Informativo 03
São Paulo, 14 de Julho de 2020
Ref.: Prova de Apresentação – 17ª Competição 2020/2021
Cenário para a Apresentação
Após o sucesso de vendas do último ano, com a abertura do mercado do segmento de Fórmulas
SAE da sua empresa [insira o nome da empresa], em que foi batido record de vendas e de
produção, o conselho de administração reuniu-se para analisar as perspectivas de futuro do
negócio para o próximo período, diante dos atuais cenários nacional e global incluindo os impactos
relacionados ao COVID-19.
Esta análise foi realizada considerando vários ângulos. Também foram analisados os aspectos dos
mercados nacional, dos países vizinhos e mundial, os indicadores econômico-financeiros e os
demais pontos estratégicos para o negócio. Baseado em todas essas informações, o conselho
deliberou que devem ser definidas ações considerando o novo cenário, podendo incluir a
reestruturação geral da empresa e do negócio.
Você, como gerente líder da empresa [nome da empresa], deve preparar um plano de ação
descrevendo todas as ações para este momento singular do mercado, visando a estabilização dos
negócios, incluindo as estratégias para o momento atual e futuro da empresa. Neste estudo, você
deve considerar todas as áreas da empresa, envolvendo todos os departamentos (diretos ou de
suporte), além da cadeia de suprimentos.
Neste plano de ação deverão estar claros, no mínimo, os seguintes pontos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Análise da situação atual e perspectivas para o futuro do mercado
Qual é o plano de ação proposto para enfrentar a situação atual
Objetivo(s) do plano de ação
Ação/ações a serem desempenhadas
Impactos relevantes positivos e negativos, se aplicável (internos e externos)
Cenário antes e depois da implementação das ações
Prazo de implementação
Tempo estimado de reação após a implementação (quando os resultados serão sentidos
efetivamente)
Investimentos necessários
Ganhos estimados
Prazo para o retorno financeiro no novo cenário

Importante: o cenário para o plano de ação está aberto e você deve utilizar toda sua experiência e
criatividade para definir planos viáveis e sustentáveis para a perenidade da empresa neste novo
momento do mercado, conforme está previsto nos estudos realizados. As soluções apresentadas
devem ser as mais reais e possíveis de implementação.
Para a competição FSAE Brasil 2021, a prova de Apresentação será dividida em 2 etapas, sendo:
Etapa 1: Pré-apresentação (online) – 20 pontos
Visando o alinhamento prévio e melhor preparação das equipes para esta prova e a atual mudança
de cenário, foi inserido uma etapa preliminar com o seguinte cenário:

“Devido à criticidade desta ação, sua diretoria solicitou que você encaminhasse previamente o
seguinte material para análise e alinhamento:
•
•
•

Vídeo com a apresentação com no máximo 10 minutos;
Apresentação utilizada no vídeo enviado;
Material suporte que será apresentado, com os embasamentos necessários para as
decisões e para o plano de ação definido e seus impactos relevantes – informações claras e
objetivas (máximo 8 páginas).”

Etapa 2: Apresentação final (presencial na competição) – 65 pontos
•
•
•
•

10 minutos para a apresentação;
5 minutos para perguntas e respostas;
5 minutos de feedback
Preparar material de suporte para os participantes da reunião (5 pessoas - juízes), com o
custo do veículo conforme prova de Custos.

Detalhamento da prova online:
O objetivo da prova online é dar suporte e feedback para as equipes, e assim melhorar o
desempenho na prova presencial.
O material relacionado à Etapa 1 deverá ser disponibilizado para avaliação pelos juízes de
Apresentação da seguinte forma:
a. Formato da avaliação
Os juízes de Apresentação avaliarão os vídeos e os materiais encaminhados pelas equipes.
Será elaborado um feedback para cada equipe com os pontos fortes e os pontos que
precisam ser aprimorados no conceito apresentado.
As equipes receberão o relatório de feedback para desenvolverem para a Etapa 2.
b. Formato de Envio
Cada equipe deve gravar um vídeo de até 10minutos. A equipe é livre para escolher o
melhor método para gravação e edição do vídeo.
A apresentação deverá ser em arquivo .pptx e o material suporte em folha DIN A4, com
letra comercial legível. Material fora deste padrão não será considerado.
Os vídeos deverão ser disponibilizados via Youtube (fazer o upload como ‘Unlisted’ –
qualquer pessoa com o link do vídeo poderá ter acesso)

Todo material deverá ser enviado por e-mail da seguinte forma:
• Enviar para: formula.saebrasil@saebrasil.org.br
• Assunto do e-mail: Prova Apresentação Online – nome da escola – nome da equipe
• Este e-mail deverá conter:
o Link do vídeo no Youtube;
o Material da apresentação utilizado no vídeo enviado;
o Material suporte conforme definido na Etapa 1.
c. Datas
As equipes devem enviar o e-mail de acordo com o item b. até 16 de Outubro de 2020 às
23h59 (horário de Brasília).
Envios após esta data e horário sofrerão penalização de -5 pontos por dia até o máximo de
- 20 pontos.
O feedback será retornado às equipes através do Fórum do Comitê Técnico da Competição
de Fórmula SAE até 20 de Novembro de 2020.
d. Pontuação
Esta prova possui a pontuação de 20 pontos e será válida na próxima competição Fórmula
SAE BRASIL realizada de forma presencial.
Esta pontuação será adicionada à prova de Apresentação presencial (Totalizando 85
pontos).
Importante: O Comitê Técnico indica que toda a preparação destas provas obedeça a legislação de
saúde vigente na sua cidade e região, bem como, as melhores práticas orientadas pela OMS
(Organização Mundial de Saúde). O Comitê Técnico não orienta que esta prova motive reuniões ou
aglomerações desnecessárias ou que infrinjam com as regras estabelecidas por sua escola,
prefeitura ou estado.
Atenciosamente,
Comitê FSAEB 2020

