mecânica rápida é um serviço
que até dá dinheiro, mas nem sempre corre
bem. Ter, por exemplo, um elevador parado
com um veículo em cima a aguardar que o
problema seja resolvido, estando os clientes
dos pneus à espera, causa-me enorme cons-

trangimento. Enquanto a casa for crescendo
com os pneus, não terei mecânica rápida”.
No que diz respeito a equipamentos, tudo
o que existe na Trokópneu tem menos de
dois anos. E é tudo topo de gama: quatro
elevadores (um para alinhamentos; duas
esteiras; um de duas colunas), três máquinas
de montar pneus (uma delas com braço Run
Flat) e duas máquinas de calibrar. Revelando
que o negócio tem crescido em todos os
tipos de pneu, Paulo Catarino, questionado
sobre o futuro, adianta que gostaria de ter
cada vez mais clientes premium. “Ambiciono
aumentar a quota de mercado em pneus
premium. Como? Continuando a prestar
um bom serviço e a praticar preços competitivos. A breve trecho, reorganizarei a
área de receção, de modo a proporcionar
maior conforto aos clientes. Mudar para um
novo espaço, melhor localizado, também
está em equação. Tal como a abertura de
uma segunda casa, próxima da que existe
atualmente em Portimão”, conclui. u
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João Parra, responsável
da Pneueasy (à esq.ª),
com Armando Lima,
diretor-geral da Tiresur
para Portugal, no dia da
inauguração do espaço,
que aconteceu a 2 de maio

Muito mais do que pneus
A Pneueasy, que mudou, recentemente, de instalações, no Barreiro, é muito
mais do que uma casa de pneus da rede Center’s Auto. Liderada por João Parra,
presta serviços de mecânica rápida, efetua lavagem e aspiração de viaturas,
disponibiliza aluguer de veículos e ainda está habilitada a vender... automóveis!
Por: Bruno Castanheira

F

undada em 2008, a Pneueasy começou a sua atividade numa loja de 180
m2, localizada por debaixo do Estádio
Alfredo da Silva (atualmente pertencente ao Grupo Desportivo Fabril), no Barreiro,
ocupando o espaço de uma antiga casa de
pneus, com mais de 18 anos. Apesar disso, do
passado, nada restou. Nem o nome, nem os
sócios. Muito menos a forma de olhar para o
negócio, fruto da visão muito própria de dois
jovens empresários: João Parra (hoje o único
gerente da Pneueasy) e Fernando Fernandes

(que faz parte do Grupo General Automóveis).
“Começámos o projeto em 2007 como um
grupo de empresas: General Automóveis,
Ausocar, GesLeilões e Pneueasy. Éramos três
sócios”, recorda João Parra. Acrescentando,
de seguida, que, “atualmente, a Pneueasy é
apenas minha. A ideia é ter, a breve trecho,
dentro de portas, mecânica rápida, para
juntar aos pneus, à lavagem e aspiração de
viaturas e ao serviço de aluguer de veículos.
Tudo com secções bem delineadas dentro
das instalações”.

w MUNDO DE SOLUÇÕES
Integrada no Grupo General Automóveis,
que atua em áreas como a compra e venda
de veículos, leilões e rent-a-car, a Pneueasy é
uma marca que nasceu de um projeto idealizado por João Parra para a edificação de uma
moderna casa de pneus que primasse pela
diferença. As razões para tal aposta são diversas. Mas, uma delas, teve a ver com o facto de
não existir nenhuma casa de montagem de
pneus com qualidade na área do Barreiro, o
que dá, desde logo, um grande potencial de
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Pneueasy
negócio nesta zona. Para mais agora, que a
Pneueasy mudou de instalações. Deixou de
estar no Estádio Alfredo da Silva e passou
para o Parque Empresarial Baía do Tejo. “Para
crescer, tínhamos de mudar. A zona onde
estamos agora é muito mais central, tem
muito mais movimento. Hoje, temos o dobro
do espaço e pagamos metade da renda em
relação ao sítio onde estávamos. Pelo facto
de estar numa zona de passagem, ganhei
clientes. Aqui, tenho uma visibilidade muito
maior. Quando as instalações estiveram a
funcionar em pleno, serão cerca de 450 m2”,
explica o responsável.
A Pneueasy sempre foi um mundo de soluções. Além de trabalhar os pneus ligeiros de “A
a Z” (quer em marcas quer em tarefas), dispõe
de aspiração e lavagem de viaturas, serviço de
aluguer de veículos e até está apta a vender...
automóveis, fruto da sua ligação ao Grupo
General Automóveis e ao facto de o seu CAE
permitir exercer tal atividade. “Somos repre-

sentantes da Guerin Enterprise, que é a maior
empresa portuguesa de aluguer de veículos,
dispondo de capital 100% nacional. Normalmente, temos 50 automóveis para aluguer.
Alugamos muito a companhias de seguros,
gestoras de frota, particulares e turismo. E,
depois, fazemos a gestão da frota. Ou seja,
pneus e pequenas reparações”, conta João
Parra. “A própria entrada da Pneueasy na áreas
do rent-a-car, foi muito engraçada”, revela o
responsável. “Já lavávamos os automóveis
dessa empresa e perguntaram-nos, um dia,
se não queríamos ter um balcão para fazer
serviço de aluguer. Abrangemos alugueres
desde Samora Correia até Sesimbra. A Guerin,
neste momento, funciona com mais de 30
balcões. Desses, metade são agentes, ou seja,
empresas subcontratadas, como é o caso da
Pneueasy”, assegura.
O facto de não estar apenas cingida ao
negócio dos pneus, traz vantagens à casa
barreirense. “Também faço mecânica rápida,

ainda que de forma indireta, serviço este que
já se tornou banal nas casas de pneus, mas
tentamos ter um conjunto de soluções que
mais ninguém tem. Como é o caso, por exemplo, da lavagem. E ainda posso fazer o pleno,
que é vender automóveis, fruto da ligação
que tenho com o Fernando Fernandes, ainda
que, hoje, já não sejamos um grupo (tenho
acesso a um stock de 400 veículos)”, acrescenta João Parra.
w AGENTE CENTER’S AUTO
Com uma equipa composta por três elementos (que aumentará brevemente) e uma carteira que ronda os 500 clientes ativos (a base
de dados tem o triplo...), a Pneueasy é uma
das 43 casas dos 34 agentes que compõem a
rede Center’s Auto em Portugal, chancela da
Tiresur. Ainda que os clientes sejam, na sua
esmagadora maioria, particulares (80%), a
casa trabalha com muitas empresas da região.
“Existem clientes que nem sabem onde fica a
Pneueasy. Ligam-me e eu vou buscar-lhes o
veículo, entregando-o, depois, lavado e com
pneus novos. É um serviço ao domicílio que
presto. Tenho vários clientes assim, como, por
exemplo, médicos”, revela João Parra. Apesar
de trabalhar com todas as marcas (é agente de
várias), o responsável assume que as que mais
vende são Continental e GT Radial, concorrendo, cada uma, no seu segmento: premium
e quality, respetivamente. Assumindo que a
empresa tem vindo a crescer (12% em 2017
e, nos primeiros quatro meses deste ano, já
levava 20%), João Parra não esconde que
prevê crescer em 2018 mais de 60%. Número

