
	  	  

	  1 

INFORMAÇÃO DE IMPRENSA 
05/03/2014 

 
Lançamento de Michelinclassic.com 
Novo site mundial de pneus “clássicos” para aficionados e 
profissionais 
A Michelin lançou um site que é uma verdadeira ferramenta de referência, única 
na Europa, para todos os aficionados e profissionais dos automóveis de coleção. 
Com o lançamento de www.michelinclassic.com, o Grupo não estreia só um 
simples site com informação sobre as referências de pneus para veículos 
históricos, mas também oferece um serviço global, desde conselhos à compra on-
line.  

A Michelin, principal agente d a mobilidade, sempre foi pioneira na sua área de atividade, 
mas também se encarrega de manter vivo o seu património. Esta é a razão pela qual a 
fabricação de pneus de Coleção tem importância para o Grupo, e é o seu contributo para 
assegurar a sobrevivência deste valioso património automobilístico.  

Uma base de dados com mais de 2.400 Veículos 

Com www.michelinclassic.com, a Michelin propõe um serviço “chave-na-mão” ao 
aficionado, dono e profissional do veículo de coleção. O internauta tem a possibilidade de 
encontrar dados de mais de 2.400 veículos históricos. Para cada um deles, 
www.michelinclassic.com proporciona todas as dimensões da época, a montagem 
específica e conselhos de pressão de enchimento e de câmara de ar adaptados a cada 
pneu.  

Uma Linha de Atenção específica 

O utilizador de www.michelinclassic.com conta também com a possibilidade de usar um 
número de telefone para estabelecer um contacto direto com um especialista da Michelin. 
Se não quiser telefonar, pode aceder a um interface que permite fazer uma pergunta on-
line. Neste caso, o especialista da Michelin responderá rapidamente por correio eletrónico. 
Sendo assim, tanto o aficionado como o profissional beneficiam da experiência da Michelin 
para recopilarem as informações indispensáveis na sua pesquisa. 
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Disponibilidade de compra on-line: pela primeira vez 

Graças a www.michelinclassic.com, o internauta pode igualmente saber a disponibilidade 
do pneu que procura, consultar a lista dos distribuidores da Michelin Classic, assim como a 
possibilidade de comprar os seus pneus e câmaras de ar on-line no site do distribuidor que 
quiser∗. Além disso, através de ViaMichelin, o sistema de cálculo de itinerários por 
estrada, pode conseguir o trajeto mais eficaz para chegar ao distribuidor Michelin Classic 
para recolher os seus pneus. 

Disponível em três idiomas (inglês, francês e alemão), www.michelinclassic.com propõe, 
assim pois, uma nova oferta de serviço global: moderno, eficiente e completo. Os 
aficionados e donos de veículos históricos podem já usar este novo serviço da Michelin 
para restaurar ou equipar o seu automóvel, respeitando a autenticidade do veículo. 

Os pneus MICHELIN Coleção Retro: estética de ontem, tecnologia de hoje 

Graças aos seus conhecimentos, a Michelin continua a fabricar pneus de época com a 
denominação Pneus de Coleção ou Competição Retro. Os primeiros destinam-se a 
automóveis de coleção que se usam por lazer na estrada e, os segundos, aos veículos 
históricos de competição. 

Em ambos os casos, beneficiam de toda a experiência da Michelin tanto no respeito e 
autenticidade das esculturas e designs de época, como na aplicação de progressos 
tecnológicos em matéria de investigação e desenvolvimento, ou o emprego de métodos e 
materiais de fabricação. 

Estes pneus aproveitam especialmente os progressos realizados em aderência dos 
compostos de borracha. As características dinâmicas destes pneus são as mais 
apropriadas em consonância com as dos veículos de época no que diz respeito a 
segurança, duração, conforto e rendimento. 

Por isso, atualmente os pneus MICHELIN Coleção Retro gozam do reconhecimento dos 
colecionadores e profissionais da restauração de automóveis pelas suas performances de 
duração. 

                                                
∗ A informação sobre a disponibilidade dos pneus baseia-se no stock da MICHELIN. 
   A compra direta só será possível se o distribuidor tem serviço de venda on-line. 
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Michelin parceiro da Renault Classic 

Como no ano passado, a Michelin foi parceiro da Renault Classic na edição de 2014 do 
Rally Histórico de Monte-Carlo. Depois de ter equipado a cinco automóveis Alpine A110 
em 2013, a Michelin manteve a sua parceria equipando os Renault R8 Gordini que 
partiram na corrida deste ano. 

O Grupo proporcionou ao seu parceiro pneus na dimensão 135R15, idênticos em tamanho 
e aspeto à montagem original do veículo. Estava também prevista uma versão com pregos 
para superar as dificuldades típicas da prova. 

Bruno Coué, responsável da atividade de Pneus Clássicos e Competição Retro da 
Michelin, felicitou-se por esta nova parceria com a marca do losango: “A Michelin está 
muito satisfeita de ter estado mais uma vez ao lado da Renault Classic no Rally de Monte-
Carlo Histórico. Ao longo da sua história, ambos os Grupos contribuíram de maneira 
importante para a evolução do automóvel e da mobilidade: a preservação do seu 
património é um imperativo. O Renault R8 Gordini é um automóvel mítico, com uma lista 
de prémios fora do comum. Para ele desenvolvemos uma montagem específica e os 
pilotos puderam beneficiar de todas as performances e de toda a segurança de uns pneus 
que incorporam as últimas tecnologias, mantendo a estética e a dimensão de origem”.  

 

 

 

A missão da Michelin, líder do setor do pneu, é contribuir de maneira sustentável para 
a mobilidade das pessoas e dos bens. Por esta razão, o Grupo fabrica e comercializa 
pneus para todo o tipo de viaturas, desde aviões até automóveis, veículos de duas 
rodas, engenharia civil, agricultura e camiões. A Michelin também propõe serviços 
informáticos de ajuda à mobilidade (ViaMichelin.com), e edita guias turísticos, de 
hotéis e restaurantes, mapas e Atlas de estradas. O Grupo, que tem a sua sede em 
Clermont-Ferrand (França), está presente em mais de 170 países, emprega a 111.200 
pessoas em todo o mundo e dispõe de 67 centros de produção implantados em 17 países 
diferentes. O Grupo possui um Centro de Tecnologia que se encarrega da investigação 
e desenvolvimento com implantação na Europa, América do Norte e Ásia 
(www.michelin.es).  
 
 
 
 
 
 
 
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO 
Avda. de los Encuartes, 19 
28760 Tres Cantos – Madrid – ESPANHA 
Tel.: 0034 914 105 167 – Fax: 0034 914 105 293 


