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familiar

No centro do País os pneus são mais baratos, com destaque para o distrito de Santarém. 
Na ilha Terceira e no Alentejo encontrámos os  pre ços mais elevados

como analisámos
37 mil preços

em novembro de 2012, visitámos 619 
lojas em todo o país. no total, 
pesquisámos o preço de 120 pneus 
de 7 marcas diferentes. contudo, só 
obtivemos preços de 392 lojas. 
Das restantes, 156 recusaram-se a 
dar-nos os preços, por não quererem 
colaborar ou não terem tempo, e 71 
tinham uma oferta pouco alargada.
no total, obtivemos 37 408 preços. 
as lojas mais baratas recebem o  
índice 100. os índices das restantes 
foram calculados em função deste.

antarém é o distrito onde se 
encontram as lojas com 
preços mais baixos para a 
maioria dos pneus 
investigados no nosso 

estudo. Seguem-se Braga e Viseu e, ainda 
bem classifciadas, Castelo Branco, Porto e 
Lisboa. No lado oposto, estão as lojas da 
ilha Terceira, nos Açores, e do distrito de 
Beja: onde habitam as mais caras do nosso 
estudo. Os habitantes da ilha não têm 
como fugir aos preços altos. Já os 
alentejanos encontram melhores preços 
em Portalegre e Évora ou até no Algarve. 
No nosso portal revelamos uma 
ferramenta com todas as lojas consultadas 
neste estudo. Aí descobre a mais barata 
perto de si. Faça contas pois, mesmo que 
more longe, a poupança pode compensar.

S

 loja mais barata   loja mais cara
Preços de novembro de 2012, com montagem, equilibragem e válvula.

Pneus

eP 150  (185/65 R15 88 t ) PReço 
(€)

PNEUS 12000 Est. Circunvalação, 
Sra. da Hora, 12000, Matosinhos 58,98

ELECTRO CENTRAL VULCANIZADORA 
Av. Serpa Pinto, 518, Matosinhos 109,47

PRimacy hP (205/55 R16 91 V ) PReço 
(€)

FEU VERT PORTUGAL Av. dos 
Descobrimentos, Vila Nova de Gaia 81,95

PENUS CASTRO, LDA. Rua Laborim 
de Baixo, 263, Vila Nova de Gaia 141,08

€ 201,96
Poupa em

4 pneus

Poupe até 507 euros
na loja mais barata da sua cidade
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Jante 16 
Pequeno 
familiar

Jante 17 
mPV

No centro do País os pneus são mais baratos, com destaque para o distrito de Santarém. 
Na ilha Terceira e no Alentejo encontrámos os  pre ços mais elevados
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contiecocontact 5
(225/50 R17 94 V)

PReço 
(€)

GARAGEM AUTO ESTRADA  Rua 
Joaquim Augusto Aguiar, 70 B, Lisboa 157,94

O MUNDO DOS PNEUS Rua Passos Manuel, 
59 D, Lisboa 284,74

PRimacy hP (205/55 R16 91 V ) PReço 
(€)

