Plano de Patrocínio 2021

Sobre o BAJA:
Fundada em 1905 nos Estados Unidos, a SAE International (Society
of Automotive Engineers) é um órgão mundial de cientistas,
engenheiros e profissionais que fomenta o conhecimento
automotivo em benefício da sociedade.

O Baja SAE BRASIL é o desafio proposto seguindo a linha de engajar
estudantes brasileiros seguindo às diretrizes do CDS , no âmbito
off-road, tendo como objetivo como objetivo o aperfeiçoamento na
formação e especialização técnica da engenharia de mobilidade
brasileira.

Em 1976 a entidade criou em um evento extracurricular voltado
exclusivamente para alunos de graduação: a SAE Collegiate Design
Series a qual os estudantes colocam em prática seus
conhecimentos da engenharia através do design e manufatura de
protótipos. O Baja SAE é a vertente desse evento direcionada para
o desenvolvimento de um protótipo de veículo off-road.
Logotipo SAE Brasil.

Logotipo BAJA SAE Brasil.
Logotipo SAE Internacional.

Competição:
Para participar da competição, cada equipe formada por alunos
de graduação que representam uma instituição, deve projetar e
construir um veículo protótipo, fora de estrada (off-road),
monoposto, robusto, visando a comercialização ao público
entusiasta
e
não
profissional.

Anualmente, ocorrem três competições dentro de nosso calendário, sendo:
• Regional: Etapa Sudeste;
• Nacional: Com participação de cerca de 80 equipes de todo o Brasil, é
classificatória para a etapa mundial;
• Mundial: Etapa com mais de 100 equipes de países como EUA, Canadá,
China, Índia, México, Venezuela etc.

Integrantes da equipe na 26° competição nacional Baja SAE Brasil

O veículo deve ser seguro e capaz de vencer terrenos acidentados
em qualquer condição climática sem apresentar danos. Durante
toda a competição, cada equipe visa ter seu projeto aceito por
um fabricante fictício.

26° competição nacional Baja SAE Brasil

Formato das Competições:
Relatório de projeto: Um relatório no qual são discutidas as considerações de engenharia, as ferramentas e os processos utilizados no desenvolvimento de
cada sistema do veículo.

Inspeção de segurança: O carro inteiro é verificado quanto a sua integridade estrutural e quanto ao cumprimento ao regulamento.
Apresentação de projeto: Os juízes assistem as apresentações de projeto de todas as equipes, separadas nos tópicos:
• Cálculo e Validação Estrutural

• Eletrônica Embarcada

• Dinâmica Vertical e Lateral

• Plano de Negócios

• Dinâmica Longitudinal

• Gestão e Planejamento

Avaliação dinâmica: São as provas em que o protótipo é posto a prova, em
testes de pista, dividido nos seguintes itens:
• Aceleração

• Suspensão

• Retomada

• Manobrabilidade

• Tração

Enduro: Prova de resistência, em que os veículos devem cumprir uma prova de 4
horas de duração, com trechos variando entre terra batida, areia, lama, pedras,
troncos, ondulações e rampas

26° competição nacional Baja SAE Brasil

A EQUIPE:
Considerada uma das mais tradicionais do Brasil, a equipe Baja FEI já conquistou campeonatos regionais, nacionais e mundiais tornando-se a equipe sul-americana
com mais títulos internacionais. Atualmente ela é composta por alunos da engenharia.

Missão: Desenvolver o conhecimento no indivíduo

Visão: Proporcionar aos membros da equipe

Valores: A equipe acredita que a proatividade,

através do ímpeto de ganhar uma competição, atuando
no melhor ambiente de trabalho de sua vida. Assim
projetando e construindo um veículo off-road com alto
desempenho e de fácil manutenção que possa ser
utilizado por diferentes faixas etárias para diferentes
aplicações.

desenvolvimento profissional e pessoal através
de experiências e trabalho em grupo, visando
formar profissionais mais capacitados e
preparados para o mercado de trabalho.

o comprometimento e a dedicação de cada
membro superando assim suas diversidades
com respeito e ética sempre levando em conta
o trabalho em equipe e a sustentabilidade. E o
mais importante, entendemos que quando se
tem uma equipe excepcional, também temos
um carro excepcional.
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FEI Baja na mídia:
A FEI está presente em:
• Jornais locais;
• Feiras;
• Competições nacionais e internacionais;
• Reportagens de televisão.

Nossas redes sociais:
• Facebook;
• Instagram;
• Linkedin;
• Youtube;
• Website.

Vantagens de investir:
Equipe:
• Incentivo dos membros para cumprirem com as pretensões
de nossos stakeholders;
• Melhoria de qualificação dos membros;
• Possibilita o conhecimento dos membros em novas tecnologias da
área.
Patrocinador:
• Investimento na educação e desenvolvimento dos membros;
• Contribui com a inovação nas áreas STEM;
• Cultiva o interesse dos membros na busca por melhorias para a
sociedade;
• Divulgação pela imprensa local sobre o evento e o patrocínio.
Peça metálica em formato do logo da equipe FEI Baja

Como apoiar:
O patrocinador pode apoiar o time através de ações como o fornecimento de materiais para a
fabricação do protótipo, promoção de cursos qualificativos e prestações de serviços.

Material fornecido pela Tekbond.

Membro da equipe em visita a um de nossos
patrocinadores, Qualytest.

Vantagens para o patrocinador:
O patrocinador poderá escolher de acordo com seu desejo e o valor do patrocínio, ações como: a disponibilização do logo de sua
empresa no banner de patrocinadores, camisetas, veículos e mídias da equipe, acompanhamento individual do desenvolvimento do
time, postagens nas redes sociais, logo com descrição detalhada do patrocinador no site, fotos emoldurada dos veículos da temporada

Banner de exposição dos patrocinadores na 26ª
competição nacional BAJA SAE Brasil.

PATROCINADORES 2020

CONTATO
● E-mail Marketing FEI Baja: equipe@bajafei.com
● E-mail Equipe FEI Baja: marketing@bajafei.com
● Instagram: Equipe FEI Baja (de 🏠) (@equipe_fei_baja)

● Facebook: Baja FEI
● Site: FEI Baja site
● Twitter: FEI Baja SAE (@bajafei)

● LinkedIN: Baja FEI LinkedIn
● Telefone: +55 (11) 99567-2544
● Endereço: Av. Humberto Alencar Castelo Branco 3972 – Assunção, São Bernardo do Campo - SP

