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BFGoodrich® para camião chega à Europa. 
 

A marca BFGoodrich® faz a sua entrada no mercado de 
pneus para camiões e autocarros com uma vasta gama 
de produtos fabricados na Europa e adaptados às 
condições deste mercado.  
A BFGoodrich®, líder mundial em pneus de todo-o-terreno há mais de 100 
anos, comercializa desde 1 de janeiro de 2018 uma gama de pneus para 
camiões e autocarros específica para o mercado europeu. Este 
lançamento marca a chegada da BFGoodrich® enquanto novo ator no 
segmento “quality high”, oferecendo produtos, serviços e assistência 
para os utilizadores de todos os tipos de camiões e autocarros.  

Uma marca pioneira com muita história 

Com cerca de 150 anos de história, e muitos caminhos ainda por percorrer, a BFGoodrich® 
começou a fabricar pneus em 1870, em Akron, Ohio (EUA) e comercializa pneus para 
camiões há mais de 80 anos. Atualmente, a marca está muito implantada no mercado 
mundial de veículos de todo-o-terreno, sendo uma referência absoluta neste domínio. No 
mundo do transporte rodoviário, a BFGoodrich® faz rodar os seus pneus de camião na 
América, Ásia e África, com vendas anuais de 1,6 milhões de pneus de camião em todo o 
mundo (excetuando a Europa). O lançamento através de produtos adaptados e fabricados 
na Europa, específicamente para este mercado, encerra o ciclo e posiciona a BFGoodrich® 
como uma marca global de pneus para automóveis de turismo, 4x4 e camiões no 
segmento “quality high”. 

 
Uma marca com espirito próprio  

O ADN da marca BFGoodrich® foi construído com base no seu espírito pioneiro, de 
competição, de aventura e de inovação. Hoje, com a sua chegada ao mundo do transporte 
rodoviário na Europa, a marca enfrenta um novo desafio: a conquista de um segmento 
muito competitivo, como é o “quality high”, que representa 19% do total do mercado. Para 
satisfazer as necessidades dos potenciais utilizadores das pequenas e médias frotas, que 
representam 87% deste segmento, a BFGoodrich® conta com produtos e serviços de 
grande qualidade e com uma elevada notoriedade de marca no mundo dos pneus e com o 
apoio de um grande Grupo como o da Michelin. 
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Uma marca para os que vivem a sua paixão ao volante 

• Para o que, com o seu camião de 40 toneladas, percorre muitos quilómetros, por 
diferentes tipos de rotas e com todo o tipo de clima, sempre velando pela segurança e 
pela rentabilidade da sua empresa.  

• Para o que trabalha no setor das obras, transportando e movendo com a sua báscula 
cargas pesadas sobre lama, asfalto e por zonas que colocam em risco os pneus.  

• Para o que distribui mercadorias pela cidade ou por polígonos industriais, em que o dia 
a dia é como uma corrida de obstáculos cronometrada, na qual apenas os mais ágeis 
chegam a tempo.  

• Para o que conduz um autocarro urbano, sabendo o quão delicadas são as manobras 
entre os automóveis e por ruas estreitas, para evitar danos nos pneus. 

• Para o condutor de autocarro que não quer ter qualquer problema de segurança ou 
mobilidade durante a viagem, quaisquer que sejam as condições meteorológicas. 
 

Uma vasta gama de produtos fabricados na Europa  

A nova gama de pneus é composta por um total de 53 referências, para equipar os eixos 
de direção, tração e reboque de pequenos e médios camiões, assim como de camiões 
pesados. São fabricados na Europa, para os transportadores europeus e para as 
condições de utilização europeias. Disponível em quatro diâmetros de jante, para 15, 17.5, 
19.5 e 22.5 polegadas, esta gama cobre os principais segmentos de utilização do mercado 
de camiões, como são a estrada, a utilização mista e a utilização urbana. Para manter a 
aderência e a mobilidade, independentemente das condições meteorológicas, todos os 
pneus são M+S e/ou 3PMSF: 

Para uma utilização em estrada regional ou de longa distância: 

• BFGoodrich® Route Control: esta gama, composta por 40 referências, oferece 
segurança e durabilidade e é reesculturável e recauchutável, para reduzir o preço 
por quilómetro. Adapta-se específicamente às atuais necessidades das frotas, com 
montagens largas para os eixos de direção e perfis baixos (séries 60 e 50) para as 
configurações de conjuntos mega-camião. Para a mobilidade invernal, toda a gama 
recebe a marcação M+S, complementada pela 3PMSF no caso dos pneus de 
tração. 

