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MICHELIN NA AGRISHOW 2016
UM MUNDO DE INOVAÇÕES PARA ENFRENTAR OS DESAFIOS DO
AGRONEGÓCIO BRASILEIRO
Líder na radialização do mercado de pneus agrícolas, a Michelin apresentará na
Agrishow novas tecnologias que integram aumento da produtividade, redução de custos
operacionais e proteção dos solos, a fim de alavancar o desenvolvimento do setor. Em seu estande
no evento, os visitantes poderão conferir, em primeira mão, os lançamentos da empresa, voltados
às

necessidades dos clientes brasileiros, comprovando o pioneirismo da Michelin no

desenvolvimento de produtos e soluções para todos os tipos de equipamentos agrícolas.
“Considerando que o pneu é o elo entre a máquina agrícola e o solo, podemos atribuir a ele uma
série de resultados relacionados ao impacto sobre a produção e a rentabilidade da lavoura. Os
pneus MICHELIN vêm justamente atender às necessidades dos agricultores e dos fabricantes de
equipamentos, que buscam impulsionar a produtividade dos campos”, explica Christian Mendonça,
Diretor de Comércio e Marketing de Pneus Agrícolas da Michelin América do Sul.

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 111.200 pessoas e tem 67 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)

