
 

                                     

 
   

 REVISÃO DOS PNEUS É ESSENCIAL PARA AS VIAGENS DE FINAL DE ANO  
 

Conferir a pressão, calibrar e realizar o rodízio, balanceamento e alinhamento garante maior 
segurança aos motoristas e passageiros 

  
São Paulo, 19 de dezembro de 2018 – Com a chegada das festas de fim de ano e os feriados 
prolongados, a revisão dos pneus antes das viagens ganha extrema importância. Único ponto de 
contato entre o veículo e o solo, eles exercem influência direta em todo o comportamento 
dinâmico de um carro. Suas boas condições proporcionam o aproveitamento total dos sistemas de 
suspensão, transmissão, tração, direção e frenagem, trazendo assim maior segurança ao 
motorista e aos passageiros. 
 
De acordo com José Carlos Quadrelli, gerente geral de Engenharia de Vendas da Bridgestone, 
maior fabricante de pneus do mundo, o motorista precisa estar sempre atento à calibragem do 
pneu, um item essencial tanto para a boa condição de rodagem como para o menor desgaste, boa 
dirigibilidade e menor consumo de combustível. “O proprietário precisa realizar uma checagem 
semanal da pressão dos pneus e respeitar a calibragem indicada pelo fabricante do veículo, que 
deve ser verificada com os pneus frios (em um posto não mais do que 2 km da casa do 
consumidor) e é importante não esquecer de verificar a pressão do estepe (que deve ser calibrado 
com uma pressão maior: até 5 psi acima dos demais). A pressão errada nos pneus pode acarretar 
vários danos que vão desde o desgaste prematuro até a deformação do componente”, afirma. 
 
O alinhamento e o balanceamento também devem ser verificados. Além de evitarem um desgaste 
irregular dos pneus, eles garantem a estabilidade e melhor dirigibilidade do veículo. Juntamente 
com a calibragem, esses itens são fundamentais para a utilização segura e econômica dos pneus. 
 
Outro item essencial é o rodízio dos pneus - inversão das posições entre os dianteiros e os 
traseiros - que tem por função equalizar o desgaste e garantir uma vida longa e uniforme a eles. 
"O ideal é fazer o rodízio periodicamente, de acordo com o manual do veículo. Na falta deste, o 
rodízio pode ser feito a cada oito mil quilômetros para pneus radiais, e a cada cinco mil para os 
diagonais”, explica Quadrelli. 
 
Com 4 unidades em São Paulo, duas na capital (bairros da Saúde e Lapa) e outras duas nas 
cidades de Santo André e São Bernardo, o CarClub Firestone atende carros de passeio e 
caminhonetes oferecendo balanceamento, alinhamento, suspensão, injeção eletrônica, baterias, 
troca de óleo, limpeza de ar condicionado, sistema de freios, reparos elétricos, refrigeração e 
mecânica leve.  

A Bridgestone possui ainda uma rede de revendedores oficiais com cerca de 500 pontos de venda 
espalhados em todo o País, prontos para atender as mais diversificadas demandas de seus 
clientes e realizar todas as manutenções preventivas e necessárias para evitar problemas durante 
as viagens.  
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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 

http://www.bridgestone.com.br/


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 
 
Bridgestone 
Josiene Santana – santanajosiene@la-bridgestone.com - Tel: +55 11 4433-1639 
 
Máquina Cohn & Wolfe 
Igor Taborda - igor.taborda@maquinacohnwolfe.com - Tel: +55 11 4433-1021/ +55 11 98539-7761 
Thiago Salles – thiago.salles@maquinacohnwolfe.com - Tel: +55 11 3147-7426 
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