Para uma utilização mista em estrada e fora dela: 

• BFGoodrich® Cross Control: disponíveis nas 13 referências mais comuns 
utilizadas nas atividades de obra e construção, são pneus robustos com uma 
estrutura reforçada e com um elevado nível de tração em terrenos não 
compactados. Dotados de uma carcaça resistente, podem ser recauchutados até 2 
vezes. 
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Para uma utilização urbana: 

• BFGoodrich® Urban Control: específicamente desenvolvido para autocarros, é 
um pneu silencioso com grande performance em termos de segurança. Beneficia 
de uma proteção adicional nos flancos para os toques contra os passeios, e 
incorpora um chip RFID para facilitar a gestão do stock, o acompanhamento e a 
manutenção dos pneus. 

 
Qualidade de serviço premium 

A gama de pneus BFGoodrich® é suportada por serviços premium para motoristas de 
camiões e para gestores de frotas: 

• Todos os pneus podem ser reesculturados e recauchutados. 
• A melhor rede de distribuição, com mais de 3000 pontos de venda de distribuidores 

especializados na Europa. 
• Serviço pós-venda de qualidade idêntica à de outros produtos do grupo Michelin. 
• Serviço de assistência na estrada mais eficiente e rápido, com cobertura de 

24h/365 dias por ano em toda a Europa. 
 
Garantia “100% satisfeito ou reembolsado” 

 
Durante 2018, a BFGoodrich® oferece aos transportadores a possibilidade de beneficiarem 
de uma garantia comercial: 100% SATISFEITO ou REEMBOLSADO, que consiste no 
reembolso total ou parcial do preço de aquisição dos pneus de camião da marca 
BFGoodrich® caso o comprador não esteja completamente satisfeito.  

 
A garantia cobre todos os critérios de não satisfação, tais como: 

• Reclamações por prestações de utilização estimadas insuficientes ou que não 
estão de acordo com as expetativas do cliente (duração, aderência, motricidade, 
ruído, conforto…)  

• Danos acidentais não reparáveis, que fazem com que o pneu fique inutilizável 
(choques, cortes…), ou incidências fortuitas com uma manifestação prematura 
e/ou anormal na carcaça. 
 
 

“For the real ones”: Para os autênticos 
 

Para os que procuram pneus que se adaptem ao seu orçamento, a BFGoodrich® possui o 
que necessitam: produtos testados em todo o mundo, por condutores experientes em 
provas de competição e no mundo real do transporte rodoviário. Profissionais que 
trabalham árduamente e que sabem avaliar as verdadeiras performances que um pneu 
tem que possuir. Por isso, neste exigente e competitivo setor, a BFGoodrich® chega para 
ajudar os utilizadores a viverem a sua paixão pela estrada e para oferecer o melhor para a 
sua segurança, conforto e prazer de condução. 
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A marca BFGoodrich foi criada em 1870, nos EUA, pelo cirurgião Benjamin Franklin 
Goodrich e desenvolveu-se a par e passo com a indústria automóvel nos Estados 
Unidos. Henry Ford escolheu a BFGoodrich para equipar as primeiras séries da Ford. 
Desde os primórdios do século XX, a marca BFGoodrich continuou a inovar (primeiro 
pneu tubeless em 1946, primeiro pneu radial nos EUA em 1965, etc.) e a participar em 
acontecimentos incríveis, como a primeira travessia dos Estados Unidos em automóvel, 
em 1903, o primeiro voo transatlântico, com o “Spirit of St Louis”, de Charles 
Lindbergh, em 1927 e até numa viagem ao espaço na nave Columbia, em 1977. 
 
Na competição, a BFGoodrich esteve presente em inúmeros ralis off-road, nas 24 
Horas de Daytona e nas 24 Horas de Le Mans, em Pikes Peak. 
 
Mas, acima de tudo, a história da BFGoodrich está íntimamente ligada ao famoso rali 
de Baja no México, porque, em 1976 e pela primeira vez, a BFGoodrich participou com 
o seu pneu radial com o objetivo de desenvolver o melhor pneu de todo-o-terreno do 
mercado. Nesse momento, ninguém podia imaginar que a BFGoodrich acabava de 
lançar um produto que revolucionaria a gama de pneus de todo-o-terreno. 
 
A BFGoodrich pertence ao Grupo Michelin desde 1990, é a terceira grande marca nos 
EUA e está a expandir-se no mercado europeu através das suas gamas de pneus para 
veículos de todo-o-terreno, SUV e turismo. 
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