


2021 | Mundial de F-E

* Dragon Penske Autosport (Titular)

2020 | F-1 / F-E / Super Formula

* Red Bull e Alpha Tauri F-1 (Reserva)

* GEOX Dragon F-E (Titular)

* B-Max Racing Super Formula (Titular)

2019 (F2 World Championship)

* Contratado pela DAMS Motortport

* Contratado pela McLaren F1 (Testes)

24 Corridas | 12 países

4º Colocado final | 2 vitórias

Melhor piloto do Brasil em 2019

2018 (F2 World Championship)

* Carlin Team

24 Corridas | 12 países

6º lugar no Campeonato

8 Pódios na temporada

2017 (F2 World Championship)

* MP Motorsport

* 22 corridas em 10 países

-> Vitória Spa-Francorchamps

-> 2º lugar em Monza - ITA(Podium)

2016 (Europeu de F3)

* RED BULL JUNIOR TEAM

34 Corridas

Pole-Position in Nurburgring (ALE)

Recorde da pista em Red Bull Ring (AUS)

2015 (Europeu e Macau F3)

Motopark Team

37 Corridas

4 Pódios BEL | AUS | HOL | CHI

Recorde da pista em Macau (CHI)

2014 (Estreia na F3 Brasil)

Cesário F-3

6 Corridas

2 Pódios

2014 (Categoria KF - Europa)

Vencedor no Campeonato alemão

Piloto destaque no Winter Cup - Lonato - Italy

Piloto destaque no Campeonato Europeu - Espanha

2013 (Categorias: KF Junior (EU) / Graduado (BR))

Vice Campeão Brasileiro

Vice Campeão da Copa Brasil

2012 (Categoria: KF 3 (EU) / Junior (BR))

CAMPEÃO MUNDIAL – X30 World – Lyon – FRA

Tri-Campeão da Copa Brasil de Kart

Campeão do Super Kart Brasil

2011 (Categoria: Junior Menor (BR))

Bi-Campeão da Copa Brasil de Kart

Campeão do GP Nacional de Kart

Campeão do GP RBC

2010 (Categoria: Cadete)

Campeão da Copa Brasil de Kart

Currículo Esportivo



Um novo ídolo para o esporte brasileiro

O amante do esporte brasileiro, que atualmente está na

faixa etária de 50 anos ou mais, vivenciou o que é

conhecido como a era de ouro do automobilismo

brasileiro.

Essa privilegiada parcela da população pôde acompanhar

e torcer muito por pilotos que saíram das pistas do Brasil

para brilhar mundo afora e se tornarem ídolos como

Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet e Ayrton Senna com

seus oito títulos mundiais na F-1.

Depois deles, Rubens Barrichello e Felipe Massa também

tiveram trajetória de grande sucesso para a repercussão

dos brasileiros no esporte com inúmeras vitórias e três

vice-campeonatos da F-1.

Sette Câmara, atualmente com 23 anos, surge como a

principal estrela do automobilismo no país e, com carreira

estabelecida no Campeoanto Mundial de F-E, apresenta-

se como a grande chance de ser o próximo ídolo do Brasil.



A ideia da Fórmula E foi do presidente da FIA, Jean Todt, e do empresário espanhol Alejandro Agag. Juntos, eles

desenvolveram a categoria como um meio de demonstrar o potencial da mobilidade sustentável para ajudar a criar um

mundo melhor e mais limpo.

Desde a estreia global na área do Parque Olímpico em Pequim, em 2014, a Fórmula E se tornou uma marca de

entretenimento global com o automobilismo no coração. Atualmente, com 12 equipes e 24 pilotos no grid, o campeonato se

tornou destino das melhores equipes e dos grandes talentos do automobilismo mundial.

Com um total de nove montadoras – Audi, BMW, DS, Jaguar, Mahindra, Mercedes-Benz, Nio, Nissan, Porsche - a Fórmula E

serve como uma plataforma competitiva para que fabricantes de carros globais e fornecedores de mobilidade testem e

desenvolvam tecnologias relevantes para as estradas.

Com seis temporadas de corridas de rua 100% elétricas concluídas o campeonato possui um dos melhores calendários

esportivos do mundo, com 13 corridas em 12 das cidades mais progressistas do mundo em cinco continentes.

No final do ano de 2020 a Fórmula-E recebeu da FIA o status de Campeonato Mundial e, com isso, passa a integrar o

seleto grupo de modalidade que tem o reconhecimento maior da entidade máxima do automobilismo ao lado da F-1,

Endurance (WEC), Rally (WRC) e Kart.

O Campeonato Mundial de Fórmula-E



O ABB FIA Formula E World Championship promove ativamente soluções de mobilidade

elétrica e energia renovável a fim de contribuir para reduzir a poluição do ar e combater

as mudanças climáticas em todo o mundo.

A Fórmula E se torna a primeira categoria esportiva a ter uma pegada de carbono zero

líquida certificada desde a criação. Comunicado ao mundo na Semana do Clima de Nova

York 2020. Seguindo a abordagem recomendada pela Convenção-Quadro das Nações

Unidas sobre a Mudança do Clima (CQNUMC), a Fórmula E deu três passos fundamentais

para alcançar uma pegada de carbono zero líquida: medição efetiva da produção de

carbono, priorização da redução da pegada e compensação das emissões inevitáveis

restantes.

Com uma finalidade primordial de neutralizar a mudança climática, o compromisso da

Fórmula E de oferecer um futuro melhor por meio das corridas determina as iniciativas

contínuas ambientais, econômicas e de sustentabilidade social em todo o mundo.