ambicioso? Talvez. Mas razões para tal, não
faltam. “A Pneueasy é, sem dúvida e acima
de tudo, uma casa de pneus. Mas que faz
mais. Mecânica rápida, lavagem e aspiração
de viaturas, aluguer de veículos e até venda
de automóveis, se for preciso. Fazemos, digamos, o pleno. Mas o nosso foco são os pneus.
Tudo o resto, é complementar. O nosso core
business são pneus. Quero vender pneus.
Quero que a minha casa seja conhecida no
Barreiro por comercializar pneus, embora
tendo, também, outros serviços”, esclarece
o responsável.
E quais as vantagens de pertencer à rede
Center’s Auto? “Maior proximidade e maior
disponibilidade. A rede abriu-nos o leque em
termos de entregas e de disponibilidade de
marcas. Hoje, pedimos pneus às 9h30 e às 13h
já cá estão. O facto de a Tiresur estar perto
de Lisboa, é fundamental para o negócio da
Pneueasy. É, por isso, que não preciso de fazer muito stock. Os cerca de 200 pneus que
tenho chegam perfeitamente. Hoje, temos
duas entregas de manhã e duas à tarde. A
parceria só faz sentido quando é boa para
os dois lados. Se a isto juntarmos o preço e a
disponibilidade de gama da GT Radial... Estamos muito bem no grupo em que estamos”,
frisa João Parra. Que, a concluir, revela que, no
futuro, quer “reforçar a imagem da Pneueasy
no Barreiro como uma casa de pneus fora do
vulgar”. Além de pretender “alargar o número
de clientes, chegando a mais empresas”. E de
“fazer crescer os serviços de mecânica rápida,
trazendo algo mais ao negócio em termos
de faturação”. u

Pneueasy – Comércio de Pneus, Lda.
Sócio-gerente João Parra | Sede Parque Empresarial Baía do Tejo, Rua 36, n.°s 1, 3 e 5, 2830 – 571 Barreiro | Telefones 212 047 254
915 230 716 | Email pneueasy@gmail.com | Site www.pneueasy.com
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Diversificar
é o lema
Composta por oito casas, dotadas de
equipamentos de vanguarda, a Pneuvita aposta
na venda de pneus premium e em serviços de
qualidade. Diversificar as áreas de negócio é o lema
desta empresa com quase 48 anos
Por: Jorge Flores

A

caminho de completar 48 anos, a
Pneuvita é, hoje, uma referência
na comercialização de pneus e no
domínio dos serviços, não apenas
da sua especialidade (como os alinhamentos), mas, também, na reparação automóvel
e mecânica rápida. Muito mudou desde a sua
fundação, em 1970, pelas mãos de Miguel
Fernando Correia Freitas, primo-direito do
atual gerente da empresa, Pedro Pacheco,
em funções há perto de um ano, depois de
uma carreira no setor petrolífero. Nascida no
Cacém, local onde o responsável recebeu
a Revista dos Pneus, a Pneuvita começou
por dedicar-se à “reconstrução” de pneus
(palavra mais em voga, na época, do que
recauchutagem), um negócio que era já
tradição antiga no seio da família.
Com a entrada de pneus provenientes da
Europa, o mercado de recauchutados começou a deixar de ter procura em Portugal.
E a empresa muda de rumo, tornando-se,
então, especialista na troca de pneus. Segundo Pedro Pacheco, grande parte do
sucesso da empresa deve-se à grande “visão” do fundador. “Comprou máquinas de
alinhamento de grande qualidade. Na altura,
ninguém tinha. Os clientes reconheceram
esse incremento de qualidade e até faziam
filas”, começa por recordar.

A qualidade dos serviços de alinhamento
continua a ser um dos grandes trunfos da
Pneuvita. Basta ver que várias equipas de
competição automóvel recorrem à empresa
para a realização deste serviço, uma vez que
“é determinante para evitar que o veículo
fuja e para que se mantenha estável”, explica
Pedro Pacheco. A competição, acrescente-se, a propósito, está no ADN da Pneuvita,
que, atualmente, patrocina o piloto Miguel
Megre.
w MARCAS PREMIUM
O mundo dos pneus também evoluiu muito
desde a década de 70. Mas algo a empresa
manteve na sua génese. “Sempre apostámos em pneus de primeira linha. No ano

passado, vendemos 77 marcas diferentes.
Porque temos de tê-las. Se o cliente pede
determinada marca, não podemos recusar.
Mas a nossa estratégia é vender as seis marcas premium: Goodyear, Continental, Pirelli,
Bridgestone, Michelin e Hankook. São marcas que equipam modelos de origem e que
têm um patamar de qualidade superior”, diz.
“Depois, temos ainda, como marca mais económica, a Mabor, que, no fundo, não deixa
de ser Continental e de ter tecnologia alemã”,
sublinha ainda Pedro Pacheco.
A importância dos pneus premium é simples
de explicar: representam “mais de 70% das
vendas” da empresa. Vantagem adicional
para a Pneuvita é a sua capacidade de stock.
“Chegamos a ter um milhão de euros em
pneus”, afirma Pedro Pacheco. “Ter os pneus
é fundamental. Temos stock. Funcionamos à
moda antiga. E, isso, tem sido um dos fatores
do nosso sucesso”, acrescenta o responsável. Questionado sobre o peso das áreas de
venda de pneus e dos serviços para as contas

Pedro Pacheco, gerente da Pneuvita, fez carreira
no setor petrolífero, mas recorda-se de brincar,
em criança, dentro dos pneus e de ouvir Paulo de
Carvalho cantar a música “10 anos é muito tempo”
nas celebrações do 10.° Aniversário da empresa
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da Pneuvita, Pedro Pacheco explica que as
duas ainda não se equivalem. “Os pneus
tendem a ser cada vez mais caros, porque
os automóveis são equipados com pneus
maiores. Antigamente, as jantes de 13’’ era
corriqueiras. Agora, um Renault Clio já traz
jantes de 18’’. Há um aumento do tamanho
da jante, o que faz com que os pneus disparem para valores muito elevados. Os nossos
serviços não são caros. Estão ao nível dos

conta. “Conseguimos manter maior proximidade, maior acompanhamento e agarrar
melhor o negócio”.
w APOSTA MÚLTIPLA
Para Pedro Pacheco, a palavra que melhor
define a estratégia da empresa para os próximos tempos é “diversificar”. Uma aposta
múltipla. E não deixa de explicar o motivo:
“A Pneuvita tem uma imagem muito forte.

