
 
 
 

Sugestão de pauta: 

Equipe de rally Miranda Motorsports investe em novo carro 

para repetir sucesso na temporada de 2017 

 

Com uma temporada de ótimos resultados em 2016, a equipe de rally Miranda 

Motorsports começou com o pé direito as primeiras etapas dos principais 

campeonatos de rally cross-country de velocidade do Brasil, inaugurando uma 

nova fase, carro especial e categoria superior. Na disputada prova do Rally 

Cuesta, em Botucatu, realizada no domingo, dia 07 de maio, a equipe ficou em 

segundo lugar. “Foi uma prova muito boa, rápida, prazerosa. Não tiramos o pé 

do acelerador em nenhum segundo dos 160 Km da disputa” afirma o piloto André 

Miranda, de 30 anos. 

A equipe, que conta com o copiloto Alison Pedroso, de 21 anos, segue com 

patrocínio da BASF para os campeonatos deste ano. Em 2016, eles foram 

campeões da Mitsubishi CUP na categoria Pajero TR4 ER Master e vice-

campeões no Brasileiro de Rally Cross Country, contabilizando mais de 11 mil 

quilômetros percorridos por nove estados brasileiros. 

Para 2017 a equipe está com um novo carro, TritonSport SR Concept, totalmente 

desenvolvido para corridas de rally, emergindo para a categoria Protótipo. O 

carro tem 270 HP (Horse Power), motor V6 a etanol e suspensão independente 

no eixo dianteiro e traseiro. Com este carro, é possível também participar dos 

campeonatos da FIA (Fédération Internationale de l'Automobile), como o 

Campeonato Sul-americano de Rally. “O novo carro é mais competitivo e nos 

traz o desafio de novos adversários. Também nos proporciona um outro estilo 

de pilotagem, estamos aprendendo na prática, é muito legal”, comemora 

Miranda. 



O piloto é engenheiro de produto da BASF para o Cellasto, um elastômero de 

poliuretano microcelular, usado no amortecimento de veículos para redução dos 

níveis de ruídos, vibração e de aspereza (NVH). Os componentes do Cellasto, 

batentes de suspensão, Top Mountings e isoladores de mola, são aplicados na 

indústria de automóveis como solução de absorção de energia. “Esse patrocínio 

representa, não só o apoio da BASF ao talento de um colaborador, mas também 

a importante atuação da companhia na cadeia de produção automobilística, 

oferecendo soluções e tecnologias de ponta para a produção de veículos mais 

confortáveis, com melhor design, desempenho e eficiência energética, considera 

Murilo Feltran, gerente de marketing de Materiais de Performance da BASF. 
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