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São Paulo, 20 de Junho de 2022. 

 

 

Diretrizes Prova de Apresentação – 18ª Competição 2022 
 
Para este ano, visando melhor adequação para cada tipo de veículo, e ainda a opção de 
alternativa para os que tem perfil de inovação e empreendedorismo, foram elaborados 3 
cases, sendo.  
 
Case 1: Exclusivo para os veículos de Combustão Interna 
Case 2: Exclusivo para os veículos Elétricos 
Case 3: Inovação: opção alternativa para equipes de combustão interna e elétricos.  
 
As equipes devem escolher a melhor opção e preencher o formulário específico do case 
escolhido. A nomenclatura do arquivo a ser encaminhado é: 
 
NrCarro_NomeEquipe_F0X (.xlsx)  
(preencher o “X” com o número do formulário entregue 1, 2 ou 3). 
 
O formulário é um guia para orientar as equipes para a apresentação, contemplando os 
itens mínimos que devem ser considerados e serão avaliados pelos juízes. Ele também será 
avaliado pelos juízes durante a apresentação presencial. 
 
A entrega deverá ocorrer conforme Informativo 04. 
 
Case 1 - Combustão Interna 
 
Como o Gerente Geral da sua empresa você e sua equipe de executivos devem apresentar 
na reunião anual com o conselho de administração geral os resultados dos estudos 
iniciados em relação à mobilidade elétrica e os impactos positivos e negativos em relação à 
este novo mercado e necessidades. 
 
A apresentação deve considerar: 

 Impactos no processo produtivo 

 Impactos na cadeia de fornecimento 

 Custos operacionais 

 Financiamentos disponíveis e viabilidade econômica 

 Necessidade / viabilidade de mudança de local para fabricação 

 SWOT 

 Impactos na mão de obra atual e necessidade de atualização 

 Assistência técnica / garantia 

 Plano de ação para os pontos identificados 

 Conclusão baseada nos levantamentos realizados 
 
Visando direcionar o trabalho, deverá ser preenchido o F01 – Combustão Interna. 
 
 

Informativo 17 
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Case 2 - Elétrico 
 
Como o Gerente Geral da sua empresa você e sua equipe de executivos devem apresentar 
na reunião anual com o conselho de administração geral os impactos sofridos pela 
empresa devido às dificuldades enfrentadas com os componentes elétricos 
(semicondutores) para o desenvolvimento e produção dos veículos.  
 
A apresentação deve considerar: 

 Impactos no processo produtivo (relação dos principais itens impactados) 

 Impactos na cadeia de fornecimento – fornecedores alternativos e logística 
abastecimento 

 Explique e justifique o plano da empresa para uma infraestrutura de carregadores 

 Materiais alternativos 

 Custos operacionais 

 Necessidade / viabilidade de mudança de local para fabricação 

 SWOT 

 Impactos na mão de obra 

 Assistência técnica / garantia 

 Plano de ação para os pontos identificados 

 Conclusão baseada nos levantamentos realizados 
 
Visando direcionar o trabalho, deverá ser preenchido o F02 – Elétrico. 
 
 
Case 3 – Inovação 
 
O mundo está mudando... os hábitos de consumo, inovações experiências... 
 
Você é gerente de uma tradicional e consolidada empresa do segmento automotivo e tem 
um perfil muito empreendedor. Uma das suas preocupações é desenvolver novos negócios, 
novas fontes de receitas com soluções inovadoras que podem trazer grandes ganhos ou 
até mesmo continuidade do negócio. 
 
Você terá a oportunidade de apresentar ideias novas na reunião anual com o conselho de 
administração geral.  
 
 
Visando direcionar o trabalho, deverá ser preenchido o F03 – Inovação. 
 
 

 

Atenciosamente, 

Comitê SAE 2022 


