
INSTITUCIONAL 



SAE INTERNATIONAL 

A SAE INTERNACIONAL é uma das principais fontes 
de normas e padrões relativas aos setores automotivo e 
aeroespacial em todo o mundo, congregando 138 mil 
engenheiros, técnicos e especialistas e de veículos 
comerciais e indústrias, distribuidores em mais de 100 
países. 

 
 

SAE BRASIL 
A SAE BRASIL é o resultado de uma trajetória de  
empreendedorismo, que teve início em 1991, quando 
executivos dos segmentos automotivo e aeroespacial, 
conscientes da necessidade de abrir as fronteiras do 
conhecimento para os profissionais brasileiros da 
mobilidade face ao processo de globalização, tiveram a 
iniciativa de criar no país uma filiada da SAE 
INTERNACIONAL. 

A SAE cresceu da importância de se 
introduzir novas tecnologias no mercado 

1905  
FUNDADA POR  

Henry Ford, Thomas 
Edison, Orville Wright, 
entre outros. 

Afiliados: SAE INDIA, SAE BRASIL 

+ 138 mil sócios 

35 mil normas: 

Presente em 100 países 

Escritórios em Warrendale, Troy, 
Washington, Londres e Shangai 

1991  
FUNDADA POR  

Carlos Buechler, Luc de 
Ferran, Bernd Wiedemann 
Panik, Flamino Leme, Fábio 
Braga, entre outros. 

6 mil sócios 

800 voluntários 

9 seções regionais 
distribuídas em sete estados. 



De acordo com a UNESCO, as sociedades do 

conhecimento identificam, produzem, processam, 

transformam, disseminam e usam a informação para 

construir e aplicar capital intelectual para o 

desenvolvimento sustentável da humanidade.  

A SAE BRASIL É UMA SOCIEDADE DE 
CONHECIMENTO 

Nonaka e Takeuchi 

A visão social envolve pluralidade, inclusão, solidariedade 

e a co-criação entre seus associados.  



Atuação Nacional e representatividade 
em 7 estados através de 9 regionais 

Bahia 

Minas Gerais 

Rio de Janeiro 

São José dos Campos 

São Paulo 

São Paulo Interior 

Paraná / Santa Catarina 

Caxias do Sul 

Porto Alegre 

SEÇÕES REGIONAIS 



Agregando setores 
estratégicos 

A integração da indústria, da academia e 

dos órgãos técnicos do governo deve 

acontecer através de uma coordenação 

neutra e focada na sociedade. 

 

A SAE BRASIL trabalha para criar 

conhecimentos que são a base de  

projetos estruturantes para fomentar o 

desenvolvimento da indústria brasileira. 

 



A SAE BRASIL é  
a Casa do Conhecimento da Mobilidade Brasileira 

Visão: Ser referência em tecnologia da mobilidade com visão social e cocriação entre 
seus associados e a sociedade. 

Missão: Disseminar o conhecimento entre os profissionais da Tecnologia da 
Mobilidade,  gerando seu Progresso. 

Através de: 
Promoção de eventos e publicações nas diversas mídias; 
para difusão de conhecimento 
Documentação e publicação, transformando conhecimento 
tácito em explícito 
Atuação junto aos órgãos competentes para Formulação 
de políticas públicas e estratégias regulatórias 

Com o objetivo de: 
Promover o networking e a 
cocriação oriundas destas 
relações 
Estimular o aperfeiçoamento 
teórico e prático de 
estudantes; e a qualificação de 
profissionais 



O CONHECIMENTO é criado 

a partir de 3 núcleos centrais 

- Base, Pilares e Modais -  

subdividos em 24 Mentorias 

que são responsáveis pela 

CRIAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO 

E ESTRUTURAÇÃO DO 

CONTEÚDO TEMÁTICO, da 

produção e da disseminação 

do capital intelectual. 



A SAE BRASL oferece aos 

estudantes a oportunidade de 

entrar no mundo profissional 

através de  

Programas 
Estudantis 

onde o participante vivencia 

todas as etapas de um projeto 

completo,  da busca  de 

soluções criativas ao trabalho 

em equipe 



Concentrados nas principais regiões do país 
onde o setor da mobilidade nacional está 

presente, os encontros reúnem líderes em 
torno de temas atuais e relevantes, 

fortalecendo as relações empresariais e 
promovendo networking de qualidade. 

Em 2020, os eventos tiveram sua 
versão totalmente online, mantendo a 
interatividade, networking e qualidade 

no conteúdo.  