motores. Mas não deixamos de fazê-la se o
nosso cliente quiser. Não apenas os serviços
rápidos e de manutenção, mas mecânica
integral”, afirma.
Prova desta ambição é que a Pneuvita se
encontra, neste momento, a implementar
uma nova área de negócio: venda de automóveis novos. Em todas as oito casas. Pedro Pacheco adianta que a empresa está a
estabelecer uma parceria com a LeasePlan,
com quem já trabalha, fazendo as revisões
oficiais das suas frotas (tendo obtido, para
o efeito, o Certificado de Qualidade), com
vista à criação deste ramo de atividade.
Uma fórmula vencedora. “Consigo que um
cliente nos compre um automóvel novo,
com seguro, manutenção e pneus, tudo
incluído, mais barato do que se for a um
stand e pedir um empréstimo à melhor taxa.
Como? Conseguimos comprar 400 ou 500
modelos iguais à marca – apenas deixamos
escolher a cor. Como são idênticos em tudo,

da concorrência”, diz. Conforme exemplifica, “caso a empresa faturasse sete milhões
de euros, num ano, apenas um milhão de
euros corresponderia aos serviços no seu
total – mecânica e reparação incluídas”. O
que interessa, na sua opinião, é o “pack total”, reforça.
A Pneuvita dispõe, atualmente, de instalações em Lisboa (Av.ª Columbano Bordalo
Pinheiro e Av.ª Miguel Bombarda), Cacém,
Coimbra, Cascais, Mem Martins, Linda-a-Velha e Prior Velho. Oito espaços próprios,
todos amplos, com espaços oficinais, equipados com os mais recentes equipamentos para veículos de turismo, comerciais,
pesados e motociclismos. O objetivo, mais
do que fazer crescer o número de casas, é
investir nas existentes. O facto de todas as
oficinas (à exceção da de Coimbra) estarem
em Lisboa, “permite-nos ser muito versáteis”,
E quando assim é, torna-se mais fácil fazer
algumas coisas. Neste momento, fazemos a
mecânica toda. Para isso, investimos muito
dinheiro. Exemplos? Temos máquinas que
nem sequer as marcas têm. Comprámos
equipamento para trocar óleos de caixas
de velocidade; equipámos todas as casas
com máquinas topo de gama para fazer
o diagnóstico automóvel e sistemas de ar
condicionado, mesmo aos modelos mais
recentes”, afirma. “A estratégia não é reparar

obtemos um desconto. Fazemos o serviço de
apresentação do veículo e, depois, deixamos
à LeasePlan o papel de ultimar o negócio”,
revela. Além disso, “toda a manutenção
desse automóvel será feita na Pneuvita. Fica
contratualizado, muito embora não sejamos
fundamentalistas. Só queremos clientes que
desejem vir até nós”, diz. Nota final? “Não
há dúvida de que somos especialistas em
pneus, mas queremos diversificar. Sempre
com qualidade”, remata. u

Pneuvita (Cacém)
Gerente Pedro Pacheco | Morada Estrada de Paço de Arcos, Alto da Bela Vista, 2735 – 307 Agualva – Cacém | Telefone 214 276 363
Email info@pneuvita.pt | Site www.pneuvita.pt
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Serviço
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Segurança em

primeiro lugar

O transporte e armazenagem de pneus requer o conhecimento de alguns procedimentos que convém relembrar. São regras simples, mas muito importantes para a
segurança dos profissionais que trabalham diariamente com estes componentes

O

s pneus são construídos com diversos materiais apropriados, entre
os quais a borracha, cujas excelentes características específicas
garantem o melhor desempenho do pneu.
Mesmo assim, todos os componentes do
pneu (e este no seu todo) têm os seus
inimigos, dos quais os amigos do pneu utilizadores, distribuidores e reparadores,
entre outros - deverão protegê-lo, para que
o seu desempenho possa ser o mais fiável
possível e a sua duração tão rentável quanto
o pretendido.
De facto, o pneu e os seus materiais constituintes são afetados pelas condições de
utilização do veículo a que pertencem. E,
antes disso, pelas suas próprias condições
de transporte e armazenamento. Condições
incorretas de armazenamento, tanto na fá-

brica como nos distribuidores, importadores
ou retalhistas, podem, efetivamente, afetar
de tal modo o pneu, que ele acaba por ceder, nos momentos de maior stress. O que
representa um risco elevado de segurança
e uma perda económica considerável para
o utilizador final do pneu, o automobilista,
resultando, justamente, no inverso do que
se pretende, que é um serviço de valor acrescentado para o consumidor. Se não existir
esse serviço de excelência ao consumidor,
toda a cadeia de valor do pneu acaba por ser
prejudicada, porque vende menos unidades
e presta menos serviços de manutenção.
O correto armazenamento de um modo
geral visa proteger o produto e garantir
o seu valor patrimonial de stock. No caso
dos pneus, esse valor depende de muitos
fatores ambientais adversos, entre os quais

podemos encontrar os raios solares, o ozono
(molécula dupla de oxigénio), a humidade,
o calor excessivo, os hidrocarbonetos derivados do petróleo e outros fatores potencialmente agressivos para o pneu. O próprio
tempo de armazenamento acaba por ser,
também, um fator contrário, porque há elementos do pneu que envelhecem, entre os
quais a própria borracha.
Os pneus desmontados devem ficar armazenados lado a lado uns dos outros, tanto
na posição vertical, como horizontal. Esta
posição ajuda os pneus a manterem a sua
forma original, evitando que se estreitem
ou alarguem em demasia.
A primeira grande ideia associada ao armazenamento deve ser, portanto, a gestão da rotação do pneu, dando prioridade à utilização
dos pneus com mais tempo de armazém. u
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ZONAS DE ARMAZENAMENTO

Os pneus devem estar armazenados em
zonas bem limpas, secas e com ventilação,
mas sem circulação excessiva de ar. A diferença entre os dois conceitos é que a ventilação assegura a renovação do ar a uma taxa
pretendida, enquanto que a circulação de ar
sem controlo pode provocar vários inconvenientes, como a deposição acelerada de
resíduos, transporte de humidade ou gases
nocivos e secagem forçada.
l A zona de armazenamento deve estar a
uma temperatura amena e com sombra ou
mesmo sem luz natural solar.
l Armazenar sempre os pneus longe do
solo, para evitar derrames de água ou outros produtos, bem como impactos de meios
utilizados na movimentação do stock, como
as paletes ou os monta-cargas, entre outros.

