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Dakar Rally – Kevin Benavides – HRC Rally – Honda CRF450 Rally



Como parceiro principal do 40.º Rali Dakar, a 
Motul precisava de expressar o seu apoio através de 
uma série de ações impressionantes e originais. Os 
seus especialistas em marketing e organização de 
eventos estavam claramente a competir em audácia 
e criatividade, como podemos ver no stand Motul na 
aldeia Dakar! Reflete em miniatura o ambiente da prova 
e do continente anfitrião, e resume as missões que a 
Motul pretende realizar durante este rali de 9000 km.

Um grupo de percussionistas a tocar tambores e um 
DJ vão oferecer espetáculos musicais. Uma cabine 
fotográfica vai ser dedicada à categoria Original by 
Motul dos motociclistas que participam no Dakar 
sem assistência técnica. Também vais poder ver o 
equipamento que a Motul disponibiliza a estes pilotos.  
O stand Motul exibe motos de exposição, um espaço 
de descontração e os produtos da linha Motul MC Care 
que o público vai poder testar nos seus capacetes.
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a coragem dos pilotos que alinharam na partida 
do rali todo-o-terreno mais exigente do mundo sem 
qualquer assistência exige respeito. Mas eles sabem 
que, mais uma vez este ano, a Motul não se esqueceu 
deles. A operação Malle-Motos foi renomeada ‘Origi-
nal By Motul’, para enaltecer o espírito pioneiro dos pri-
meiros Dakar que tão apaixonadamente personificam.
Estes pilotos devem enfrentar sozinhos a manutenção 
da moto e também têm se desenrascar-se se avariar... 
mesmo se ‘ajuda mútua’ não forem palavras ocas nas 
pistas ou num bivaque. A Motul quis dar-lhes uma mão 
para superarem a fadiga, combater o desalento ou 

solucionar um problema aparentemente irresolúvel!
Assim, todas as noites preparamos um espaço especial 
onde estes pilotos podem trabalhar e descansar. A 
Motul também oferece as comodidades básicas, 
um abrigo para a moto, tenda, elevador de motos, 
esteira regulamentar, saco de viagem, higiene pessoal 
básica e Wi-Fi, ideal para manter o contacto com a 
família. Sem esquecer o ‘camião mala’ da Motul que 
distribui na chegada de cada etapa os seus haveres 
e ferramentas ou, por outras palavras, o essencial e 
indispensável...
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a magia do Rali Dakar existe na América do Sul 
desde 2009, mas também persiste bem para além do 
Peru, Bolívia e Argentina, através da imprensa, rádio, 
televisão e média sociais. A Motul decidiu lançar este 
ano a Epic Story by Motul para partilhar esta prova 
épica com o maior número possível de internautas.
Esta série de vídeos irá focar-se na coragem, no 
engenho e no espírito fraternal que os pilotos por 
vezes têm de mostrar. De facto, o Dakar origina 
várias situações que provavelmente mostrarão 
aos participantes os horrores de uma avaria, o 
tempo caprichoso, as condições extenuantes, as 
fragilidades do corpo humano ou simplesmente 
enfrentar-se a si próprios.  

Algo poderia ser diferente numa prova com 5000 
km de especiais e 4000 km de rotas de ligação, 14 
etapas, incluindo sete compostas totalmente por 
dunas ou secções todo-o-terreno e cinco dias a 
mais de 3000 de altitude? Mesmo o dia de repouso 
em La Paz, a capital da Bolívia, será provavelmente 
extenuante a 3600 m de altitude. 
O objetivo dos filmes da série Epic Story by Motul será 
enaltecer os valores humanos que a Motul partilha 
com o rali e os seus participantes, em interação 
completa com outros dois milhões de fãs do Dakar 
em todo o mundo! Os fãs serão incentivados a votar 
a história mais épica nas páginas oficiais do Dakar 
dos média sociais!
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É provável o serviço grátis mais inovador alguma 
vez oferecido aos participantes por um parceiro Dakar. 
A Motul estará presente em todo o rali com uma equi-
pa de dois ou três especialistas que falam seis idiomas 
no total, bem como um camião que transporta um 
analisador de óleo e peças sobresselentes. Graças à 
tecnologia avançada de ‘laboratório móvel’, todos os 
participantes podem analisar o óleo, antecipando as 
operações de manutenção para o benefício da fiabili-
dade das peças mecânicas submetidas a uma utiliza-
ção severa durante uma prova como esta.

