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Michelin estabelece parceria com a sennder, principal transitário digital de 
transporte rodoviário de mercadorias da Europa 

 
 

• Michelin e sennder aliam-se para melhorar a rentabilidade e as emissões do transporte de 
mercadorias por estrada 

• Parceria proporciona aos transportadores da sennder acesso em condições especiais ao conjunto de 
soluções de pneus da MICHELIN  

• Início de uma parceria de longo prazo entre Michelin e sennder 
 
 
A Michelin anuncia a sua parceria com a sennder, transitário digital de transporte rodoviário de mercadorias 
líder na Europa, para proporcionar aos transportadores um acesso personalizado às inovadoras soluções de 
pneus da MICHELIN. A parceria permitirá aos transportadores da sennder beneficiarem das vantagens dos pneus 
MICHELIN de baixa resistência ao rolamento, que poupam combustível e destacam-se pelo seu elevado 
rendimento quilométrico, o que permite que as deslocações sejam mais rentáveis e sustentáveis.  
 
Os transportadores podem escolher o pneu que melhor se adapte às suas necessidades concretas. Por exemplo, 
a gama MICHELIN X LINE TM, que oferece uma excelente resistência ao rolamento para utilização em longo 
curso, ou a nova gama MICHELIN X MULTI ENERGY TM, destinada a camiões do segmento de utilização regional, 
que poupa até 1,2 litros de combustível por cada 100 km.1 
 
Como parte do acordo, a Michelin providenciará aos transportadores da sennder acesso aos seus serviços de 
recauchutagem, em que é substituída a banda de rolamento dos pneus e reciclada a carcaça, reduzindo-se, 
assim, os resíduos e aumentando-se a rentabilidade. A parceria entre a sennder e Michelin centrar-se-á, 
inicialmente, no norte da Europa, e em Espanha e Portugal, ainda que existem já planos para o seu alargamento 
a outros mercados europeus ao longo de 2021.  
 
Elena Iborra, Diretora de Marketing da Michelin Espanha e Portugal, declara: “Damos grande importância à 
mobilidade digital e às soluções para frotas. Trabalhar com a sennder nos permitirá explorar formas novas e 
inovadoras de acompanhar nossos clientes em seu dia-a-dia e continuaremos a liderar a inovação nesta área”. 
Durante mais de 130 anos, a Michelin desenvolveu com êxito pneu, serviços e soluções para melhorar a 
mobilidade a longo prazo.  
 
Por seu turno, Franck Marcaire, responsável de Serviços de Valor Acrescentado da sennder, explica: “A nossa 
parceria com a Michelin está centrada na inovação que permite ao transporte europeu de mercadorias por 
estrada enfrentar um futuro sustentável, beneficiando tanto os transportadores como os expedidores. Além das 
céleres termos de pagamento e dos exclusivos cartões de combustível da sennder, os nossos transportadores 
também têm, agora, acesso aos pneus e aos serviços de primeira qualidade da Michelin, através de 
descomplicado processo digital. Os pneus de baixa resistência ao rolamento da Michelin, e os seus serviços de 
recauchutagem, encaixam na perfeição na oferta de logística digitalizada da sennder, que temos construído em 
torno dos dados e dos combustíveis com baixas emissões de carbono”. 
 



 
 

 

1  Cálculos baseados em VECTO. Veículo equipado com 315/70 R 22.5 MICHELIN X® MULTI ™ ENERGY ™ Z & D face a um veículo equipado com 
315/70 R 22.5 MICHELIN X® MULTIWAY™ 3D ZXE e XD. VECTO (Vehicle Ebergy Consumption Calculation Tool) é um programa de simulação 
desenvolvido pela Comissão Europeia e pela ACEA (Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis) para calcular o consumo de combustível e 
as emissões de CO2 de um veículo na sua totalidade. 

 
 
Sobre a sennder 
Fundada em 2015 por David Nothacker, Julius Köhler e Nicolaus Schefenacker, a sennder é o transitário digital de transporte rodoviário de 
mercadorias líder na Europa, oferecendo acesso a uma frota conectada de milhares de camiões. Numa indústria tradicional, a sennder 
centra-se na digitalização e automatização de todos os processos logísticos do transporte rodoviário, gerindo uma frota de mais de 10 000 
camiões em toda a Europa, com uma equipa de mais de 800 pessoas. Com base em tecnologia própria, a sennder constrói um ecossistema 
que leva a indústria ao século XXI com um novo grau de transparência, eficiência e flexibilidade. A sennder é suportada por alguns dos 
principais investidores europeus, como a Accel, a Lakestar, a HV Holtzbrinck, a Project A, a Next47, a SCG e a Perpetual. Adicionalmente, a 
sennder uniu forças com líderes nos seus respetivos sectores, como a Scania e a Siemens, para assegurar a inovação e uma oferta de 
qualidade. 

 
Sobre a Michelin 
A Michelin ambiciona melhorar de forma sustentável a mobilidade dos seus clientes. Líder do sector do pneu, a Michelin concebe, fabrica e 
distribui os pneus mais adaptados às necessidades e às diferentes utilizações dos seus clientes, assim como serviços e soluções para melhorar 
a eficácia do transporte. De igual modo, a Michelin oferece aos seus clientes experiências únicas nas suas viagens e deslocações. A Michelin 
também desenvolve materiais de alta tecnologia para diversas utilizações. Com sede em Clermont-Ferrand (França), a Michelin está presente 
em 170 países, emprega mais de 123 600 pessoas e dispõe de 71 centros de produção de pneus, que, em 2020, fabricaram 170 milhões de 
pneus (www.michelin.pt) 
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