ERROS GRAVES A EVITAR

l

Nunca armazenar pneus em locais sujos, húmidos e sem ventilação adequada.
Evitar sempre o contacto do pneu com combustíveis, lubrificantes e solventes.
l 
Não deixar nunca os pneus em locais excessivamente quentes e/ou com exposição direta aos raios solares.
l 
Temperaturas extremamente frias também devem ser evitadas nos locais de armazenamento
de pneus.
l 
Evitar armazenar pneus junto com motores
elétricos, carregadores de baterias, geradores,
equipamentos de soldadura e outras fontes de
formação de ozono. Se tiver dúvidas, faça um
teste ao local, que não deve exceder as 0,08
ppm (partes por milhão).
l 
No exterior, nunca deixar os pneus em contacto
com superfícies asfaltadas e de outros materiais
que absorvam calor.
l Evitar deixar os pneus em superfícies altamente reflexivas, como areia ou neve.
l Nunca deixar os pneus expostos em locais abertos sem qualquer proteção.
l
l

À SAÍDA DO ARMAZÉM

Antes de montar um pneu que esteve armazenado, efetuar uma completa verificação profissional do mesmo, a fim de comprovar que o
pneu está devidamente limpo, seco, não tem objetos estranhos dentro e não apresenta nenhum defeito ou dano. Pneus incorretamente
armazenados podem apresentar defeitos visíveis. Os quatro últimos dígitos do número de identificação do pneu (DOT - TIN) indicam a
semana e o ano em que o pneu foi fabricado.
Ao montar o pneu novo no veículo, este deve estar à pressão recomendada pelo construtor do veículo. Os pneus de reserva compactos
(mais finos) têm pressões especificadas mais elevadas do que os pneus comuns.

TRANSPORTAR PNEUS

O PROBLEMA

Todos os pneus podem parecer difíceis de segurar e transportar.
Transportar pneus de automóveis de tamanho normal com as mãos
é uma atividade de baixo a moderado risco. Mas, no que diz respeito
a pneus comerciais e agrícolas de maior dimensão, o risco é mais
elevado.

OS POTENCIAIS RISCOS INCLUEM:

 Transportar os pneus em distâncias que excedem os 10 m;
 Carga até 20 kg, se transportar dois pneus típicos de carrinha;
l 
Mau tempo, que pode resultar em pisos molhados e escorregadios;
l 
Degraus ou piso desnivelado para contornar.
l
l

A SOLUÇÃO

Os dispositivos auxiliares de manipulação podem evitar a necessidade de repetir o transporte dos pneus e reduzir os riscos de lesões relacionadas com a
manipulação. Pense como estes se poderão ajustar melhor aos seus métodos
de armazenamento. Os porta-cargas com uma aba larga são úteis, sobretudo
se empilhar ao estilo “polo”. Estes protegem as suas costas, pois permitem
transportar mais pneus de uma só vez de forma segura.
Os trolleys ou os contentores móveis de três lados são úteis, sobretudo se
estiver a manipular pneus para prateleiras. Transportar pneus em contentores
móveis pode ser a diferença entre a repetitiva ação de transportar e descarregar um pneu de cada vez e numa única viagem.
Não se esqueça de manter os dispositivos auxiliares de manipulação bem
preservados (principalmente as rodas) e razoavelmente carregados, para que
funcionem de forma eficaz e segura.
Utilizar equipamento de manipulação adequado pode, também, poupar tempo
e melhorar o grau de eficácia.
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ARMAZENAMENTO EM PRATELEIRAS ALTAS

O PROBLEMA

Embora seja comum armazenar os pneus em prateleiras, isto pode
não reduzir todos os potenciais riscos de manipulação. É normal
colocar os pneus manipulados com maior frequência nas prateleiras
mais baixas, enquanto os que são manipulados com menor frequência são armazenados mais acima. Mas, a não ser que sejam utilizados outros dispositivos de apoio, irá criar riscos desnecessários,
que incluem:
 Levantar cargas pesadas acima da cabeça, o que pode aumentar
o risco de problemas no fundo das costas e nos ombros;
l Elevações verticais longas;
l 
Lesões muito graves para os trabalhadores devido à queda de
pneus pesados enquanto estão a ser armazenados ou retirados
das prateleiras.
l

A SOLUÇÃO

Se pretende armazenar os pneus mais pesados num nível superior, utilize
degraus de segurança para evitar levantar os pneus acima do nível dos ombros. Os degraus de segurança são melhores do que as escadas, uma vez
que apresentam degraus largos, uma plataforma de trabalho mais estável e
dispõem de um corrimão. A maior parte dos tipos de pneus pode ser facilmente deslocada em rodas giratórias, mas fica imobilizada sobre o chão quando
é colocado um peso sobre os mesmos. Se o espaço entre as prateleiras não
for suficiente para os degraus de segurança ou para as escadas, considere
reduzir os níveis de armazenamento ou aumentar a largura do corredor, para
que as escadas ou degraus de segurança possam ser utilizados.
Se não for prático utilizar os degraus de segurança ou a escada, então armazene os pneus mais pesados ao nível do chão. Os trabalhadores podem rodar
os pneus para fora da prateleira ou elevá-los por volta do nível da cintura ou
do peito. Apenas os pneus mais leves devem ser armazenados acima do nível
dos ombros, como, por exemplo, aqueles abaixo dos 10 kg.

PILHAS ALTAS

O PROBLEMA

Levantar pneus de e para um lugar alto é difícil e potencialmente
perigoso. Tentar alcançar o topo da pilha cria uma postura com um
elevado risco de lesão. Para além disso, as pilhas altas podem cair
em cima das pessoas. O peso de uma pilha alta pode danificar os
flancos dos pneus em baixo. A movimentação manual de pneus, com
mais de 10 kg, colocados em pilhas altas, cria os seguintes riscos:

 Uma elevação vertical elevada;
 Dobrar o corpo na lateral enquanto tenta alcançar algo mais em
cima;
l 
Tentar alcançar algo para além dos limites do corpo humano em
níveis altos e baixos.
l
l

A SOLUÇÃO

Como regra geral, não armazene os pneus em pilha acima do nível dos ombros. Mantenha os pneus comerciais mais pesados (50-70+ kg) “em movimento” ou nas pilhas baixas.
A prática de empilhamento “cruzado” de pneus cria a dificuldade de extrair
pneus do topo sem desequilibrar a pilha. Geralmente, as pilhas de pneus armazenados desta forma devem estar limitadas a uma altura de 1,6 m.
Limitar a altura das pilhas de pneus à altura dos ombros minimiza o risco
de lesões. Também reduz o perigo de desmoronamento das pilhas e impede
que os pneus em baixo fiquem danificados. A altura dos ombros é diferente
entre os diversos trabalhadores e, por isso, é necessário calcular uma média.
Algumas empresas implementaram um limite de altura de 1,6 m, o que é
uma altura razoável.
Rolar pneus para cima de outros (enquanto permanece ao nível do chão) é
uma forma útil de reduzir as forças atingidas, mas exige alguma destreza.
Evite rolar pneus pesados por degraus largos (mais do que 300 mm), uma vez
que isto exige uma força considerável.
Sempre que possível, levante pneus de camião com mais um ou dois colegas.
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CARRINHAS DE CARGA E DESCARGA

O PROBLEMA

Carregar e descarregar pequenas entregas e efetuar instalações em
veículos é uma prática comum. A descarga de entregas pode envolver um esforço significativo de elevação e transporte, sobretudo
se não for possível aproximar o veículo da área de armazenamento.
Muitos veículos não dispõem de rampas adequadas, pelo que os trabalhadores precisam de levantar manualmente os pneus ou utilizar
uma tábua como uma rampa improvisada. As tábuas provavelmente
não estão disponíveis fora do armazém. Transportar pneus de automóveis para uso doméstico com as mãos é considerado um risco
leve a moderado. O risco é ainda mais elevado quando se transportam pneus de maior dimensão (comerciais e agrícolas).

