
 
ANEXO I 

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO 

 

1. CONSECUÇÃO DO OBJETO 

 

O projeto Treinamento Evolutivo de Kart teve como principal objetivo          

possibilitar um treinamento de alto nível ao piloto Sérgio Santos Sette           

Câmara Filho, com profissionais qualificados e comprovadamente       

reconhecidos no cenário automobilístico, visando a melhoria técnica        

do piloto.  

 

Assim, desde que o projeto foi aprovado, passando pela primeira fase           

de execução, onde ele disputou competições oficiais e, nesta segunda          

fase, quando participou de treinos particulares, a evolução do atleta          

foi inconteste e possibilitou que o mesmo pudesse realizar uma          

transição do kart para os carros monopostos de maneira natural e,           

com isso, chegando às competições de Fórmula-3 efetivamente        

preparado e buscando resultados expressivos já em sua temporada         

de estreia. 

 

Em 2015 Sérgio Sette Câmara disputou o Campeonato Europeu de F3           

e, com isso, teve seu tempo no Brasil bastante limitado. Desta forma,            

a execução de seus treinos de kart foi concentrada em três períodos            

durante a temporada, aproveitando as épocas em que o competidor          

esteve em Belo Horizonte, sua cidade natal. 

 

Piloto e equipe decidiram concentrar todos os treinos na pista mais           

próxima de sua residência, elegendo o Kartódromo RBC Racing, em          

Vespasiano, região metropolitana de Minas Gerais, como base para as          

atividades. Desta forma, os treinos ficaram concentrados em quatro         

dias por semana, intensificando assim sua preparação.  

 

Conforme previsto no projeto a viabilização dos treinos para o piloto           

foi de fundamental importância ao seu desenvolvimento pois, as         

condições de pista mudaram constantemente e isso faz com que o           

piloto pudesse, a cada dia, melhorar sua forma de pilotagem e           

aprimorar sua técnica diante de reações completamente distintas do         

equipamento. 

 

O acompanhamento da evolução na formação de um piloto de alto           

nível é de suma importância na busca por resultados. Seu estilo de            

pilotagem é demonstrado através de seu comportamento dentro e         

fora das pistas. Seu percentual de concentração e foco só é obtida            

através de maciços e repetitivos treinos. 

Sérgio Sette Câmara participou, nesta segunda fase do Projeto         

Treinamento Evolutivo de Kart, de um total de 15 dias de treinos            
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divididos em três períodos do ano. Foram quatro dias no mês de            

julho, cinco dias em novembro e seis dias, em dezembro. Amparado           

por seu assessor pessoal, por ser menor de idade, para          

acompanhamento ao atleta e por sua assessoria de comunicação, que          

divulgou suas atividades durante todo o período, o piloto se mostrou           

extremamente comprometido e atento à todo o processo. 

 

Através do desempenho obtido nos treinos realizados no kartódromo         

RBC Racing, em Vespasiano/MG, a progressão de seus tempos         

mostrou que a cada dia ele buscou baixar ainda mais suas marcas            

servindo, ao final de suas atividades, como uma referência para os           

pilotos mais novos que também treinavam naquele espaço. Controle         

de treinos anexo. 

 

Com seu comprometimento com o esporte, dedicação e        

principalmente aptidão para a pilotagem esportiva Sette Câmara,        

com toda a experiência adquirida em seus treinos de kart, conseguiu           

se destacar como um dos pilotos de maior destaque do Campeonato           

Europeu de F3. Com seguidos resultados entre os dez primeiros nas           

33 corridas da temporada o alcance de dois pódios ao longo do ano o              

piloto mineiro consolida sua a carreira em busca da categoria máxima           

do automobilismo, a F1. 

 

A carência de ídolos nesse esporte faz com que o público busque nos             

novos talentos um possível substituto do nosso eterno Ayrton Senna.          

Esse esporte que une famílias e também a nação, assiste nos           

kartódromos por todo o país jovens que sonham um dia chegar a            

Fórmula 1.  

 

Através de matérias publicadas na grande mídia, em portais de          

notícias especializados e nas redes sociais o Instituto Sérgio Sette          

Câmara disponibilizou todas as suas ações através do web site do           

piloto no domínio: www.sergiosettecamara.com 

Através de todos esses canais o grande público acompanhou e pôde           

torcer pelo piloto que é considerado hoje como uma das próximas           

estrelas do automobilismo nacional a chegar na F-1.  

 

• Projeto beneficia diretamente: 01 piloto de alto rendimento 

 

 

 

 

 

 

 

-> Objetivos específicos 

 

- Ampliar a visibilidade do Kart Juvenil - 
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Esta ação pode ser comprovada através do clipping anexo contento a           

maciça exposição midiática que o piloto teve. 

