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Michelin regressa ao ciclismo de estrada com a equipa 
francesa Cofidis Solutions Crédits  
 
A Michelin e a Cofidis Solutions Crédits assinaram um acordo de parceria técnica de dois anos, 
com início em 2018. O acordo marca o regresso do fabricante de pneus francês ao primeiro plano 
do ciclismo de estrada após uma ausência de vários anos. A Michelin fornecerá pneus e câmaras 
à equipa dirigida por Cédric Vasseur. Por seu turno, a Michelin utilizará o programa de 
competição para desenvolver inovações que beneficiarão os seus pneus para bicicletas de estrada. 

A Cofidis Solutions Crédits deu início à sua 22ª campanha reforçando os seus pontos fortes e atualizando 
a sua vertente técnica com novas bicicletas equipadas com pneus Michelin. 

A Cofidis Solutions Crédits é uma das 22 equipas que foram convidadas a participar na Volta a França em 
julho. Juntamente com a Michelin, o seu novo parceiro técnico, a equipa deposita grandes esperanças não 
só na 105ª edição da clássica prova francesa, mas também em similares competições e eventos 
internacionais de topo. 

As bicicletas da equipa sediada em Lille competirão com pneus MICHELIN Power. 

A nova gama MICHELIN Power é o fruto dos conhecimentos da Michelin sobre pneus de bicicletas, e inclui 
muitos dos mais recentes avanços tecnológicos desenvolvidos pelo grupo, com os especialistas do Centro 
de Tecnologia da empresa francesa a centrarem-se em três áreas que são a chave para o sucesso no 
ciclismo de estrada profissional, a saber: 

• Aderência, 
• Baixa resistência ao rolamento,  
• Resistência aos furos. 

 
Esta parceria permitirá à Michelin e à Cofidis Solutions Crédits trabalharem em projetos de desenvolvimento 
conjuntos no âmbito do meticuloso mundo do ciclismo de estrada. Nomeadamente, a Michelin beneficiará 
das competências dos ciclistas da equipa para testar os seus pneus num amplo espetro de condições, ao 
mesmo tempo que os engenheiros da empresa poderão trabalhar em estreita colaboração como pessoal 
da Cofidis Solutions Crédits para proporcionar à equipa soluções avançadas. 

“Utilizar o ciclismo de competição como um laboratório à escala real, em associação com um parceiro que 
é capaz de lutar ao mais alto nível, ajudará a Michelin a acelerar a introdução de novos pneumáticos de 
alta performance", refre Ulrike Ristau-Hutter, Diretora da Divisão de Pneus de Bicicleta da Michelin. "Poder 
colocar à prova as nossas inovações em condições tão exigentes, e, ao mesmo tempo, beneficiar da 
experiência destes excecionais atletas, é um ativo muito importante para a divisão de pneus de bicicletas 
do Grupo Michelin". 
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"Estamos encantados com esta parceria", afirma Cédric Vasseur, Diretor Desportivo da Cofidis Solutions 
Crédits. "Para a Cofidis Solutions Crédits, a Michelin é muito mais do que um fornecedor de pneus. É, 
também, um parceiro com uma longa história de inovação e uma ampla experiência no ciclismo de 
competição. Graças aos seus conhecimentos, os nossos ciclistas beneficiarão dos melhores pneus para 
todo o tipo de condições. Juntos, estou certo de que conseguiremos brilhar no panorama mundial". 

 
Calendário dos princupais eventos em 2018 da Cofidis Solutions Crédits: 
4-11 de março: Paris-Nice 
17 de março: Milão-San Remo 
19-25 de março: Volta à Catalunha 
18 de abril: La Flèche Wallonne 
22 de abril: Liège-Bastogne-Liège 
8 de abril: Paris-Roubaix 
8 a 13 de maio: 4 Dias de Dunquerque 
23-27 de maio: Volta à Bélgica 
3-10 de junho: Criterium de la Dauphiné Libéré 
7-29 de julho: Volta a França 
25 de agosto a 16 de setembro: Volta a Espanha  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Michelin ambiciona melhorar de forma sustentável a mobilidade dos seus clientes. Líder do sector do pneu, 
a Michelin concebe, fabrica e distribui os pneus mais adaptados às necessidades e às diversas utilizações 
dos seus clientes, assim como serviços e soluções para melhorar a sua mobilidade. De igual modo, a 
Michelin oferece aos seus clientes experiências únicas nas suas viagens e deslocações. A Michelin também 
desenvolve materiais de alta tecnologia para a indústria ligada à mobilidade. Com sede em Clermont-Ferrand 
(França), a Michelin está presente em 170 países, emprega 111 700 pessoas e dispõe de 68 centros de 
produção em 17 países que, em 2016, fabricaram 187 milhões de pneus. (www.michelin.pt). 
 

 


