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Tire Technology International Awards
Michelin, premiada pela sua inovação
A Michelin foi distinguida com os galardões Tire Manufacturer of the Year
(fabricante de pneus do ano) e Tire Technology of the Year (tecnologia para
pneus do ano) nos Tire Technology International Awards for Innovation and
Excellence 2015, entregues durante a Tire Technology Expo de Colónia,
Alemanha. Estes prémios, concedidos por um grupo de especialistas
internacionais, reconhecem o compromisso do Grupo com a inovação. A Michelin
investe mais de 640 milhões de euros anuais em investigação e desenvolvimento –
uma estratégia responsável de inovações como o pneu sem ar Tweel.
Em concreto, o Tire Technology of the Year Award premeia a revolucionária tecnologia
EverGrip™ usada no MICHELIN Premier A/S, um pneu de toda a temporada que, inclusive
com certo desgaste, trava em solo molhado antes que muitos pneus novos da
concorrência.
Com a tecnologia EverGrip™, os sulcos da escultura do pneu alargam-se conforme se
desgasta, reduzindo o risco de aquaplaning, ao mesmo tempo que a alta proporção de
sílica que possui o composto EverGrip garante uma excecional aderência em solo
molhado.
Graham Heeps, diretor da revista Tire Technology International e presidente do júri,
comentou: “EverGrip, em conjunto com a utilização da sílica e a construção radial, é uma
das inovações da Michelin que tiveram importantes benefícios na segurança viária”.
Além disso, o diretor da revista destacou: “Desde Tweel à tecnologia EverGrip do
MICHELIN Premier A/S, passando pelos pneus para a Fórmula E, verdadeiros protótipos
para provar as futuras tecnologias do pneu, o que mais impressiona é o compromisso da
Michelin com a inovação prática”.
Por seu lado, Jean Pierre Cesar, vice-presidente internacional para operações técnicas de
ligeiro e camioneta da Michelin, comentou sobre o prémio Tire Technology of the Year: “O
lançamento com êxito do pneu MICHELIN Premier A/S representa um significativo
progresso em segurança viária, o que está totalmente em linha com a nossa estratégia
Michelin Total Performance. O MICHELIN Premier A/S, com a tecnologia EverGrip,
proporciona aos condutores distâncias de travagem mais curtas, maior resistência ao
aquaplaning e uma aderência melhorada tanto com o pneu novo como usado”.
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Nas suas palavras ao receber o prémio Tire Technology International Manufacturer of the
Year, o vice-presidente para operações técnicas da Michelin disse: “O lançamento da
gama de pneus MICHELIN Premier A/S, início de projetos muito inovadores no campo dos
materiais renováveis para pneus, assim como o apoio ao novo Campeonato de Fórmula E,
são exemplo de algumas das iniciativas fundamentais do compromisso da Michelin com
um mobilidade mais responsável e sustentável: uma mobilidade que deve ser mais segura,
mais eficiente, mais limpa e mais agradável”.

A missão da Michelin, líder do setor do pneu, é contribuir de maneira sustentável para
a mobilidade das pessoas e dos bens. Por esta razão, o Grupo fabrica e comercializa
pneus para todo o tipo de viaturas, desde aviões até automóveis, veículos de duas
rodas, engenharia civil, agricultura e camiões. A Michelin também propõe serviços
informáticos de ajuda à mobilidade (ViaMichelin.com), e edita guias turísticos, de
hotéis e restaurantes, mapas e Atlas de estradas. O Grupo, que tem a sua sede em
Clermont-Ferrand (França), está presente em mais de 170 países, emprega a 111.200
pessoas em todo o mundo e dispõe de 67 centros de produção implantados em 17 países
diferentes. O Grupo possui um Centro de Tecnologia que se encarrega da investigação
e desenvolvimento com implantação na Europa, América do Norte e Ásia
(www.michelin.es).
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