OS POTENCIAIS RISCOS INCLUEM:
l
l
l

Subir e descer da carrinha com frequência;
Torcer o corpo durante a elevação;
Subir e trabalhar em áreas com espaço restrito a nível de altura.

A SOLUÇÃO

Escolha veículos com um piso de carga nivelado e baixo. Certifique-se de que
consegue instalar dispositivos auxiliares de manipulação, tais como rampas,
que podem ficar no veículo e ser utilizadas fora do armazém. É recomendada
uma rampa com uma inclinação de 30° ou menos. Para pneus comerciais
mais pequenos, o trabalhador pode ser capaz de permanecer a nível do chão
e rolar os pneus pela rampa acima. Se movimentar pneus comerciais de maior
dimensão, será melhor utilizar uma rampa mais larga e guiar o pneu pela mesma. Muitos pneus usados largos podem estar em muito mau estado e pode
ser necessário arrastá-los para o veículo. Para este trabalho, uma rampa larga
e espaço suficiente a nível de altura são importantes.
Carrinhas de caixa aberta e de menor dimensão conseguem suportar os pneus
dos veículos comerciais mais pesados através da utilização de dispositivos
leves de elevação traseira e lateral. Alguns braços de movimentação de materiais podem ser utilizados para o trabalho de inspeção e reparação, uma vez
que o pneu pode ser virado. Elevadores de pneus podem, também, ser uma
contribuição útil na carga e descarga de pneus mais pesados.
PUB
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PLATAFORMAS MEZANINO

O PROBLEMA

As plataformas mezanino são áreas de armazenamento comuns
para pneus e outras mercadorias. Muitas vezes, são construídas utilizando o espaço do telhado ou outras áreas. Embora o espaço de
armazenamento seja útil, o acesso de e para esse espaço com pneus
pode ser complicado. Os riscos comuns incluem:
 Falta de proteção para as extremidades ou corrimões para prevenir quedas dos trabalhadores;
l 
Perigo de tropeçar associado à construção do mezanino;
l Elevação de pneus acima da cabeça;
l A passagem de pneus de pesados
para cima e para baixo a partir da
plataforma mezanino;
l Espaço reduzido a nível de altura;
l Espaço
insuficiente entre pilhas
“polo” ou prateleiras.
Levantar um pneu de 10 kg acima da
cabeça para uma plataforma mezanino,
envolve uma elevação vertical a partir de um ponto um pouco abaixo
do joelho para um pouco acima do ombro, o que pode constituir um
risco. Selecionar e levantar pneus envolve ir para além dos limites
do corpo humano e os pneus são frequentemente levantados apenas
com uma mão. Movimentar pneus sem espaço suficiente torna difícil
obter uma aderência adequada.
Considere, também, a capacidade de carga da plataforma.
l

A SOLUÇÃO

Elimine a repetitiva deslocação de pneus do piso inferior até ao mezanino com
a utilização de um dispositivo de apoio mecânico. Estão disponíveis elevadores móveis, os quais podem ser deslocados quando não são necessários. Um
transportador de acionamento elétrico irá transportar os pneus entre níveis
de forma rápida e segura, assim eliminando a necessidade de transportar os
pneus com recurso a degraus ou escadas. Estão
disponíveis guindastes verticais para pneus de
pesados ou de utilização intensiva. O equipamento pode reforçar a utilidade do mezanino.
Para transportar os pneus de e para os mezaninos,
disponibilize degraus em vez de escadas. Deixe
um espaço entre as pilhas e os corrimões se os
pneus estiverem empilhados acima da altura dos
corrimões, de forma a prevenir a queda acidental
dos pneus no solo.
Aborde outros perigos de tropeçar derivados, por
exemplo, da canalização ou dos apoios de proteção para extremidade. Assegure-se de que existe iluminação adequada em todas as áreas. Nos
pisos com grelhas abertas, assegure-se de que
é utilizado o equipamento de acesso adequado.
Mezaninos construídos propositadamente deveriam incluir uma forma mecânica de deslocar os pneus para cima e para baixo, sobretudo se tem armazenado volumes significativos de stock.

SEGURANÇA PÚBLICA

O PROBLEMA

Muitas atividades laborais podem colocar em risco o público. O pessoal que efetua tarefas, tais como descarregar entregas de pneus,
transferir pneus de plataformas mezanino e mover resíduos de
pneus pela área de trabalho, deverá ter em consideração o público.
Equipamentos de trabalho, tais como as rampas de elevação, fossas,
produtos químicos, depósitos de bateria, depósitos de descarga e
equipamentos de soldagem, são potenciais fontes de lesão.
Os riscos incluem:
 Ser atingido por pneus em movimento ou que caíram das plataformas mezanino;
l Cair numa fossa de inspeção;
l Ser atingido por um veículo em movimento.
l

A SOLUÇÃO

A melhor solução é manter os clientes sempre numa sala de espera, longe da
área de trabalho. Se possível, guarde as chaves dos seus veículos, de forma a
que o pessoal seja responsável por todos os movimentos dos veículos no local.
É compreensível que os clientes queiram inspecionar os seus veículos e
pneus. Para proteger o máximo possível o público, coloque um cordão de
segurança à volta das áreas e serviços perigosos, tais como fossas e postos
de soldagem, utilizando barreiras, monitores e sinalização claramente assinalada. Marque visivelmente as áreas de armazenamento com “Privado, entrada
proibida”. Marque com “seguro” as passagens no chão entre a área de serviço
e a sala de espera, utilizando tinta ou fita colorida.
Quando o trabalho estiver terminado, mova o veículo para uma área de estacionamento segura, antes de devolver as chaves.
Avaliação do risco Não existe avaliação do risco na movimentação manual
para esta atividade. Use o seu senso comum para avaliar os riscos para o
público. Não é necessário especificar cada perigo. Faça o suficiente para que
os seus clientes permaneçam seguros no local.
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MUDANÇAS NA BERMA DA ESTRADA