SUSTENTABILIDADE

A CORRIDA POR UM FUTURO MAIS LIMPO, MAIS RÁPIDO



PRESENÇA GLOBAL



BRASIL SE DESTACA E FÓRMULA-E CELEBRA

AUMENTO DE AUDIÊNCIA GLOBAL

O esperado crescimento da Fórmula E chegou. A categoria de elétricos divulgou os números

globais de sua audiência relativo ao período de 2020/2021. O Brasil foi um dos destaques,

com um incremento de 286% no consumo das corridas. Cultura, na TV aberta, e SporTV, na TV

fechada, são as emissoras responsáveis por levar as provas ao mercado brasileiro.

No âmbito global, a Fórmula E cresceu 32% e impactou 316 milhões de telespectadores. Vale

lembrar que, por conta da pandemia, o calendário foi mais enxuto.

Outros fatores de sucesso apontado pela categoria estão os negócios firmados com canais

abertos em mercados como o europeu e sul-americano. No Reino Unido, por exemplo, a

audiência aumentou em 156%. Já na Alemanha, valorização de 338%. Itália e França, o cenário

não foi diferente: +128% e 123%, respectivamente. Indonésia (+147%) e Estados Unidos (+25%)

também se destacaram pelo mundo.

“Este foi um ano de quebra de recorde para a Fórmula E, pois trabalhamos com nossas

equipes, parceiros de mídia e patrocinadores para entregar uma estratégia que prioriza os fãs,

enfatizando o desenvolvimento do público durante as corridas ao vivo e o envolvimento direto

em nossas plataformas digitais. É claro que há um grande interesse dos fãs nas corridas

elétricas da Fórmula E nas cidades, e estamos muito satisfeitos em ver que nossa estratégia de

parceria com emissoras comprometidas com cobertura gratuita localizada, envolvente e

acessível está valendo a pena”, disse Jamie Reigle, executivo-chefe da Fórmula E.

A próxima temporada está prevista para iniciar em 28 de janeiro de 2022. Até aqui, serão 16

provas no total espalhadas por 12 países.

Fonte: mktesportivo.com



PATROCINADORES E PARCEIROS DO CAMPEONATO















5º LUGAR EM AUDIÊNCIA 

NACIONAL EM 2020

MÉDIA DE 17.000.000 DE 

TELESPECTADORES

MÉDIA DE 7.000.000 DE DOMICÍLIOS

TRANSMISSÃO COMPLETA EM TV ABERTA



1º LUGAR EM AUDIÊNCIA DE ESPORTES NO BRASIL

MÉDIA DE 7.000.000 DE TELESPECTADORES

MÉDIA DE 2.900.000 DE DOMICÍLIOS

TRANSMISSÃO EM TV FECHADA E STREAMING





Na temporada de 2019 houve a estreia do

radical carro Geração2 da Fórmula-E. Com

o dobro da capacidade de armazenamento

de energia em relação ao carro da primeira

geração o novo Fórmula-E conta atualmente

com 250 kW de potência, acelera de 0 a 100

km/h em 2,8 segundos e atinge uma

velocidade máxima de 280 km/h.

CONHECENDO A

MÁQUINA



* Contrato iniciado em março/2020

* Disputou toda a temporada 2021 do Mundial de F-E 

* Disputou as seis provas finais do Campeonato 2019/2020

* Participa regularmente de sessões nos simuladores em 

Silverstone (Inglaterra)

* Contrato fechado para a temporada 2022



APLICAÇÃO DA MARCA | CAPACETE



APLICAÇÃO DA MARCA | CAMISETA DO PILOTO





APLICAÇÃO DA MARCA | JAQUETA DO PILOTO



Mais de 100.000 seguidores nas Redes Sociais



CONTRAPARTIDA DA MARCA | WEBSITE DO PILOTO (www.sergiosettecamara.com)



CONTRAPARTIDA PESSOAL | VISITA AOS BOXES DA FÓRMULA-E

Por mais VIP que um convidado possa ser existem alguns tipos de

experiências que não são possíveis de comprar.

Exatamente nesse sentido que a equipe de marketing do piloto Sérgio

Sette Câmara preparou um pacote especial para os clientes e diretores

da empresa.

Em quatro oportunidades da temporada 2022 da FIA Fórmula-E o piloto

poderá recepcionar dois convidados do Banco nos boxes da equipe

Dragon / Penske Autosport para conhecerem por dentro todo o

funcionamento e tecnologia de uma equipe internacional.

Nos demais momentos do fim de semana de corrida esses convidados

estarão confortavelmente acomodados num camarote VIP onde, junto a

outros convidados do evento, poderão aumentar o seu networking e ter

contato com pessoas chaves de corporações do mundo inteiro.

Para fechar com chave de ouro a experiência os convidados da empresa

terão a oportunidade de, na quinta-feira que precede o evento,

participarem de um jantar exclusivo com o piloto e seu staff pessoal.



* Cessão de uso da imagem do piloto para campanha comercial

da empresa;

* Participação do piloto por meio de imagem e voz em até dois

vídeos comerciais da empresa;

* Participação do piloto por meio de imagem e voz em um vídeo

institucional da empresa;

* Oito postagens nas Redes Sociais do piloto (FEED) durante a

temporada 2022 fazendo referência a parceria com a empresa

sejam elas o anúncio efetivo da parceria, convite para os vídeos

e imagens espontâneas utilizando o uniforme personalizado da

empresa.

CONTRAPARTIDA DA MARCA | IMAGEM PESSOAL DO PILOTO



CONTATO
Flávio Quick | Marketing e Comunicação

+55 31 999551420

quickcomunicacao@gmail.com


