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Porsche Cup 2018 

Michelin é fornecedora oficial de pneus  
Os carros de corrida mais produzidos no planeta já têm datas e locais definidos para               

acelerar: a temporada 2018 da Porsche Império Carrera Cup, que começa nos dias 23 e               

24 de março em Curitiba (PR). Assim como no ano passado, na Porsche Império GT3               

Cup, os carros da competição terão calçados de gala este ano: os pneus MICHELIN              

Porsche Cup N2.  

“Os pneus MICHELIN são utilizados no desenvolvimento dos carros da Porsche Cup e,             

desde 2017, quando entraram no campeonato no Brasil, a categoria já quebrou inúmeros             

recordes”, afirma Adriana Shoshan, diretora de Marketing da Michelin América do Sul.  

O formato da temporada 2018 segue o modelo bem-sucedido dos últimos dois anos, com              

seis etapas de sprint (com rodadas duplas de 25 minutos mais uma volta) e três de                

endurance (com provas de três a cinco horas e os pilotos acelerando em duplas ou trios). 

Também está mantida a etapa na charmosa e desafiadora pista argentina de Termas de              

Río Hondo, mais uma vez conferindo status internacional à principal categoria de Gran             

Turismo do continente. 

Não faltam novidades para 2018: este ano estreia a nova versão do 911 GT3 Cup, a                

chamada geração “991-II”, que sai de fábrica com motor 4.0  e freios com sistema ABS. 

A temporada também vai marcar uma mudança no regulamento desportivo da categoria,            

como decorrência da chegada dos novos carros – as novas regras, bem como o sistema               

de pontos. 



 

 Michelin e as competições 

A Michelin é a fabricante de pneus com o maior número de conquistas em importantes               

campeonatos realizados pela FIA (Federação Internacional de Automobilismo) e pela FIM           

(Federação Internacional de Motociclismo). 

A Michelin está presente em variados circuitos de corrida em todo o mundo, que              

contemplam diferentes situações, desde pista de asfalto até rali e terreno com cascalho.             

Sem contar as condições climáticas, que envolvem calor extremo do deserto, além de             

áreas onde ocorrem chuvas constantes e até neve. Esse compromisso reforça o seu             

objetivo em se manter como a mais consistente e representativa empresa responsável            

pela fabricação de pneus. 

__________________________________________ 

A Michelin, líder do segmento de pneus, se dedica ao desenvolvimento da mobilidade de seus               
clientes, de forma sustentável, criando e distribuindo os pneus, serviços e soluções mais             
adequados às suas necessidades; fornecendo serviços digitais, mapas e guias, para ajudá-los            
tonar suas viagens experiências únicas; e desenvolvendo materiais de alta tecnologia, que            
atendem à indústria da mobilidade. Sediada em Clermont-Ferrand (França), a Michelin está            
presente em 170 países, emprega 111.700 pessoas em todo o mundo e dispõe de 68 centros                
de produção implantados em 17 países diferentes que fabricaram 187 milhões de pneus em              
2016. 

 

 