FEU VERT PORTUGAL Av. dos 
Descobrimentos, Vila Nova de Gaia 81,95

PENUS CASTRO, LDA. Rua Laborim 
de Baixo, 263, Vila Nova de Gaia 141,08

€ 236,52
Poupa em

4 pneus

€ 507,20
Poupa em

4 pneus

Poupe até 507 euros
na loja mais barata da sua cidade



nome e morada

CENTRO DE PNEUS A RECTA DO CAMPO E.N. 2, Campo, Viseu

E. LECLERC-AUTO Rua Gil Eanes, 1, Entroncamento

BRiDGStone
AkIPNEUS Rua Marquês de Pombal, Lt. A, Seixal

AUTO CALIbRAGEM SILVAR Rua do Sobrado, Silvares, 6, Guimarães

CENTRO DE PNEUS A RECTA DO CAMPO E.N. 2, Campo, Viseu

PNEUS AbREU Rua da Pedreira, Lt. 5, r/c, Guimarães

TOMáS AUTO Av. Central de Vandoma, 640, Paredes, Porto

cont
ALbIPNEUS Estrada Cruz do Montalvão, 17, r/c, Castelo Branco

PNEUS AbREU Rua da Pedreira, Lt. 5, r/c, Guimarães

DUnLoP
EUROPNEUS Rua João Pinto Ribeiro, 97, Lisboa 

FiReStone
E. LECLERC-AUTO Rua Gil Eanes, 1, Entroncamento

GooDyeaR
E. LECLERC-AUTO Rua Gil Eanes, 1, Entroncamento

EUROPNEUS Rua João Pinto Ribeiro, 97, Lisboa

maBoR
E. LECLERC-AUTO Rua Gil Eanes, 1, Entroncamento

L’AUTO E.LECLERC Rua 5 de Outubro, Z. Industrial do Cávado, Sta. Maria da Feira

RAINhA DOS PNEUS Rua Sacra Família, Urb. Maria Deira, 616, Póvoa de Varzim
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comparámos preços de 392 lojas
Para cada marca de pneus, recolhemos os 
preços dos 3 principais modelos de cada 
tamanho de jante (da 13 à 17). Se 
existissem, também recolhíamos o preço 
dos pneus 4x4. Em todos os locais 
acrescentámos os custos com o serviço de 
montagem, equilibragem e as válvulas 
necessárias.
Michelin, Bridgestone e Firestone são as 
marcas mais fáceis de encontrar. Mabor e 
Dunlop já podem requerer visitas a várias 
lojas. Ao lado, destacamos as lojas que 
obtiveram o índice 100 (as mais baratas) 
para cada marca. Se nenhuma se situa 
perto de sua casa, não desanime e 
descubra a melhor para si no nosso portal. 
Os índices são calculados a partir da loja 
com preços mais baixos (100). Por 
exemplo, uma loja com índice 110 significa 
que tem os preços, em média, 10% mais 
caros do que a mais económica da região. 
Utilize esta informação para descobrir a 
loja mais barata, mesmo que fique noutra 
região.

poupe mais de € 500 em 4 pneus
Antes de trocar os quatro pneus, prepare 
uma pesquisa atenta na caça à loja com os 
preços mais acessíveis. Não precisa de 
viajar muitos quilómetros. 
Por exemplo, um consumidor da capital 
com um Ford Galaxy, se for comprar 4 
pneus Continental ContiEcoContact 5 
225/50 R17 94 V, paga € 631,76 pelo 
conjunto na Garagem Auto Estrada, em 
Lisboa, ou € 1138,96 na loja O Mundo dos 
Pneus, a 3 quilómetros da primeira: uma 
economia de 507,02 euros. Já mais a Norte, 
quem tiver um Renault Clio e quiser 
comprar pneus Bridgestone EP150 185/65 
R15 88 T, tem toda a vantagem em ir à 
Pneus 12000, em Matosinhos, em vez de 
comprar na Electro Central 
Vulcanizadora, também naquela cidade. 
A escolha certa vale uma poupança de 
€ 201,96 em quatro pneus. Na prática, 
equipa o carro pelo montante que pagaria 
por apenas dois pneus na loja mais cara. ¬

Pneus

a solução para si

Encontre o melhor preço
Indique o distrito e a marca pretendida 
e descubra a loja que vende mais 
barato perto de si.

deco.proteste.pt/pneus

a zona centro do país concentra as lojas com preços mais baixos para as 
sete marcas que selecionámos no estudo. no continente, Beja apresenta 
os preços mais elevados, mais até do que no Funchal e em ponta Delgada. 
Já angra do Heroísmo, na ilha Terceira, é a região mais cara do estudo.

Lojas mais baratas em Portugal



Políticas sociais e ambientais

Fabrico à porta fechada

entre setembro e dezembro de 2012, 
enviámos um questionário aos 
principais fabricantes de pneus, para 
conhecer as suas políticas ambientais 
e sociais. a informação obtida foi 
comparada com as publicações sobre 
responsabilidade social, documentos 
internos e entrevistas. Também 
pedimos autorização para visitar uma 
fábrica de cada empresa. apolo, 
Bridegstone, nokian e pirelli 
mostraram-se dispostas a autorizar, 
mas acabaram por cancelar as visitas 
alegando confidencialidade.
em paralelo, viajámos às plantações 
de borracha na Tailândia, malásia e 
indonésia para entrevistar produtores, 
trabalhadores e intermediários. 
no total, realizámos 97 entrevistas.

