
 

 

 
 

 
São Paulo, 08 de julho de 2019. 

Prezados Participantes,  
 

Este informativo tem por objetivo esclarecer o intuito da modificação nos tópicos 

abordados nos anos anteriores e descrever em linhas gerais o que compreende cada 

uma das seis áreas que serão avaliadas nas Provas de Apresentação de Projeto da 

13ª Competição Baja SAE BRASIL – Etapa Sudeste. 

 

Integração de projetos da Equipe 

Promover a integração de projetos da Equipe é uma forma de estimular os grupos de 

desenvolvimento a trabalharem juntos. Para isso, é preciso identificar, especificar e 

conciliar os diferentes objetivos existentes, garantindo que as metas decorrentes 

dentro de cada grupo estejam coordenadas. O conhecimento das interdependências 

entre os objetivos e metas estabelecidas é muito importante para uma escolha mais 

efetiva da alocação de atividades e compensação dos recursos disponíveis à Equipe. 

1. Dinâmica longitudinal  

Refere-se ao desempenho do veículo ao movimentar-se ao longo de seu eixo 

longitudinal, ou seja, o projeto responsável pelo comportamento dinâmico durante 

aceleração e frenagem em consequência do desequilíbrio entre as forças dinâmicas 

trativas e resistentes em atividade e de controle do usuário. Devem ser tratados 

tanto os cálculos referentes à dinâmica propriamente dita como o projeto dos 

componentes que garantem sua concretização. Ver itens C4.8.3 e C4.8.4 do RATBSB. 

2. Dinâmica vertical e lateral 

Refere-se ao desempenho do veículo ao movimentar-se ao longo de seus eixos 

vertical e lateral, ou seja, o projeto responsável pelo comportamento dinâmico do 

veículo no decorrer das transposições de obstáculos e nas mudanças de direção 

associadas as irregularidades encontradas nos pavimentos e trajetos. Devem ser 

tratados tanto os cálculos referentes à dinâmica propriamente dita como o projeto 

dos componentes que garantem sua concretização. Ver item C4.8.4 do RATBSB. 

3. Cálculo e validação estrutural 

Compreende o dimensionamento com base na segurança e confiabilidade dos 

elementos estruturais, que estão submetidos a diferentes tipos de carregamentos, 

de todos os componentes do veículo. Como exemplo podemos citar mas sem 

delimitar: fixadores, gaiola, transmissão, freios, suspensão e direção. A adequação 

ao uso deve ser demonstrada tanto pelas resistências estruturais admissíveis como 

pela funcionalidade e ergonomia resultantes. Os modelos adotados devem ser 

compatíveis com a realidade dos projetos. Ver itens C4.8.2 e C4.8.5 do RATBSB. 
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4. Eletrônica embarcada e aquisição de dados 

Compreende o projeto dos sistemas elétricos básicos, que são requisitos de 

segurança do veículo, assim como o projeto dos sistemas eletroeletrônicos 

adicionados ao veículo como interface de informações e monitoramento de estado. 

Além disso, este tópico contempla  o conjunto integral de sensores, hardwares e 

softwares de processamento destinados a aquisição e medição de dados para suporte 

ao desenvolvimetno dos demais sistemas do veículo. Ver item C4.8.6 do RATBSB. 

5. Gestão e planejamento estratégico 

Relativo às questões de organização, mensuração de desempenho e coordenação das 

atividades da Equipe para progredir no ambiente das competições. Devem ser 

considerados aspectos de: gestão de tempo, como elaboração e controle de 

cronogramas; gestão de pessoas, como a forma de recrutar, alocar e desenvolver 

membros para as diversas funções dentro da Equipe; gestão de conhecimento, como 

os meios de armazenamento e transmissão de competências e know-hows e gestão 

orçamentária, como captação de recursos financeiros, comparação entre 

investimentos planejados e realizados, demonstrativos de resultados do exercício, 

fluxo de caixa e balanço patrimonial, quando aplicáveis. Ver item C4.9.2 do RATBSB. 

6. Plano de negócios 

Relativo às decisões e posturas adotadas pela Equipe visando um cenário hipotético 

de comercialização em massa do veículo Baja. Alguns pontos importantes a serem 

considerados: o design do veículo, tanto no projeto estético como no funcional de 

modo a cumprir os requisitos dos usuários levando-se em conta a variabilidade 

humana, o conforto e a segurança; abrangência do público alvo e concorrência 

levantadas a partir de sólidas pesquisas de mercado; planejamento da distribuição e 

estoque do produto, dos processos e etapas de fabricação; gerenciamento de 

recursos, estratégias de venda e aspectos logísticos; questões de ordem financeira 

como custos, investimentos e retorno. Ver itens C4.8.5 e C4.9.3 do RATBSB. 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

Comitê Baja SAE Sudeste 
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