
TEAM BRAZIL
SCHOLARSHIP

Oferecendo oportunidades para jovens pilotos 
brasileiros



SOBRE O TEAM BRAZIL
É mais difícil do que nunca para jovens pilotos brasileiros correr fora do 
Brasil, mas esperamos mudar isso ajudando jovens e talentosos pilotos, 
dando-lhes oportunidades de mostrar seus talentos para o mundo. A Team 
Brazil Scholarship foi fundada em 2021 por Vera Lyra Oliveira Dos Santos . 
Este ano, pretendemos conseguir fundos para dar a um piloto a
oportunidade de correr no Festival de Fórmula Ford no Reino Unido.

Quanto mais financiamento conseguirmos, mais oportunidades podemos 
oferecer e mais pilotos podemos ajudar. Esperamos poder aumentar a bolsa 
ao longo dos anos para criar oportunidades maiores 
e melhores.

Estaremos selecionando 6 pilotos para colocar na frente de nossos juízes. Os 
pilots serão escolhidos com base em suas performances e nossos 3 juízes 
especialistas, Roberto Moreno, Djalma Fogaça e Adriano Medeiros, 
escolherão os vencedores da bolsa.

Os vencedores da Bolsa seguirão os passos de muitos grandes pilotos ao 
correr na Fórmula Ford. Emerson Fittipaldi, Ayrton Senna, Michael 
Schumacher, Mika Hakkinen e Jenson Button, para citar alguns. O Festival de 
Fórmula Ford tem uma história ilustre, tendo sido vencido até agora por 3 
brasileiros, com 14 de seus vencedores progredindo para a Fórmula 1.



CONHEÇA OS JUÍZES

Roberto Moreno
Campeão da Fórmula Ford Britânica

Vencedor do Festival de Fórmula Ford
Vencedor do Grande Prémio de Macau
Campeão da Fórmula Pacífico da Nova 

Zelândia
Campeão Internacional de F3000
Finalizador de pódio de Fórmula 1

Juiz de Team Brazil Scholarship

Djalma Fogaça
Campeão Brasileiro de Fórmula 

FordCampeão da Fórmula Chevrolet 
BrasilVencedor da corrida na Fórmula 

Opel Lotus Euroseries, Série Stock Car e 
Truck Brasileiro.

Juiz de Team Brazil Scholarship

Adriano Medeiros
3 vezes campeão da Fórmula Ford 
ClássicaVencedor da NASCAR Euro 

SeriesInstrutor de ARDS de grau 
ATreinamento de pilotos de corrida por 

mais de 12 anos
Juiz de Team Brazil Scholarship



ORÇAMENTO REQUERIDO

A Team Brazil Scholarship tem como objetivo arrecadar £ 
13.150. Este é o custo para trazer um piloto ao Reino Unido para 
competir no Festival de Fórmula Ford e ter uma chance 
competitiva de se sair bem no evento. 

Se conseguirmos arrecadar mais recursos, teremos como 
objetivo abrir a Bolsa para até 2 pilotos. para fazer isso, 
precisaríamos arrecadar £ 26.300.

Qualquer dinheiro extra arrecadado irá para treinamento, mais 
dias de testes e outras oportunidades.



OPÇÕES DE MARKETING

A Team Brazil Scholarship é uma oportunidade única para ajudar jovens 
pilotos talentosos a progredir em suas carreiras. A Team Brazil 
Scholarship também tem o objetivo de ajudá-lo, valorizamos o apoio e 
as parcerias e queremos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para 
fazer uma parceria de sucesso para você e a Team Brazil Scholarship. As 
opções de marketing estão abertas para você escolher as opções que 
mais se adequam a você, queremos lhe dar o melhor valor possível pelo 
seu investimento. Se mais de uma opção for atraente, podemos 
trabalhar juntos para criar uma oferta que funcione para você. Também 
estamos abertos a novas ideias e outras maneiras de trabalharmos 
juntos para oferecer a você o máximo de uma parceria.

A Team Brazil Scholarship já recebeu muita atenção da mídia e estamos 
promovendo ativamente a bolsa para continuar construindo nossa 
presença. Queremos criar uma bolsa que cresça ano após ano e ajude 
os brasileiros a ter sucesso em suas ambições no cenário mundial dar 
aos nossos parceiros o máximo de publicidade possível.



