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MICHELIN CELEBRA RETORNO AO MOTOGP 
● De 17 a 20 de março, foi realizada, no Qatar, a primeira corrida da temporada 

2016 

● Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP) foi o grande vencedor, registrando o novo 

recorde de pista, no circuito de Losail, utilizando os pneus MICHELIN 

 

Foi dada a largada. Após um ano e meio de preparação, a Michelin reestreia no MotoGP, levando                 

ao campeonato mundial toda a sua expertise, traduzida em 360 vitórias em Grandes Prémios e 26                

títulos de Campeonato Mundial de pilotos.  

"Estamos muito orgulhosos de trazer a Michelin de volta ao MotoGP, no 40º aniversário do nosso                

primeiro Campeonato Mundial das 500cc, com Barry Sheene", comemora Pascal Couasnon.           

Segundo o diretor da Michelin Motorsport, “dos pneus slicks à tecnologia duplo-composto e pneus              

radias, temos sido pioneiros em inúmeras evoluções tecnológicas por meio das competições de             

motociclismo”. 

Em total sintonia com a política da Michelin de transferência de tecnologias das pistas para as ruas,                 

o novo regulamento técnico da competição traz agora as motos equipadas com pneus de 17               

polegadas, em vez de 16.5. 

“Como as motocicletas esportivas do mercado já estão sendo equipadas com pneus de 17              

polegadas há um longo tempo, é natural que os regulamentos do Grand Prix tragam esta               

dimensão. Isto vai nos permitir acelerar a transferência da tecnologia e aplicar rapidamente nossa              

experiência nas pistas do MotoGP em nossa produção de pneus”, explica Nicolas Goubert, diretor              

técnico e adjunto da Michelin Motorsport. 

São três gamas de pneus MICHELIN presentes no MotoGP, pelas quais, através do Michelin Total                             

Performance, conceito que guia a empresa na fabricação de seus produtos e garante – em um                               

único pneu - mais segurança, mais durabilidade e mais prazer em dirigir, o público da                             

competição poderá conferir a sua superioridade de performances, resultado do alto investimento                       

em pesquisas e desenvolvimento.  

 

 
      



 

 

 

 

 

 

 

 

 
PNEUS MOTO GP  
 
MICHELIN Power Slick - desenvolvidos para obter um excelente grip em           

curva e na fase de aceleração. O pneu dianteiro oferece melhor           

pilotagem, estabilidade e progressividade, sobretudo nas frenagens. Vale destacar que          

a Michelin foi a primeira empresa a trazer um pneu do tipo slick para o Brasil, com a                  

mesma tecnologia aplicada aos pneus de competição na Europa, apostando na           

profissionalização dos pilotos. 

 

MICHELIN Power Inter – Mesmo que seus cortes sejam feitos manualmente, pneus            

intermediários são desenhados com um padrão. De uma forma geral, é um pneu macio              

que complementa um set up seco na moto, importantes nos treinos classificatórios,            

quando as condições das pistas são mistas.  

 

MICHELIN Power Rain – recomendado para uso na pista e em condições de chuva.              

Graças à sua borracha, proporciona, entre seus benefícios, um máximo grip nas mais             

diversas temperaturas. Seu design maximiza o escoamento da água. 

 

 

 
 
* Serão vendidos no varejo pneus MICHELIN com dimensões e tecnologias similares às três 

gamas da empresa presentes no MotoGP. 

      



 

A missão da Michelin, empresa líder na indústria de pneus, é contribuir para a melhoria da mobilidade das pessoas e                    

das mercadorias de forma sustentável. Para isso, o Grupo Michelin fabrica e comercializa pneus para todos os tipos                  

de veículos, de aviões a automóveis, passando pelos pneus para motocicletas e bicicletas, pneus para os                

equipamentos de mineração, de terraplanagem e de uso agrícola, assim como pneus para ônibus e caminhões.                

Michelin propõe também serviços informatizados de ajuda à mobilidade (ViaMichelin.com) e edita guias de turismo,               

de hotelaria e de gastronomia, assim como mapas e atlas rodoviários. O Grupo Michelin, cuja sede se localiza na                   

cidade de Clermont-Ferrand, França, está presente em mais de 170 países, emprega 112,300 pessoas e tem 68                 

unidades de produção em 17 países diferentes. (www.michelin.com.br). O Grupo possui um Centro de Tecnologia               

encarregado pela pesquisa e pelo desenvolvimento com operações na Europa, na América do Norte e na Ásia.                 

(www.michelin.com). 
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