setor dos pneus é bastante 
competitivo, daí as marcas 
serem muito fechadas. Para 
evitar a divulgação de 
segredos industriais, as 

empresas exercem um controlo apertado 
sobre a produção. O fabrico decorre, na 
maioria das marcas, em fábricas próprias 
e os processos de produção utilizam 
tecnologias que impedem a 
subcontratação de empresas mais 
pequenas. Só na Europa, as cinco maiores 
empresas (Bridgestone, Michelin, 
Goodyear, Continental e Pirelli) detêm 80 
fábricas: 1 em Portugal (Continental). 
Deste modo, conseguem controlar melhor 
as políticas sociais e ambientais durante o 
fabrico. Dado o secretismo em torno da 
produção, não é de estranhar que as 10 

O

20 marcas em esTuDo

Pneus
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As grandes empresas 
prestam atenção aos 

aspetos sociais e 
ambientais do 

fabrico de pneus. 
Mas não controlam 
a produção de 
borracha natural 

que importam 
da Ásia



www.deco.proteste.pt

Políticas sociais e ambientais

empresas mais importantes do setor 
dividam entre si 66% das vendas 
mundiais.

cuidado com o ambiente
As grandes marcas preocupam-se em 
controlar o impacto ambiental ao mesmo 
tempo que reduzem os custos com as 
matérias-primas, sobretudo a borracha 

RecoLha e PRodução de boRRacha

natural ou sintética. Desenvolveram 
sistemas que permitem recuperar os 
restos de borracha desperdiçados na 
produção, reciclar os pneus usados e 
introduzir novos materiais de enchimento 
nas misturas. Também há uma 
preocupação com a eficiência energética e 
vários fabricantes utilizam já energias 
renováveis. Por exemplo, a Michelin 

aproveita a biomassa e utiliza energia solar 
e eólica. Já a Bridgestone melhorou a 
distribuição dos produtos (sobretudo, nas 
rotas e entregas) e a Nexen usa painéis 
solares.
A saúde e a segurança dos trabalhadores 
das fábricas é uma prioridade para a 
Bridgestone e a Pirelli. Estas duas marcas, 
em conjunto com a Michelin, elaboraram 
códigos de conduta que os seus 
fornecedores devem respeitar para 
poderem vender-lhes a sua produção.
Mas o “controlo” desaparece quando se 
chega às matérias-primas: a maioria dos 
fabricantes recusa indicar a origem da 
borracha que utiliza.
A borracha natural provém do líquido 
leitoso (látex) retirado de árvores tropicais 
como a hévea (também conhecida por 
seringueira). É extraído através de incisões 
diagonais feitas no tronco. A indústria dos 
pneus utiliza cerca de 70% da borracha 
produzida no mundo. Contudo, há poucas 
marcas que sejam proprietárias de 
plantações, como acontece com a 
Bridgestone e a Michelin.
As plantações implicam, com frequência, a 
deflorestação de outras espécies, que leva 
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revelamos as 
condições dos 
trabalhadores 
nas plantações 
da Tailândia

IncIsão

Fazem-se incisões 
no tronco de certas 
árvores tropicais para 
recolher a seiva branca: 
látex. ao coagular 
obtém-se a borracha.

RecoLha

o látex é recolhido em 
pequenos recipientes 
e solidifica. só adquire 
as características 
plásticas depois de ser 
trabalhado.

comPRa e venda

os proprietários das 
pequenas plantações não 
têm qualquer poder 
contratual quando 
vendem a respetiva 
borracha. os salários 
variam com os preços.