OPORTUNIDADES DE PARCERIA

• Team Brazil Scholarship está oferecendo um programa de mídia pronto para uso com ampla 
e favorável cobertura da mídia, no Brasil, Reino Unido e EUA. Oferecemos uma oportunidade 
de “fazer a diferença” ajudando a promover jovens pilotos de corrida brasileiros talentosos, 
dedicados e geralmente bem merecedores, homens ou mulheres, que já se destacaram nas 
categorias de juniores.

• A bolsa é sem fins lucrativos e não há “custos administrativos”, portanto, cada libra 
arrecadada é usada para financiar oportunidades para os vencedores da bolsa Team Brasil. 
Apoiadores estão sendo ativamente procurados para arrecadar mais fundos para a Bolsa e 
estamos interessados em trabalhar juntos para ajudar a promover negócios para um público 
envolvente.

• Podemos adaptar um pacote de marketing para se adequar ao seu orçamento e público-
alvo, dando-lhe a oportunidade de atingir um público-alvo adequado ao seu negócio, ao 
mesmo tempo que permite a você comercializar de forma criativa e única e ao mesmo 
tempo ajuda a promover o jovem Talento Brasileiro.



OPÇÕES DE MARKETING |
TEAM BRAZIL IRACING FESTIVAL

Fizemos uma parceria com a iRacing, líder mundial em simulação de corrida. iRacing tem 
uma extensa rede social com eventos populares transmitidos ao vivo. Eles têm mais de 
175.000 assinantes no YouTube e mais de 225.000 curtidas no Facebook. O Festival Team 
Brazil iRacing acontecerá na quarta-feira, dia 7 de julho. O festival será transmitido ao vivo 
pelos canais iRacing em inglês e português. O vencedor do evento será o primeiro dos 6 
finalistas da Bolsa.

E-sports é uma das indústrias de crescimento mais rápido no mundo. No ano passado, 435,9 
milhões de pessoas em todo o mundo assistiram a eventos e-sports, segundo dados da 
NewZoo, um grupo de pesquisa de mercado focado no setor. Ao mesmo tempo, a receita 
mundial de e-sports atingiu US $ 947 milhões em 2020, impulsionada pelo patrocínio de 
empresas como Coca-Cola, Gillette e Nike. O início da pandemia no ano passado foi um 
impulso inesperado para os e-sports, porque com muitos esportes profissionais 
interrompidos, as pessoas começaram a assistir aos e-sports.



OPÇÕES DE MARKETING 
PATROCINADOR DE TÍTULO| £7,500

O Patrocinador de título do evento
iRacing Festival receberá a maior
cobertura possível. O nome da marca
aparecerá no título do vídeo
‘Company Name | Team Brazil
iRacing Festival’. Seu logotipo
aparecerá no início e no final de cada
corrida e durante a Grande Final.
Entre as corridas, nosso patrocinador
principal também poderá ter
anúncios em vídeo nos intervalos
entre as corridas. Nosso Patrocinador
de título será o Patrocinador de título
para as transmissões em inglês e
português BR.



OPÇÕES DE MARKETING
PATROCINADOR DE REPLAY| £2,000

O Patrocinador de Replay terá
cobertura exclusiva de replays
durante o evento, portanto, sempre
que uma ultrapassagem ou incidente
for reproduzido, o patrocinador do
Replay apresentará para todos os
espectadores. O Patrocinador da
Repetição também terá a opção de
anúncios em vídeo nos intervalos
entre as corridas. O patrocinador do
Replay será o patrocinador das
transmissões em inglês e português BR



OPÇÕES DE MARKETING 
PATROCINADOR INDIVIDUAL DA CORRIDA

£1,000

Os patrocinadores das corridas terão a

opção de patrocinar corridas 

individuais dentro do evento. O 

festival da Team Brazil Scholarship tera 

4 quartas de final, 2 semifinais e uma 

grande final . Os heats e semifinais 

podem ser patrocinados 

individualmente . Os patrocinadores 

individuais da corrida terão sua 

marca colada na Grade da 

partida da corrida selecionada . Os 

patrocinadores individuais da corrida 

serão os patrocinadores das 

transmissões em inglês e Português



Opções de Marketing |
Patrocinador individual da corrida

Os patrocinadores individuais da corrida também terão sua marca no quadro de classificação da corrida, 

juntamente com o Patrocinador de título



Opções de Marketing |
Patrocinador individual da corrida
Patrocinadores de corridas individuais também terão sua marca nos resultados das corridas 

individuais



OPÇÕES DE MARKETING 
ANÚNCIO DE ESTILO DE TV | £250

Entre as corridas, haverá 

um curto período em que 

os pilotos e oficiais se 

preparam para a próxima 

corrida. Esse curto período 

pode ser preenchido com 

anúncios em vídeo no 

estilo TV, que podem ser 

usados para promover 

marcas. Esses anúncios 

podem ser direcionados ao 

público brasileiro ou inglês 

e podemos usar o anúncio 

tanto na transmissão 

brasileira quanto na 

inglesa.



