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Michelin inclui em seu calendário de eventos as com petições sobre 
duas rodas BMX Estilo Livre e Duelo de Motos (FMX)  

 

Esta é a primeira vez em que a fabricante francesa de pneus investe na estratégia 
de patrocínio destes eventos 

 

Janeiro é o mês que marca o  início da temporada das competições de esportes sobre 
duas rodas transmitidos ao vivo pela Rede Globo, dentro da programação do Esporte 
Espetacular, o que possibilitará aos amantes das duas modalidades acompanharem 
os eventos pela TV,  já que este ano não terá a presença de público. 
 

Com as intermediações da consultoria de marketing esportivo Dello Sport, a Michelin 
estreia como patrocinadora dos dois eventos. O BMX Estilo Livre  2021, acontece na 
Pista Caracas Trail, em Carapicuíba, no próximo domingo dia 10 de janeiro.  Já no 
domingo seguinte, dia 17,  será realizado o Duelo de Motos, a maior competição de 
Motocross Estilo Livre (FMX) do Brasil, que pelo quarto ano consecutivo acontece na 
cidade de Atibaia. O verdadeiro palco das acrobacias e manobras radicais, com as 
rampas onde os pilotos alcançam grandes alturas com suas motos, incluindo a 
manobra  frontflip, que tem um grau de dificuldade elevadíssimo. 
 

Segundo Adriana Shoshan, diretora de Marketing da Michelin para a América do Sul, 
“a paixão pelo esporte a motor é uma experiência que não deve parar. Com esta 
parceria que agora se inicia, queremos reforçar com o público destes eventos, 
acostumados à adrenalina sobre duas rodas, a importância dos pneus na 
performance e na segurança seja qual for a competição”. 

"A Michelin é uma das maiores fabricantes de pneus do mundo, presente no Brasil 
desde 1927. Em 2016, iniciou a produção nacional de pneus para motos e bicicletas. 
Nada mais adequado como estratégia para dar visibilidade para sua nova linha de 
produtos do que estar presente nas principais competições de esportes sobre duas 
rodas", comenta Ricardo De Mauro, Diretor de Planejamento e Atendimento da Dello 
Sport. 
 

Para a competição BMX Estilo Livre 2021 são esperados  grandes nomes do esporte 
como os brasileiros Leandro Overall e Gustavo Bala Loka além dos estrangeiros Pat 
Casey, Anthony Napolitano e Mike Hucker.  



 

 

2 rodas 

 

Disputam o título do Duelo de Motos, os pilotos: Cláudio Rocha (Claudinho), Diego 
Djamdjian, Fred Kyrillos, Gilmar Flores (Joaninha), Javier Villegas, Jeff Campacci, 
Marcelo Simões , Otávio (Tatá) Pelegrino, Pedro Nougalli, Roberto Silva (Robertinho), 
principais nomes do FMX na atualidade.  
 

Serviço:  

BMX Estilo Livre:  

Quando:  10 de janeiro  
Horário: 9h 

Onde: Caracas Trail com transmissão ao vivo da final no Esporte Espetacular  
 

Duelo de Motos  

Quando: dia 17 de janeiro 

Horário: 9h 

Onde: Cidade de Atibaia com transmissão ao vivo da final no Esporte Espetacular  
 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

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 a tornar 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 
mais de 127.000 pessoas em todo o mundo e dispõe de 69 centros de produção implantados que 
fabricaram cerca de 200 milhões de pneus em 2019. (www.michelin.com.br).  
 


