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Michelin nas 24 Horas de Le Mans 

A edição de 2014 arranca cheia de novidades 
A atual temporada da mítica 24 Horas de Le Mans começa para a Michelin com 
imensas novidades. O Grupo apresentou uns novos pneus aptos para os 
automóveis radicalmente diferentes desta temporada. Além disso, decorrerá pela 
primeira vez o prémio MICHELIN Total Performance Award, destinado a 
acelerar a inovação tanto no campo da mobilidade sustentável como na 
competição. Finalmente, aproveitando a corrida, a Michelin apresentou o seu 
novo site para os desportos de motor: www.michelinmotorsport.com.  

A temporada de testes oficiais, organizada nos passados dias 28 e 29 de março no circuito 
Paul Ricard (Le Castellet, França), assim como as duas primeiras mangas do Campeonato 
do Mundo de Endurance (FIA WEC) que decorreram em Silverstone (Grã-Bretanha) e 
Spa-Francorchamps (Bélgica), permitiram demonstrar a excelência dos novos pneus que a 
Michelin Motorsport proporcionou aos seus parceiros. 

Um verdadeiro êxito no que diz respeito às inovações e às modificações realizadas pelos 
técnicos da Michelin durante a paragem invernal. 

“Pelo menos doze pneus diferentes incorporam este ano novas prestações”, comenta 
Jérôme Mondain, responsável da atividade de Endurance Michelin Motorsport: “A Michelin 
revolucionou a sua gama de pneus para o FIA WEC e as 24 Horas de Le Mans 2014. 
Baseando-nos nos dados técnicos proporcionados pelos nossos parceiros durante o 
desenvolvimento dos seus veículos, pudemos realizar milhares de simulações por 
computador antes de finalizar e validar a nossa seleção na pista, com o fim de otimizar o 
conjunto veículo/pneus”. 

Os pneus MICHELIN Endurance para protótipos LMP1: totalmente 
novos 

Os produtos de alta tecnologia foram completamente concebidos de novo para equipar os 
automóveis radicalmente diferentes aos de anteriores temporadas. Estes novos pneus são 
entre cinco e seis centímetros mais estreitos e oito quilos mais leves (para o conjunto de 
quatro pneus), ao mesmo tempo que proporcionam o mesmo nível de performances. O 
objetivo é permitir às equipas realizar quatro relevos nas 24 Horas de Le Mans com um 
conjunto de pneus. Os pneus estão disponíveis em três gamas: slick, de chuva e híbrida. 
Estes últimos serão utilizados em condições de pista ligeiramente húmida ou seca. 

Por sua vez, os pneus slick oferecem-se em dois compostos de borracha de duração 
variável (Soft e Medium), mas também em duas opções de temperatura, denominadas 
Altas e Baixas. 



	  	  

	  2 

Os pneus de chuva estão disponíveis também em duas versões: WET, para condições de 
chuva normais, e FULL WET, para chuva mais intensa, quando a pista está molhada ou 
escorre água. 

Os novos pneus MICHELIN Endurance LMP1 oferecem-se na dimensão 31/71-18 para as 
quatro rodas dos automóveis de corrida. Estes pneus substituem os da temporada 
passada, que tinham uma dimensão de 36/71-18 para os dianteiros e 37/71-18 para os 
traseiros. 

As equipas parceiras da Michelin no Campeonato do Mundo Endurance (FIA WEC), na 
categoria LMP1, são: Audi Sport Team Joest, Porsche Team, Toyota Racing e Rebellion 
Racing. A Michelin Motorsport trabalhou com cada um dos seus parceiros em LMP1 com o 
fim de adaptar melhor os pneus às especificações dos seus automóveis. 

A Michelin reforça-se na categoria LMP2 

Este ano, o regulamento proíbe a utilização de pneus “confidenciais”. Estes pneus, que 
habitualmente permitem provar as tecnologias futuras e que a Michelin recupera após 
cada corrida por questões de confidencialidade, substituem-se em LMP2 pelo novos pneus 
que oferecem o mesmo nível de performances mas que integram elementos não cobertos 
pelo segredo industrial. Os técnicos da Michelin Motorsport realizaram um verdadeiro 
esforço para melhorar as performances do pneu, graças aos ensinamentos extraídos da 
temporada passada, e transferir para o domínio público as tecnologias que se estavam a 
provar apenas há uns meses. 

Como no ano passado, os protótipos LMP2 equipam pneus na dimensão 30/65-18, para 
os dianteiros, e 31/71-18, para os traseiros. 

A gama compõe-se de dois tipos de pneus slick (Medium para baixas temperaturas e 
Medium) e de dois modelos  de pneus de chuva (Wet e Full Wet). 