PRodução

o látex é aquecido e é-lhe 
adicionado ácido acético para 
formar uma massa gomosa. 
esta é colocada em máquinas 
mastigadoras, para que 
liberte líquido e impurezas. 
segue-se a mistura, onde são 
adicionadas substâncias 
químicas para a tornar o 
produto mais duro e elástico.

youtube.com/decoproteste
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ResPonsabILIdade socIaL maRcas de Pneus
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EMPRESA MARCAS

PIRELLI A A E B V 56

MIChELIN A A E C V 55

bRIDGESTONE A B E C V 49

NOkIAN – B E D V 32

CONTINENTAL C C E D V 31

hANkOOk C C E D V 29

APOLLO-VREDESTEIN C C E D V 28

GOODYEAR C C E D V 28

YOkOhAMA C D E D 18

kUMhO E D E E 5

GT RADIAL E D E E 0

NEXEN E E E E 0
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à perda de biodiversidade. Mas o mais 
frequente é os fabricantes comprarem a 
borracha a intermediários que negociam 
os preços nos mercados de Singapura.

crianças nas plantações
Visitámos as plantações de borracha na 
Ásia. Na Tailândia, onde  a maioria dos 
trabalhadores são emigrantes, não 
existem sindicatos. Os pequenos 
produtores estão sujeitos a grandes 
flutuações de preços e os trabalhadores 
que recolhem a borracha, não têm 
capacidade de negociação. Na Indonésia e 
na Malásia, os salários destes 
trabalhadores são, com frequência, abaixo 
do mínimo legal.
Na Tailândia trabalham, sobretudo, 
emigrantes birmaneses, discriminados ao 
nível salarial, e a quem chegam a retirar 
os passaportes. Os filhos não vão à escola 
porque o transporte é caro, apesar de o 
dinheiro ganho dar para as necessidades 
básicas. Na Indonésia, é normal as 
crianças a partir dos 11 anos ajudarem os 
pais a cumprir a quota diária de borracha 
ou serem contratadas para pequenas 
plantações. Outro problema que 

Política social Avaliámos 
as condições de trabalho 
e as políticas da empre-
sa ao nível interno e jun-
to dos fornecedores 
(trabalho forçado, por 
exemplo). Verificámos a 
existência de controlos 
na cadeia de produção.

Política ambiental Ana-
lisámos o respeito pelo 
meio ambiente em todo 

o processo de produção: 
obtenção e aproveita-
mento de matérias-pri-
mas, consumo de ener-
gia, ausência de químicos 
perigosos e gestão de 
resíduos.

Política de compra de 
borracha natural Consi-
derámos as informações 
sobre a origem e as me-
didas tomadas para ga-

rantir o cumprimento de 
boas práticas sociais e 
ambientais.

Transparência Verificá-
mos a informação sobre 
responsabilidade social 
publicada nos relatórios 
anuais e outra documen-
tação acessível. Penali-
zámos as empresas que 
não permitiram a visita 
às fábricas.

como LeR o quadRo

Muito bom
Bom
Médio
Medíocre
Mau

Boa política

Política 
mediana

Política 
medíocre

Má política

Excelente 
política

detetámos ocorre no manuseamento de 
substâncias químicas perigosas pelas 
crianças, em especial, um determinado 
tipo de herbicida, sem que as medidas de 
proteção adequadas sejam usadas.
Em Singapura, confirmámos que as 
empresas de pneus enviam inspetores às 
plantações. Mas, dada a pouca 
participação das empresas, não 
conseguimos estabelecer uma ligação 
direta entre a plantação visitada e a 
empresa em causa. Contudo, concluímos 
que as marcas têm conhecimento das 
condições dos trabalhadores.

sustentáveis, mas pouco claras
A obsessão pelo segredo industrial impede 
a transparência do setor dos pneus. 

PRoduto fInaL

a borracha é compactada 
em blocos sólidos e fica pronta 
a ser distribuída para uso 
na produção de pneus e outros 
produtos.

Contudo, constatámos que as políticas 
ambientais dos fabricantes são mais 
ambiciosas do que as sociais. Trabalham 
para integrar sustentabilidade e inovação, 
limitando a utilização de matérias-primas 
e a emissão de dióxido de carbono, apesar 
de a indústria automóvel exigir pneus cada 
vez maiores e mais pesados.
Quanto à borracha, negam que conheçam 
as plantações e remetam-se ao silêncio 
quanto a questões como o trabalho infantil 
e o uso dos pesticidas. Este problema, a 
par da falta de transparência, leva-nos a 
não dar boa nota a nenhuma empresa nem 
a apontar marcas “responsáveis”. 
As empresas com um desempenho 
mediano são a Pirelli, a Michelin e a 
Bridgestone. ¬