O PROBLEMA

Trabalhar na berma da estrada é algo perigoso. O maior risco neste
trabalho provém dos outros veículos na estrada. Contacte a Estradas
de Portugal e siga os seus conselhos, evite realizar reparações na
berma se houver trânsito intenso.
Mudar um pneu comercial na berma da estrada também envolve
uma manipulação manual de elevado risco. Existem pneus que podem pesar até 85 kg e as jantes mais de 50 kg. Colocar e retirar estes
pneus de pesados e largos de uma roda e colocá-los novamente requer força e é considerado um risco elevado. Alguns dos riscos são:
 Levantar uma jante pesada e combinações de pneus do chão, recorrendo a uma posição de agachamento ou de inclinação;
l Levantar pneus dentro do talão;
l Utilizar ferramentas pesadas;
l Ajoelhar e rastejar.
l

A SOLUÇÃO

Coloque uma rampa no veículo de transporte para facilitar a carga e descarga
de pneus. Providencie um mecanismo de elevação traseira ou lateral para carregar e descarregar pneus. Isto é particularmente importante se movimentar
pneus de equipamentos de terraplenagem, agrícolas ou comerciais. Sempre
que possível, evite levantar os pneus mais pesados do chão para a posição
vertical. Instale o pneu sem retirar a roda do veículo.
Providencie formação adequada sobre como utilizar alavancas e outras ferramentas. Certifique-se de que as ferramentas e o equipamento podem ser
facilmente alcançados no veículo de reboque. Dê formação aos seus trabalhadores sobre como levantar pneus pesados, com o recurso a, por exemplo,
uma elevação de meio agachamento e não de inclinação.
Quando não estão a ser utilizadas, as ferramentas pesadas, tais como chaves
de caixa e aparelhos para libertar o talão do pneu, devem ser mantidos numa
posição vertical segura. Isto evita muitas inclinações repetidas para as utilizar.
No entanto, evite encostá-los contra uma superfície lisa, onde podem cair ou
provocar lesões. u
PUB
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Avaliação obrigatória

Seat Leon ST Cupra DSG 4Drive

Corrida em família
Equipada com o motor 2.0 TSI de 300 cv, que é capaz de alternar sorrisos de prazer
com expressões de pânico, a Seat Leon ST Cupra é a carrinha ideal para levar a família a
“passear” no Circuito do Estoril. Dispõe de tração 4Drive, caixa DSG de seis velocidades,
jantes de 19” com pneus de medida 235/35, travões potentes, direção precisa, suspensão
desportiva, dispositivo XDS e quatro modos de condução
Por: Bruno Castanheira

eja em que formato for (cinco
portas, três portas – SC – ou
carrinha – ST), o Leon Cupra
é sinónimo de emoções fortes. E de prazer de condução.
Enquanto as versões de três e cinco portas
dispõem de tração dianteira, a carrinha aposta
no sistema de tração integral 4Drive, também com diferencial autoblocante eletrónico (XDS). Segundo a Seat, que até já criou
a marca Cupra de modo a poder emancipar
as versões más calientes, o Leon Cupra assegura, graças à integração de três carroçarias

distintas na gama, um modelo à medida de
cada necessidade. De acordo com a marca
espanhola, a versão de cinco portas permite
adicionar intensidade ao dia a dia. A de três
portas, representa o design e a performance na
sua forma mais pura. Já a carrinha, combina
versatilidade e dinamismo com perfeição,
sendo o figurino ideal para levar a família a
“passear” no Circuito do Estoril.
w CONTORNOS (BEM) DEFINIDOS

Em traços gerais, podemos afirmar, sem
corrermos o risco de estar a exagerar, que

qualquer cor assenta bem na Leon ST
Cupra. Portanto, o prata “Urban” (obriga
ao dispêndio de €455, por tratar-se de
uma pintura metalizada) também fica.
Musculada, mas não em demasia, tendo
os contornos (bem) definidos, a Leon ST
Cupra submeteu-se a um trabalho de ginásio que lhe confere uma aparência vistosa
e respeitável. Os para-choques desportivos, as jantes de 19” maquinadas com cinco
raios duplos, o spoiler traseiro específico,
os vidros posteriores escurecidos, os faróis de LED à frente e atrás, as duas saídas
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de três braços, multifunções, que integra as
patilhas da caixa DSG, oferece uma pega
perfeita. O banco, revestido a Alcântara,
proporciona um encaixe lateral perfeito.
Os dois pedais e apoio para o pé esquerdo,
que dispõem de inserções em alumínio, têm
uma colocação perfeita. Tal como todos os
botões, que são de fácil leitura.
Os mostradores do painel de instrumentos
são escuros, com a escala do velocímetro
a terminar nos 300 km/h e a do conta-rotações nas 8.000 rpm. A iluminação

bancos dianteiros aquecidos, tipo baquet,
sem regulação lombar (€1.189); sistema de
som Seat com 10 altifalantes (€253); teto
de abrir elétrico (€798).
w PODER DE EXPLOSÃO

Com 300 cv e 380 Nm, extraídos a partir
do motor 2.0 TSI, as prestações da Leon ST
Cupra só podiam explosivas. E numa ampla
faixa de regime, que vai desde o ralenti até
ao corte de injeção. Para este temperamento
quente, muito contribui o variador de fase

A mais potente
carrinha de produção
em série da Seat
tem tudo o que é
preciso para deixar
feliz qualquer pai de
família. Estilo, espaço,
tecnologia, segurança,
funcionalidade e,
sobretudo, power.
Muito power mesmo

de escape ovais e cromadas, as capas dos
retrovisores pintadas de preto, as pinças
de travagem dianteiras de cor vermelha
e os letterings (grelha e quinta porta), são
os adereços que compõem a embalagem
atraente. E não há dúvida que a Leon ST
Cupra desperta cobiça e reúne admiração.
Por dentro, mantém-se tónica. Desportivo
sem ser espalhafatoso, o habitáculo prima
pela boa qualidade geral, pelo espaço de
bom nível para ocupantes e bagagem, pelo
nível de segurança elevado e pelo posto de
condução simplesmente ótimo. O volante,

nos estribos de proteção das portas, na
mala, na zona dos pés, na área do carregador sem fios e nas áreas de leitura,
recorre à tecnologia LED. Pese embora a
lista de equipamento de série bastante
recheada, a unidade ensaiada dispunha
de diversos extras, que tornaram (ainda)
mais agradável a estadia a bordo. A saber:
Pacote Conforto & Condução Avançado II
(custa €652 e inclui Pacote de Assistência
à Condução II + cruise control adaptativo
até 210 km/h, com sistema de assistência
em trânsito + assistência de emergência);

instalado nas válvulas da árvore de cames,
estando a injeção direta combinada com
a indireta. Estas duas tecnologias resultam
na extração ótima de potência do motor,
alcançando resultados excecionais de performance. Feito que, contudo, não teria
sido possível alcançar sem a presença de
um turbocompressor e de um intercooler.
Exibindo uma sonoridade possante (e
viciante), a Leon ST Cupra anuncia uma
velocidade máxima de 250 km/h (limitada
eletronicamente), sendo o arranque dos
0 aos 100 km/h cumprido em 4,9 sewww.revistadospneus.com | 63
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Avaliação obrigatória

