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O piloto associa a sua imagem profissional e pessoal às campanhas de comunicação da Beta, líder europeu na 
produção de ferramentas para especialistas do mundo da mecânica.

O Grupo Beta tem o prazer de anunciar a nova parceria com o 
Campeão do Mundo de MotoGP 2021, Fabio Quartararo. O jovem 
piloto, que conquistou a vitória no último campeonato mundial, será 
o novo rosto da Beta tools, a histórica marca italiana que tem sido um 
dos principais players do mundo das corridas há mais de 50 anos, da 
Fórmula 1 ao Mundial de MotoGP.
A Beta é patrocinadora técnica da Yamaha Motor Racing há 23 anos 
e, a partir de 2022, utilizará também nas suas campanhas a imagem 
do Campeão do Mundo de MotoGP, tanto em ação na sua Yamaha 
YZR-M1 como fora da pista, em Itália e não só.

“A nossa relação de mais de vinte anos com a Yamaha Motor Racing 
é caracterizada por uma cooperação excecional, o que garante à 
equipa uma box sempre perfeitamente organizada e ferramentas fiáveis que proporcionam o apoio adequado para os 
mecânicos que procuram níveis de desempenho máximos. Esta é a primeira vez que temos um piloto a representar a 
nossa marca, mas com Fabio Quartararo foi quase uma evolução natural da nossa relação, fortalecida corrida após 
corrida”, declara Roberto Ciceri, Presidente e CEO do Grupo Beta. “Com o seu talento, ousadia e busca incansável por 
altos níveis de desempenho, ele é o porta-voz perfeito para transmitir ao mundo os nossos valores e a excelência dos 
nossos produtos.”.

“Estou muito feliz por começar esta nova aventura, também a 
nível pessoal, com a Beta, que sempre fez parte da minha vida 
no Campeonato do Mundo de MotoGP”, Fabio Quartararo, piloto 
da equipa Monster Energy Yamaha MotoGP e MotoGP Campeão 
Mundial 2021, afirma: “A nossa parceria baseia-se numa relação 
consolidada de confiança e atitudes compartilhadas: desempenho 
fiável e busca constante pela excelência. Juntos vamos conseguir 
grandes feitos”.
 
Nascido em Nice a 20 de Abril de 1999, Fabio Quartararo é um piloto 
francês de origem italiana. Entrou no mundo das corridas com apenas 
4 anos, graças ao seu pai, que venceu o Grande Prémio da França 
de Motociclismo 1986 na categoria 250, inspirando a paixão do 
filho pelo desporto. Em 2015 estreou-se no Campeonato do Mundo 
de MotoGP, na Moto3, subindo para a Moto2 dois anos depois. Em 
2019 correu pela equipa Petronas Yamaha SRT no MotoGP e no ano 
passado entrou na equipa oficial Monster Energy Yamaha MotoGP, 
conquistando o título de Campeão do Mundo de MotoGP com apenas 
22 anos.

FABIO QUARTARARO, CAMPEÃO DO MUNDO DE MOTOGP 
2021, É O NOVO EMBAIXADOR DA BETA UTENSILI

O Grupo Beta é líder europeu na produção de ferramentas 
para profissionais, desde a manutenção industrial à 
reparação auto.
A Beta foi fundada em 1923 em Erba (Como), graças 
à dedicação e empreendedorismo da família Cíceri. 
Dinamismo, persistência e paixão fizeram com que se 
tornasse a marca italiana de ferramentas profissionais 
sinónimo de qualidade em mais de 100 países. Graças 
a 11 filiais e 250 importadores, distribui ferramentas de 
trabalho que atendem às exigências dos especialistas em 
todos os setores.
Hoje, com sede em Sovico (MB), o Grupo Beta fatura mais 
de 200 milhões de euros e conta com o envolvimento diário 
de cerca de 900 profissionais nas suas seis empresas, 
Beta Utensili, 3D Beta, VGF, BM, Abra Beta e Elpa Abrasivi, 
presente em Itália com 8 unidades de produção.