Os novos parceiros 

Após o seu regresso a LMP2 no ano passado, primeiro com PeCom Racing, a Michelin 
investiu mais este ano na categoria menor de protótipos.  

A Michelin tem novos parceiros esta temporada nas 24 Horas de Le Mans: SMP Racing  
(com dois automóveis Oreca 03 - Nissan), Sebastien Loeb Racing (com um Oreca 03 -
Nissan), Oak Racing - Team Asia (com um Ligier JS P2 - HPD), assim como Larbre 
Compétition e o seu Morgan - Jud, reforçam o grupo de parceiros do Bibendum. 

Os novos pneus de chuva Michelin para os GTE 

Em categoria GTE Pro e AM, a Michelin propõe esta temporada aos seus parceiros novos 
pneus de chuva Wet e Full Wet, para condições de pista que vão de húmidas a muito 
molhadas. Os técnicos da Michelin Motorsport trabalharam para aumentar a eficiência das 
borrachas e para definir a escultura, especialmente em termos de evacuação de água e 
aderência. 

Os automóveis equipam pneus dianteiros na dimensão 30/68-18 e traseiros na dimensão 
31/71-18. A Michelin também disponibiliza aos seus parceiros três tipos de pneus slick, 
consoante a dureza da borracha e das zonas de temperaturas de utilização. 



	  	  

	  3 

A Michelin Motorsport leva 1.500 pneus para LM P1, 1.000 para LM P2 e 4.500 para GTE 
(Pro e AM), isto é, um total de 7.000 pneus, e desloca uma equipa de 100 pessoas (50 
montadores, 30 assessores técnicos de equipa, 10 técnicos desenvolvedores e 10 
diretores) para as 24 Horas de Le Mans 2014. 

MICHELIN Total Performance Award: Um milhão de euros para 
fomentar a inovação no âmbito da mobilidade sustentável  

Como já anunciou a Michelin, com a confirmação do Automobile-Club de l'Ouest (ACO), 
durante a edição 2014 das 24 Horas de Le Mans decorrerá pela primeira vez o MICHELIN 
Total Performance Award, um novo prémio destinado a acelerar a inovação tanto na 
competição como no campo da mobilidade sustentável. De acordo com o ACO, que 
inscreveu o prémio e os seus critérios de atribução no regulamento oficial das 24 Horas de 
Le Mans 2014, este reconhecimento concede um prémio de um milhão de euros, 
financiados pela Michelin, para recompensar o primeiro participante que consiga cumprir 
cinco critérios que reúnam rendimento, duração e eficiência energética na corrida. 
Chegado o caso, este montante destinar-se-á a financiar projetos de investigação en 
matéria de mobilidade sustentável numa instituição académica independente. 

Para a Michelin esta iniciativa enquadra-se numa ação já existente, como explica Pascual 
Couasnon, diretor da Michelin Motorsport: “Em competição, a Michelin é um parceiro 
tecnológico que contribui para dar sentido à disciplina. Com base neste princípio, e de 
acordo com o Automobile Club de l’Ouest, em 2009 introduzimos o MICHELIN Green X 
Challenge no regulamento de resistência, que já media e premiava de manera objetiva a 
eficiência energética dos participantes. A partir deste ano, o MICHELIN Total Performance 
Award continuará com o compromisso do Grupo com a competição responsável, tanto do 
ponto de vista da sociedade como do meio ambiente”. 

Assim como os investigadores da Michelin se esforçam por reunir num mesmo pneu 
performances em princípio antagónicas no quadro da estratégia Michelin Total 
Performance, os participantes nas 24 Horas de Le Mans devem reunir um grande número 
de qualidades para ganhar o MICHELIN Total Performance Award. “Queremos realmente 
recompensar uma vitória única no mundo que supõe uma proeza em termos de 
rendimento, duração e eficiência energética”, sublinha Olivier Vialle, diretor de marketing 
da Michelin Motorsport. 

Os cinco critérios que se vão ter em conta para atribuir o MICHELIN Total Performance 
Award implicam estes conceitos: 

 Critério nº 1: A vitória. 
Só poderá optar ao prémio o vencedor da classificação geral das 24 Horas de Le 
Mans. 

 Critério nº 2: Rendimento numa volta. 
O automóvel vencedor deve ter realizado a melhor volta em corrida. 

 Critério nº 3: Uma distância record. 
A equipa vencedora deve percorrer uma distância superior ao record da prova. 
Esta referência, estabelecida em 2011, é atualmente de 5.410 km cobertos em 24 
horas. 
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 Critério nº 4: Baixo consumo de combustível. 
O vencedor deve mostrar um consumo de energia de menos de 15% em relação 
ao consumo energético médio dos veículos da classe LMP1 durante as 24 Horas 

de 2013∗. 