Seat Leon ST Cupra DSG 4Drive

Continental ContiSportContact 5P

Tecnologia Black Chilli
w A Seat Leon ST Cupra DSG 4Drive que a Revista dos Pneus testou vinha
equipada com Continental ContiSportContact 5P, de medida 235/35R19
91Y XL em ambos os eixos. Dotado de blocos centrais sólidos e assimétricos, este pneu recorre a ombros exteriores flexíveis que, em conjunto com
os blocos centrais rígidos, asseguram uma adaptação perfeita à superfície
da estrada. O seu principal ingrediente, que lhe dá o temperamento desportivo, é a tecnologia Black Chilli de que faz uso: composto de borracha
especialmente desenvolvido com recurso a um tipo de carbono negro
utilizado na competição, concebido para se adaptar à “rugosidade” do
piso. O que assegura um processo de aquecimento rápido e uma elevada
estabilidade. Os polímeros do composto são reforçados com nanopartículas, tornando-os extremamente flexíveis. Além disso, proporcionam mais
pontos de contacto com a estrada, melhorando a aderência e a estabilidade. Adicionalmente, resinas especiais otimizam a ligação ao piso seco
e molhado, permitindo obter distâncias de travagem mais curtas. Não
admira, pois, que a mais potente carrinha da Seat prime pela envolvência
e eficácia dinâmica.

gundos. Números oficiais que, só por si,
traduzem as aptidões desta supercarrinha.
Mas, se dúvidas houvesse, aqui ficam mais
alguns dados técnicos: potentes travões
Brembo de discos ventilados nas quatro
rodas; rápida caixa automática de dupla
embraiagem com seis velocidades (DSG);
tração 4Drive; sistema de direção progressiva; diferencial autoblocante eletrónico
XDS; pneus Continental ContiSportContact
5P, de medida 235/35R19 91Y XL em ambos os eixos; quatro modos de condução
selecionáveis (“Comfort”; “Sport”; ”Cupra”;
“Individual”); suspensão desportiva com
controlo adaptativo.
Equilibrada, fácil de controlar e com elevada
estabilidade, a Leon ST Cupra não feita para
cumprir os limites impostos pelo Código da
Estrada. Ou, melhor, o Código da Estrada é
que não foi elaborado a pensar em automóveis deste calibre. Nos arranques a fundo,

O principal
responsável pelo
temperamento
explosivo da Leon
ST Cupra é o motor
2.0 TSI de 300 cv,
associado a caixa
DSG e tração 4Drive

MOTOR
Tipo
Cilindrada (cc)
Diâmetro x curso (mm)
Taxa de compressão
Potência máxima (cv/rpm)
Binário máximo (Nm/rpm)
Distribuição
Alimentação
Sobrealimentação
TRANSMISSÃO
Tração

4 cil. linha, transv., dianteiro
1984
82,5x92,8
9,3:1
300/5600-6200
380/1800-5500
2 v.e.c., 16 válvulas
injeção multiponto + injeção
direta de gasolina
turbo + intercooler

Caixa de velocidades

integral com dif. autoblocante
+ ESC
automática de 6+ma

DIREÇÃO
Tipo
Assistência
Diâmetro de viragem (m)

pinhão e cremalheira
sim (elétrica)
10,5

TRAVÕES
Dianteiros (ø mm)
Traseiros (ø mm)
ABS

discos ventilados (340)
discos ventilados (310)
sim, com EBD + BAS

SUSPENSÕES
Dianteira
Traseira
Barra estabilizadora frente/trás

McPherson
Multilink
sim/sim

PERFORMANCES ANUNCIADAS
Velocidade máxima (km/h)
0-100 km/h (s)

250
4,9

CONSUMOS (L/100 KM)
Extraurbano/combinado/urbano
Emissões de CO2 (g/km)
Nível de emissões

6,1/7,2/9,1
164
Euro 6

DIMENSÕES, PESO E CAPACIDADES
Comprimento/largura/altura (mm)
Distância entre eixos (mm)
Largura de vias frente/trás (mm)
Capacidade do depósito (l)
Capacidade da mala (l)
Peso (kg)
Relação peso/potência (kg/cv)
Jantes de série
Pneus de série

4548/1816/1431
2631
1536/1510
55
587-1470
1545
5,15
8Jx19”
235/35R19

PNEUS TESTE
Continental ContiSportContact 5P
Imposto Único de Circulação (IUC):
Preço (s/ despesas)
Unidade testada

235/35R19 91Y XL
€224,98
€49.842
€53.189

o estômago parece subir à garganta e o
cérebro parece flutuar dentro do crânio.
É impressionante a capacidade que esta
carrinha tem de andar para a frente, sempre com o roncar mal disposto do motor a
marcar o ritmo. Em autoestrada, a agulha
do velocímetro chegou a tocar nos... 275
km/h! E o mais curioso é que o pedal do
acelerador ainda tinha curso quando deci-

dimos levantar o pé. Mesma a velocidades
proibitivas, é impressionante a sensação de
facilidade e aderência.
A Seat Leon ST Cupra está entre as melhores carrinhas que jamais conduzimos. Vale
bem o preço elevado que custa: €49.842.
Contudo, não é o caso da unidade presente
nestas páginas, que eleva ainda mais a fasquia devido à presença de extras: €53.189. ♦
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Em estrada
Por: Bruno Castanheira

Toyota Auris Touring Sports 1.8 HSD

Carácter bipolar

Mercedes-Benz GLE 350d 4Matic

Estrela cintilante

w O GLE 350d 4Matic é mais uma estrela cintilante na constelação da Mercedes-Benz, que já nos habituou a que os (seus)
astros estejam todos alinhados. Ainda que não exiba a elegância da variante coupé que prolifera na gama, sendo este GLE
“convencional” um pouco mais desajeitado, a verdade é que os
atributos deste SUV de elevado porte não residem na componente estética, ainda que as jantes de 21” e a imponente grelha
sejam elementos muito bem conseguidos. Equipado com um
poderoso motor V6 Diesel de 3,0 litros com 258 cv, que traz
acoplada caixa automática de nove velocidades, o GLE 350d
4Matic, mesmo tendo 2.175 kg de peso, revela enorme apetência para andar para a frente.
Se dúvidas houvesse, atente-se na velocidade máxima de
225 km/h e nos 7,1 segundos
que reclama para cumprir o
arranque dos 0 aos 100 km/h.
Depois, a rapidez de atuação
da caixa 9G-Tronic, a direção
comunicativa e a eficácia dos
travões incentivam a adotar
um ritmo de condução mais intenso. Os consumos situam-se em níveis atrativos tendo em conta o peso do conjunto e
a potência do motor. Área onde a Mercedes-Benz não “abre
mão” é na qualidade, dispondo este SUV de um invejável nível
de materiais e acabamentos. O posto de condução ótimo e o
habitáculo espaçoso são outros trunfos, aos quais se juntam
a segurança e a fortíssima imagem de marca.