Por exemplo, a análise pode procurar a presença 
de elementos metálicos no óleo para detetar 
um desgaste acelerado ou prematuro do motor. 
Determinadas peças podem então ser substituídas 
preventivamente para limitar o risco de avaria 
terminal e abandono. Um motor também pode sofrer 
ou ser menos eficaz em caso de fuga de refrigerante 
ou diluição do combustível.
Provavelmente, também veremos alguns fotógrafos 
e jornalistas próximo do camião Motul, pois o seu in-
jetor de ar comprimido pode salvar o dia ao eliminar 
a areia e poeira do equipamento!
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Durante os três primeiros dias do 40.º Dakar, 
as dunas peruanas não poupam peças mecânicas 
nem humanas!  Mas os principais parceiros técnicos 
da Motul estão bem posicionados nas respetivas 
classificações. 
A equipa HRC fez alinhar na partida um ótimo 
conjunto de campeões de renome. Mas, mesmo 
antes do início, a equipa gerida por Raul Castells 
teve de registar o abandono de Paulo Gonçalves 
que não tinha recuperado suficientemente das 
lesões sofridas algumas semanas antes nos treinos.
Em contraste, Joan Barreda está numa forma 
soberba, apesar da afinação conturbada. Uma 
segunda etapa triunfal impulsionou-o para o topo, 
mas perdeu-se no dia seguinte (segunda-feira, 8 
de janeiro), perdendo 27 minutos. Michael Metge 
também brilhou na etapa 2, mas o seu GPS avariou 

entre Pisco e San Juan de Marcona. Por enquanto 
tem de contentar-se com o 11.º lugar.  
Um ano depois de renunciar à participação no Dakar 
no último minuto devido a lesão, Kevin Benavides 
aproveitou a terceira etapa para avançar para o 
2.º lugar absoluto, a 4’38 do líder. ‘Não foi fácil nas 
dunas, a moto estava constantemente a ficar presa 
na areia.’ - comentou o argentino. Por sua vez, Ricky 
Brabec deu uma performance sólida no 5.º lugar.
Apesar de um momento difícil a 30 km desde a 
chegada na etapa três, o Toyota Auto Body da dupla 
Christian Lavieille / Jean-Pierre Garcin ficou em 28.º 
na frente do grupo T2.
Em SSV, Patrice Garrouste e Steven Griener são os 
melhores posicionados da armada XTREMEPLUS 
Polaris Factory Team, em 2.º lugar da categoria.
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a Motul adicionou um novo campeonato 
proeminente às suas parcerias principais em 2018: 
o especialista internacional em lubrificação de alta 
performance tornou-se Lubrificante Oficial e Parceiro 
de Óleo de Motor do prestigiado IMSA WeatherTech 
Sportscar Championship.
Este acordo foi inaugurado de 5 a 7 de janeiro no 
Roar Before The 24, o longo fim de semana de testes 
preparatórios para as 24 Horas de Daytona. Entre os 20 
participantes da categoria principal Daytona Prototype 
Internacional estão dois Ligier JS P217 inscritos pela 
United Autosports. Com parceria técnica da Motul, 
esta equipa recrutou um conjunto de pilotos que dá 
uma ideia do tamanho da sua ambição!
Basta ver a composição das equipas para se 
convencer disto. O bicampeão do mundo de 

F1 Fernando Alonso vai pilotar as suas corridas 
inaugurais na categoria de protótipos ao volante 
do Ligier n.º 23. Ao lado dele, encontramos o seu 
“colega”, piloto de testes e de reserva na McLaren, 
Lando Norris, que também é campeão europeu de 
2017 em FIA F3. Com a experiência na modalidade 
ilustrada pelo título de campeão em LMP3 na Asian 
Le Mans Series, Phil Hanson completa este trio 
magnífico. O alinhamento do n.º 22 também é uma 
mistura de pilotos e especialistas de resistência 
do passado, presente e/ou futuro da F1. Os vice-
campeões de ELMS LMP2, Will Owen e Hugo de 
Sadeleer, estarão ao lado do campeão de FIA WEC 
LMP2 e Embaixador Motul Bruno Senna, bem como 
do piloto de testes de F1 Williams, Paul di Resta. Anote 
no calendário em 27 de janeiro o início.

roar before the rolex 24
DAyTOnA
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Fernando Alonso, Lando norris, phil Hanson
United Autosports

Ligier JS p217
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