OPÇÕES DE MARKETING 
CARRO DE CORRIDA
O próprio carro de corrida é uma valiosa ferramenta de marketing. Tem 
espaço para anunciar vários patrocinadores em locais de destaque. 
Existem 3 tipos diferentes de patrocínio de carros de corrida. 

Patrocínio de título| O carro vai exibir grande marca nos locais mais 
proeminentes que podem ser facilmente vistos pelos espectadores 
Patrocínio Elite| O carro exibirá uma marca de tamanho moderado na 
frente e na lateral do carro. 
Patrocínio de apoio| O carro terá uma pequena marca na lateral do carro. 

Os carros serão vistos nas corridas por milhares de espectadores,
serão vinculados em publicações na mídia e nas Redes Sociais.
Esperamos que a Bolsa seja um grande trampolim para os nossos
pilotos e que eles progridam no mundo do automobilismo e tenham
uma carreira de sucesso. Fotos deles dirigindo este carro 
reaparecerão
na mídia, criando um valor de longo prazo para a exposição de
marketing.



OPÇÕES DE MARKETING 
MACACÃO DE CORRIDA

O traje de corrida também é uma ótima opção de marketing, 
com os pilotos aparecendo em fotos do pódio, fotos do 
paddock, material de imprensa e redes sociais. Existem 2 
tipos de Patrocínio de Fatos de Corrida

Patrocínio de título | £ 1,500
exibirá uma grande marca na frente e na parte traseira do 
terno

Patrocínio de Apoio | £ 500
exibirá uma pequena marca no terno. Se os pilotos 
continuarem e progredirem no mundo do automobilismo 
para ter uma carreira de sucesso, as fotos deles vestindo o 
terno reaparecerão na mídia, criando um valor de longo 
prazo para a exposição de marketing.



OPÇÕES DE MARKETING 
CAMINHÃO DE CARRO DE CORRIDA|£1500

O carro será fornecido pela equipe Swift 
Cooper. O Swift Cooper Race Truck tem espaço 
disponível para logotipos e marcas. O 
caminhão será visto nas estradas do Reino 
Unido por milhares de motoristas. 

É uma excelente oportunidade para dar 
alguma exposição extra. O caminhão 
percorrerá diferentes pistas de corrida ao 
longo do ano e aparecerá no fundo de algumas 
das fotos da mídia de carros e motoristas 
tiradas na frente do caminhão.



OPÇÕES DE MARKETING 
MÍDIA SOCIAL

Estamos postando regularmente nas 
mídias sociais e construindo parcerias 
com empresas para ajudar a aumentar 
a exposição. Iremos nos conectar por 
meio da mídia social com nossos 
parceiros e faremos o nosso melhor 
para ajudar a promover as marcas para 
dar a melhor exposição possível. O 
marketing de mídia social está incluído 
em todas as nossas opções de 
marketing.



FESTIVAL DA FÓRMULA FORD
HOSPITALIDADE 

Nada supera a emoção do dia da corrida em Brands Hatch. Todos os 
nossos parceiros terão a opção de resgatar ingressos gratuitos para o 
Festival de Fórmula Ford para assistir ao piloto da Team Brazil 
Scholarship em ação. Durante o evento, os parceiros também terão 
acesso à nossa hospitalidade, onde uma variedade de lanches e drinks 
brasileiros serão servidos durante todo o final de semana.

Os participantes do evento também terão a grande oportunidade de 
conversar com nosso piloto e equipe. O Festival de Fórmula Ford é um 
dos eventos de corrida mais emocionantes do mundo e nunca deixa de 
produzir corridas disputadas enquanto os pilotos lutam por honras para 
serem coroados campeões do Festival. O evento é uma ótima maneira 
de entreter clientes, colegas, amigos e familiares ficando de perto da 
ação e está incluído em todas as nossas Opções de Marketing.

Se os parceiros não puderem comparecer ao evento, o festival formula 
ford também será transmitido ao vivo.



PARCEIROS ATUAIS