 

- Proporcionar ao piloto a continuidade no automobilismo, buscando a          

profissionalização do mesmo – 

Esta ação pode ser comprovada por meio da mudança de categoria e            

estreia nos monopostos com resultados expressivos. 

 

-> Metas Quantitativas 

 

- Promover a melhoria técnica do piloto através de treinamentos          

avançados na modalidade, com profissionais qualificados e       

renomados no automobilismo.  

Esta ação pode ser comprovada pelos documentos e imagens         

anexadas onde demonstramos o piloto trabalhando no melhor acerto         

de seu kart.  

 

- Proporcionar ao piloto maior segurança durante as competições         

internacionais, através das participações em treinos, onde ele teve a          

chance de se preparar para os próximos passos no esporte. 

Comprovamos esta ação através de depoimento do próprio piloto,         

constantes nas várias matérias de jornais e sites que compõem          

relatório anexo. 

 

-> Metas Quantitativas 

 

- Competir em 02 Fases do Campeonato Brasileiro de Kart.  

Esta ação pode ser comprovada através das matérias veiculadas         

comprovando sua participação e dos resultados oficiais da competição         

onde consta o nome do piloto. 

 

- Classificar o piloto entre os 10 primeiros colocados em 75% dos            

campeonatos disputados.  

 

Apesar do piloto ter estado bem perto dos títulos que disputou, sendo            

forte candidato à vitória esta meta não pode ser cumprida. Nas           

baterias finais onde seriam definidos os campeões seu kart teve          

problemas mecânicos durante a corrida. Quando ocupava a segunda         

posição e buscava a vitória a mola de seu carburador quebrou,           

consequência de fadiga em uma material novo, e ele teve que           

abandonar a disputa. 

 

 

 

2. COMPROVANTE DE EXECUÇÃO  

 

Através de matérias publicadas na grande mídia, em portais de          

notícias especializados e nas redes sociais o Instituto Sérgio Sette          
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Câmara disponibilizou todas as suas ações através do web site do           

piloto no domínio: www.sergiosettecamara.com 

 

Através de todos esses canais o grande publico acompanhou e pode           

torcer pelo piloto que é uma das revelações do automobilismo          

nacional.  

 

Encontram-se anexos a este relatório fotos, reportagens e diversas         

publicações que registram a execução do projeto 

 

3. EXECUÇÃO FINANCEIRA  

 

O projeto está sendo executado de acordo com a planilha          

orçamentária aprovada pelo ME. 

 

4. PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS 

 

Ao longo do processo de elaboração, desenvolvimento, aprovação,        

captação e execução do projeto pudemos aprender muito sobre         

planejamento de carreira. Para o ISSC esta etapa foi de suma           

importância pois, o kart é o primeiro degrau na carreira de um piloto             

que almeja chegar à Fórmula 1. Estávamos acostumados a         

competições amadoras e, fazer com que um hobby se transformasse          

em uma carreira com um grande futuro, nos fez perceber que, sem o             

apoio dos patrocinadores e incentivo do governo não poderíamos         

alçar este sonho.  

 

Na fase de treinos o piloto pode dar continuidade ao processo de            

desenvolvimento de sua técnica seja ela na pilotagem, conhecimento         

do equipamento ou mesmo comunicação com sua equipe. Isso gerou          

uma experiência única para o seu prosseguimento nas modalidades         

mais avançadas do esporte. 

 

Sua participação nos treinos privilegiou um importante aspecto da         

categoria que é o preparo físico e psicológico envolvidos no esporte. A            

simulação de diversas situações tanto de pista quanto climáticas         

puderam dar a chance do piloto se adaptar de maneira plena e rápida             

à qualquer tipo de pista. 

 

O único ponto negativo até aqui foi a quebra de um componente do             

kart que, na última volta, quando já pensávamos em comemorar o           

grande título nacional, nos deixou na mão. Contudo, qual grande          

piloto no cenário esportivo que não passou por isso? Coisas de           

corrida... 

 

5. CONCLUSÃO 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rua Bernardo Guimarães, 67 - Funcionários - CEP: 30140-080 - BH - MG | Fone: (31) 2138-7002 | E-mail: institutossc@gmail.com 

http://www.sergiosettecamara.com/


 
Por todo o exposto fica claro que o desenvolvimento do piloto através            

de seus treinos contribuiu sobremaneira para sua formação.        

Agradecemos o incentivo do Ministério dos Esportes através da LIE          

que possibilitou a elaboração e aprimoramento do piloto em sua          

formação. O Instituto Sérgio Sette Câmara segue firme na         

consecução de seus objetivos durante todo o período de execução do           

projeto sempre prezando pelos princípios de impessoalidade,       

moralidade, publicidade e eficiência 

 

 

Dessa forma, considerando que todas as exigências foram devidamente         

cumpridas. 

 

 

Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

INSTITUTO SÉRGIO SETTE CÂMARA – ISSC 

Felipe Gazolla Vieira Marques 

Presidente 
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