
 

 

 
 

Firestone lança pneu para o segmento rodoviário com melhor 
performance quilométrica e nota “A” em aderência ao piso 

molhado  
 

Modelo FS440 é a escolha perfeita para caminhões e ônibus que circulam em rodovias 
pavimentadas com as mais diversas severidades 

 
 
São Paulo, 09 de agosto de 2018 – A Bridgestone, maior fabricante de pneus do 
mundo e detentora da marca Firestone, lança o pneu radial FS440, o seu principal 
produto para o segmento rodoviário. O novo modelo apresenta uma performance 
quilométrica 20% melhor do que o seu antecessor, o FS400. Além disso, o modelo 
apresenta “nota A” no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), no quesito 
aderência ao piso molhado.  
 
“Melhor performance quilométrica sem abrir mão do conforto e segurança aos 
motoristas. Este foi o foco principal do desenvolvimento do FS440”, comenta Oduvaldo 
Viana, diretor de Marketing da Bridgestone. “Colocamos todo o nosso conhecimento, 
inovação e tecnologia para desenvolver o melhor pneu da categoria”, explica Viana. 
 
O FS440 é um pneu radial sem câmara desenvolvido para uso em eixos direcionais, 
livres e de tração moderada de caminhões e ônibus que circulam em rodovias 
pavimentadas de curta, média e longa distâncias.  
 
Com uma maior profundidade dos sulcos, para melhorar a performance quilométrica, o 
FS440 possui ombros arredondados, que aumentam a resistência ao arraste lateral, 
evitando o descolamento prematuro da banda de rodagem. Completando as 
características do produto, o lançamento apresenta ejetores nos sulcos centrais que 
ajudam a menor retenção de pedras e Groove Fence, tecnologia que possibilita a 
redução de ruído. 
 
Tanto os ombros arredondados, quanto os ejetores permitem um maior índice de 

recapabilidade do pneu, o que ajuda na eficiência em gerenciamento de custos pelos 

donos de frotas e motoristas de caminhões e ônibus, já que a representatividade do 

pneu é muito grande. “O setor de recapagem está cada vez mais consolidado no 

Brasil, já que pode auxiliar nesta redução de custo. A prática da recapagem permite 

reaproveitar com total segurança o pneu já rodado e adicionar a ele uma nova banda 

de rodagem (parte que entra em contato com o solo). Dessa forma, a recapagem 

https://www.bridgestone.com.br/pt


consegue reduzir o custo por quilômetro do pneu e trazer benefícios para 

fornecedores, consumidores e meio ambiente”, completa Viana.  

Na questão segurança, o modelo possui um grande destaque que é a sua excelente 
aderência ao piso molhado. O FS440 recebeu “nota A” na medida 275/80 R22.5, 
segundo os critérios estabelecidos pelo Inmetro para o Programa Brasileiro de 
Etiquetagem (PBE) para pneus. 
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Sobre a Bridgestone do Brasil (BSBR) 
 
Com sede em Tóquio (Japão), a Bridgestone é a maior empresa de pneus e borracha do mundo (de acordo com 
levantamento realizado pela Tire Business – Global Tire Company Rankings, baseado em vendas de pneus em 2016). 
Além de pneus para utilização em uma ampla variedade de aplicações, a Bridgestone também atua nos segmentos de 
molas pneumáticas; produtos químicos para aplicações em construção civil, como materiais de impermeabilização; 
borracha industrial; e artigos desportivos, entre outros. Seus produtos são vendidos em mais de 150 países em todo o 
mundo. 
 
A Bridgestone do Brasil é uma filial da Bridgestone Americas Tire Operations Latin America (BATO LA), que por sua 
vez é uma subsidiária da Bridgestone Americas, Inc., (BSAM) com sede em Nashville, Tennessee. A BSBR possui 
duas fábricas de pneus, em Santo André (SP) e Camaçari (BA), e duas fábricas de bandas de rodagem, em Campinas 
(SP) e Mafra (SC). A empresa é detentora das marcas Bridgestone e Firestone de pneus para veículos de passeio, 
caminhonetes e pick-ups, caminhões e ônibus, tratores e fora-de-estrada, e veículos industriais, e Bandag para 
bandas. A companhia atende aos mercados brasileiros de reposição, que abrange toda a rede de revendas, e de 
equipamento original, formado pelas indústrias montadoras de veículos, além de exportar para países da América do 
Sul e Central, Caribe, México e Estados Unidos. 
  
Visite as plataformas digitais de Consumo (carros de passeio ou caminhonetes) nos sites 

http://www.bridgestone.com.br/ e http://www.firestone.com.br/) e Comercial (caminhões e ônibus, fora de estrada, 

agrícola e industrial) pelos endereços  www.bridgestonecomercial.com.br e www.firestonecomercial.com.br 

Saiba mais em  www.bridgestone.com.br 
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