 Critério nº 5: Baixo consumo de pneus.  
A quantidade de conjuntos de pneus usados pela equipa vencedora durante a 
corrida deve ser inferior ou igual a nove. 

Cumprir estes cinco critérios representa um enorme desafio para os participantes. “Este 
prémio nasce para entregar-se”, insiste Olivier Vialle. “Procuramos adotar critérios 
ambiciosos mas que nos parecem totalmente alcançáveis. Claro está, para poder bater o 
record da distância, os competidores devem contar com elementos favoráveis como uma 
boa meteorologia ou poucas neutralizações da corrida. Igualmente, respeitar o critério 
relativo aos pneus será um desafio por si só, tendo em conta os pneus mais pequenos que 
vão entrar em serviço esta temporada. Talvez não seja possível responder este ano a 
estas cinco condições estabelecidas… Neste caso, o MICHELIN Total Performance Award 
entrará em jogo em 2015 e nos anos seguintes até que um participante reúna todos os 
critérios”. 

O MICHELIN Total Performance Award premiará o participante mais eficiente 
independentemente da marca de pneus que usar. 

Este prémio é fiel a uma longa tradição da Michelin que, já em 1908, criou um Grand Prix 
MICHELIN, com uma dotação de 100.000 francos, para recompensar o primeiro aviador 
capaz de descolar de Paris e aterrar no cume do Puy de Dôme, na Auvergne. Este prémio, 
que equivaleria a 400.000 euros atuais, foi ganho por Eugène Renaux três anos mais 
tarde. 

O MICHELIN Total Performance Award é mais uma mostra do envolvimento do Grupo na 
procura de uma mobilidade mais sustentável. A isto a companhia soma contínuas 
investigações técnicas (mais de 600 milhões de euros investidos anualmente em 
investigação e desenvolvimento), assim como outras numerosas iniciativas como o 
MICHELIN Challenge Bibendum, cuja próxima edição decorrerá este ano na China durante 
o último trimestre de 2014.. 

www.michelinmotorsport.com, o novo site para os adeptos  
aos desportos de motor 

Cuidada interface, rapidez de execução e funcionamento muito intuitivo caracterizam o 
novo site www.michelinmotorsport.com. 

Fruto de um desenvolvimento avançado, que utiliza as melhores tecnologias da Internet, o 
site www.michelinmotorsport.com  renova-se para aproximar-se ainda mais à atualidade 
dos desportos de motor, assim como a todos os adeptos às corridas que seguem as 
diferentes disciplinas em que a Michelin está presente, quer seja competição de duas ou 
quatro rodas. 

                                                
∗ Em megajoules (Mj), dados da MICHELIN Green X Challenge / densidade e PCI oficiais 2013. 
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Com reportagens exclusivas, fotos, vídeos, crónicas de corridas, as equipas de imprensa 
da Michelin Motorsport farão viver aos internautas todas as grandes competições em que 
o Grupo está comprometido com informações inéditas e frescas que se atualizarão 
continuamente. O site é um reflexo do que passa em competição em qualquer parte do 
mundo e permite com mais frequência experimentar a corrida desde o interior.  

www.michelinmotorsport.com também faz eco das newsletters dos parceiros do Grupo que 
participam nos diferentes campeonatos, tendo assim disponíveis todas as informações do 
setor num único lugar. 

Quer seja em competições de rallies (WRC e ERC), em endurance (WEC e ELMS), no 
quadro da preparação do futuro campeonato do mundo FIA Formula E e, inclusive, nos 
diferentes campeonatos de moto em que participa a Michelin, 
www.michelinmotorsport.com fornece um ponto de vista diferente sobre a competição, mas 
não só isso. 

Zona de Meios e Área de Clientes, duas grandes novidades  

www.michelinmotorsport.com inclui agora um espaço para os meios de comunicação, de 
onde se podem descarregar todos os comunicados de imprensa publicados pela Michelin 
Motorsport, para se manter informado sobre as últimas novidades do Grupo. 

Outra importante novidade é a possibilidade de que os clientes da Michelin Competição 
possam escolher os seus pneus online, verificar a sua disponibilidade nos stocks da 
Michelin e localizar o distribuidor da Michelin Competição mais próximo. Graças a esta 
ligação entre o novo site de competição da Michelin e o do distribuidor, cada piloto, 
amador ou profissional, poderá comprar diretamente online os pneus de que necessite 
para a sua atividade desportiva. O espaço comercial, simples, rápido e eficaz, está dirigido 
a todos os pilotos e todas as escuderias que usam pneus Michelin, qualquer que seja a 
disciplina. 

Estes novos serviços, que vão facilitar bastante a navegação dos internautas adeptos e 
profissionais, estão já operacionais em www.michelinmotorsport.com. 

 

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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