WEB FORUM 2020, versão 
online do consagrado 

Congresso SAE BRASIL.  

Promovemos diversos 
eventos, dos mais variados 
tipos, com abordagem 
técnico-científica relacionada 

à engenharia, competitividade, tecnologia, 
inovação, entre outros. 



O Congresso é o evento que consolida a Matriz de 

Conhecimento da Mobilidade da SAE BRASIL 

anualmente. 

São realizados Painéis com líderes da indústria, da 

academia e do governo, além de especialistas nas 

áreas de conhecimento ligadas a todas as 

temáticas que envolvam a Mobilidade. Na edição 

de 2022 teremos ainda, oficinas de trabalho com 

estudantes, lançamentos exclusivos e muito mais! 

4mil participantes diariamente 
Cerca: 

PAVILHÃO DA 
BIENAL 

MOSTRA DE 
TECNOLOGIA 

CONGRESSO SAE BRASIL 

NOVO LOCAL: 



Para promover a disseminação da tecnologia e o progresso da mobilidade, além de 
continuar estimulando o aperfeiçoamento teórico e prático de estudantes e a qualificação 

de profissionais, a SAE BRASIL mantém um programa anual de educação, com cursos 
presenciais, ON-LINE e também IN COMPANY. 

+500 PROFISSIONAIS E ESTUDANTES 
TREINADOS POR ANO 

MOTORES 

TECNOLOGIA DIESEL 

DINÂMICA VEICULAR 

SEGURANÇA VEICULAR 

ELETRÔNICA EMBARCADA 

VEÍCULOS ELÉTRICOS E HÍBRIDOS 

GESTÃO 

MATERIAIS 

TRANSMISSÕES 

PROJETOS 

FERROVIÁRIO 

100 CURSOS OFERECIDOS 

POR ANO 
 

Nacionais 

Internacionais 

Cursos modulares 

Cursos de especialização 

Palestras 



A SAE BRASIL vai muito além da tecnologia, suportando as 
empresas do setor da Mobilidade a estarem alinhadas aos 

movimentos globais pela inclusão e diversidade, para 
buscarem equilíbrio em suas organizações e vantagem 

corporativa. O Programa Diversidade é um exemplo:  

Trilhas do conhecimento 
divididas em lives 

durante todo o ano 

PROGRAMA DIVERSIDADE 

1º Simpósio inteiro 
destinado ao tema 



REVISTA 
A Revista da SAE BRASIL é uma publicação nacional 
dedicada à Tecnologia da Mobilidade, sendo uma 
importante fonte de atualização e consulta para a 
comunidade da mobilidade. 

Os artigos publicados trazem os temas técnicos, 
empresariais e econômicos sobre a realidade 
brasileira e mundial no que se refere ao setor da 
mobilidade. 

Enviada para + de 20 mil contatos, entre associados, 
autoridades, público da mobilidade e entidades do 
setor. 

4 edições anuais digitalizadas 



Programas de Reconhecimento 

PRÊMIO JORNALISMO 
MERCEDES-BENZ 

PRÊMIO SAE BRASIL 
JOVEM ENGENHEIRO 

MELHORES PAPERS DO 
CONGRESSO 

DESTAQUES DO ANO NAS 
ÁREAS DE ATUAÇÃO 

DESTAQUES TECNOLÓGICOS 
CONGRESSO PRÊMIO SAE BRASIL 

PRÊMIO  
ESTUDANTIL 

141223-Apresentação_Institucional.pptx
141223-Apresentação_Institucional.pptx


A Casa da Integração 
Tecnológica da 
Mobilidade Brasileira 

Sua CONEXÃO com o ecossistema de 
INOVAÇÃO PARA A MOBILIDADE chegou! 

SAE4MOBILITY : Um projeto que se realiza com a parceria entre 
pessoas admiráveis que  buscam criarem as condições para 
uma Mobilidade no Brasil do jeito e do tamanho que ele precisa.  
 
Agradecemos o seu apoio !                         Erwin Franieck 



TOP SPONSORS 2022 

EMPRESAS ASSOCIADAS 



Fale Conosco 
faleconosco@saebrasil.org.br | (11) 3142-3460  

http://portal.saebrasil.org.br   

OBRIGADO 

Nos siga nas redes sociais: 

facebook.com/
curtirsaebrasil 

linkedin.com/company
/sae-brasil 

@saebrasiloficial youtube.com/
canalsaebrasil 

Canal SAE BRASIL 

News 

mailto:faleconosco@saebrasil.org.br
http://portal.saebrasil.org.br/