FICHA TÉCNICA
Motor
Cilindrada (cc)
Potência máxima (cv/rpm)
Binário máximo (Nm/rpm)
Velocidade máxima (km/h)
0-100 km/h (s)
Consumo combinado (l/100 km)
Emissões de CO2 (g/km)
Preço
IUC
Pneus teste

w Extremamente silenciosa e económica ou ruidosa e despesista. A carrinha Auris Touring Sports tem, na versão híbrida
(HSD), um carácter bipolar. Tudo depende da forma como
se trata o pedal da direita. Com carinho, consegue-se fazer
prevalecer a mais-valia da componente elétrica do sistema
híbrido que a move. Exagerando na dose de acelerador, vem
ao de cima o ruído do motor a gasolina, amplificado pela caixa
automática de variação contínua. Depende do estilo livre que
se queira adotar, tal como
sugere a designação do seu
nível de equipamento. Seja
como for, em qualquer dos
casos esta carrinha prima
pelo bom nível de conforto
e pelo desempenho dinâmico seguro, fácil e previsível. A prestação conjunta
dos dois motores (gasolina
+ elétrico) acaba por convencer. Espaçoso, dotado de um posto
de condução correto e razoavelmente bem construído, o habitáculo dispõe de diversos dispositivos de segurança e apresenta
um nível de equipamento bem apetrechado. O design revela
alguma inspiração, mas não é propriamente um exemplo de
emotividade. O ecrã que exibe o funcionamento do sistema
híbrido e o punho da caixa curto, aproximam a Auris Touring
Sports do Prius. Ou não partilhassem ambos uma série de
soluções técnicas e estéticas. O preço pedido para esta carrinha está perfeitamente adaptado a tudo o que é proposto.

FICHA TÉCNICA
V6 Diesel, long., diant.
2987
258/3400
620/1600
225
7,1
6,6
174
€96.787
€554,61
Continental CrossContact
265/40R21 105Y XL

Motor
Cilindrada (cc)
Potência máx. comb. (cv/rpm)
Binário máximo (Nm/rpm)
Velocidade máxima (km/h)
0-100 km/h (s)
Consumo combinado (l/100 km)
Emissões de CO2 (g/km)
Preço
IUC
Pneus teste

4 cil. linha, transv., diant. + elét.
1798
136/n.d.
142/4000
175
11,2
4,3
99
€29.350
€195,41
Dunlop SP Sport FastResponse
225/45R17 91W
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Em estrada
Por: Bruno Castanheira

Volkswagen Golf 1.5 TSI DSG R Line

Linha desportiva

Škoda Superb 2.0 TDI DSG SportLine

Agente secreto

w Na versão limousine, o Škoda Superb SportLine é um agente
secreto. Discreto e extremamente eficaz, deve grande parte da
sua atração aos itens que justificam os €5.465 que custa a mais
em relação à “convencional” variante Ambition 2.0 TDI DSG de
190 cv com tração apenas dianteira (€40.145). A saber: faróis de
Xénon com AFS e luzes de circulação diurna de LED; Bluetooth
com WLAN e carregamento por indução; sistema de infoentretenimento com navegação Amundsen; sensores de estacionamento
dianteiros e traseiros com Manouevre Assist e Smart Light Assist
com câmara multifuncional;
Lane Assist; Blind Spot Detect;
para-choques vRS pintado na
cor da carroçaria; grelha frontal em preto; letterings SportLine; soleiras com logótipos
específicos; capas dos retrovisores exteriores em preto;
bancos desportivos; tapetes
específicos; volante multifunções de três raios com design sport e costuras (inclui patilhas
da caixa); luz ambiente interior; pedais em alumínio; estofos em
Alcântara; forro do tejadilho em preto; chassis desportivo com
XDS; Maxi-dot a cores e Sunset; controlo de estabilidade de dois
níveis; difusor traseiro; jantes de 19”“Vega” em antracite. Além de
todos estes argumentos, ainda existe um desempenho dinâmico
de elevado gabarito e um motor que conjuga boas prestações
com consumos comedidos.

FICHA TÉCNICA
Motor
Cilindrada (cc)
Potência máxima (cv/rpm)
Binário máximo (Nm/rpm)
Velocidade máxima (km/h)
0-100 km/h (s)
Consumo combinado (l/100 km)
Emissões de CO2 (g/km)
Preço
IUC
Pneus teste

w Para reforçar a teoria de que os motores a gasolina são,
cada vez mais, uma excelente alternativa aos Diesel, a Volkswagen instalou o evoluído motor 1.5 TSI no novo Golf. Dos
dois patamares de potência disponíveis (130 e 150 cv), a
unidade que, aqui, surge em apreço, está precisamente
equipada com a variante mais musculada, que traz acoplada
caixa DSG de sete velocidades em vez da manual de seis
relações. Equipado com sistema start/stop, tecnologia ACT
e pacote BlueMotion, o Golf
1.5 TSI prima pela suavidade
de funcionamento e pela
boa capacidade de resposta
quando solicitado a adotar
um ritmo de condução mais
dinâmico. Nada de grande
loucuras, é certo, mas proporciona umas prestações francamente boas. Sempre com
consumos comedidos e com um desempenho dinâmico
que conjuga conforto com eficácia. A caixa DSG é rápida a
atuar, a direção dispõe de assistência correta e a suspensão
consegue manter a compostura da carroçaria em curva. Não
estamos perante um familiar compacto de carácter explosivo, é certo, mas consegue ser extremamente competente
quando é chamado a intervir. O nível de equipamento R
Line oferece tudo o que faz falta, o posto de condução é
correto e a qualidade situa-se em bom plano. Quanto a
design, não sendo propriamente um top model, o novo Golf
mantém a aposta na continuidade, acabando por agradar
à vista. Quanto ao preço, os €31.308 pedidos acabam por
justificar-se na plenitude.

FICHA TÉCNICA
4 cil. linha Diesel, transv., diant.
1968
190/3500-4000
400/1750 - 3250
234
8,3
4,7
122
€45.610
€224,98
Bridgestone Potenza S001
235/40R19 96W

Motor
Cilindrada (cc)
Potência máxima (cv/rpm)
Binário máximo (Nm/rpm)
Velocidade máxima (km/h)
0-100 km/h (s)
Consumo combinado (l/100 km)
Emissões de CO2 (g/km)
Preço
IUC
Pneus teste

4 cil. linha, transv., diant.
1498
150/5000-6000
250/1400-4000
216
8,3
5,0
114
€31.308
€127,44
Michelin Energy Saver
225/45R17 91V
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Distribuição multimarca

R
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