
Uma agência direcionada, que conta com um centro de 
treinamento direcionado como sede. Unimos tecnologia á 
conhecimento e infra-estrutura com a finalidade de 
entregar performance ao mercado motorsport. 

QUEM SOMOS:

MISSÃO:

VISÃO:

VALORES:

Entrega de performance 

Democratizar o esporte a 
motor.

Atender às necessidades e 
anseios do praticante, 
leigo ao profissional do 
automobilismo.





selection

Um programa de seleção que coroará 3 finalistas através 
de métricas bem estipuladas e dinâmicas específicas. 
Estes, receberão um grande incentivo no mundo 
automobilístico.

o que é:

Em parceria com:



Em parceria com:

TREINO SPRINT RACE + 
100% PLANO FULL PILOTECH

P1

TREINO F1600 + 70% 
PLANO FULL PILOTECH

P2

50% PLANO FULL 
PILOTECH

P3

R$ 18.800,00

R$ 10.860,00

R$ 6.900,00

R$ 36.560,00

+

=

+

=

=

selection



“Um verdadeiro carro de corrida a seu alcance.” 

Acompanhando a tendência mundial em diminuir custos e 
investimentos, apresentamos o programa onde você leva 
apenas seu equipamento pessoal e recebe um legítimo carro 
de competição com o mais alto padrão de qualidade, 
performance e segurança. 



vo2 max + aptidão física
selection

Os selecionados passarão por uma dinâmica na Nova laboratórios, 
nossa parceira, com a intenção de medir sua capacidade física/ 
aptidão atlética através de alguns exercícios funcionais e o exame 
ergo-espirométrico (consumo de oxigênio).

O QUE É?

- Maior numero de repetições/ qualidade de execução nos 
exercícios funcionais 
- Medida direta do consumo máximo de oxigênio (VO2max).

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:



AVALIAÇÃO PSICOFÍSICA
selection

Exercícios que unem o desenvolvimento físico ao mental, 
desenholvidos por José Rubens D’Elia, serão executados para que o 
staff Pilotech entenda o potencial cerebral do participante. Os 
exercícios externariam a utilização do lado cartesiano e criativo do 
cérebro, aumentando a neuro-plasticidade.

O QUE É?

- Velocidade de adaptação aos exercícios apresentados. 
- Qualidade de execução dos exercícios 
- Tempo de execução da dinâmica psicofísica

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:



AVALIAÇÃO SENSORIAL
selection

Uma avaliação que revela a performance cognitiva do competidor. 
Levando em consideração a qualidade de reação, tomada de decisão, 
atenção, controle de impulsividade e visão periférica. O conjunto 
dessas característicacas, essenciais para um piloto, forma um 
“pentagrama" e um score que determinam o atleta melhor preparado.

O QUE É?

- Formato do pentagrama  
- Score de performance cognitiva

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:



simulador
selection

Os selecionados passarão por uma dinâmica de 1 hora no simulador 
psicofísico da Pilotech. Nesse momento, o competidor tem a 
oportunidade de mostar a sua capacidade em 3 diferentes 
circunstâncias: 
- Treino livre ( 10 min) 
- Classificação (10 min) = 3 voltas 
- Corrida (20 min)

O QUE É?

- Relação com o equipamento: Piloto X Carro 
- Potencial de classificação: velocidade/ volta ideal 
- Posicionamento de corrida  
- Constância 
- Potencial de largada

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:



redes sociais
selection

O vídeo postado ao final do programa deve ser anunciado pelos 
competidores aos seus seguidores e torcedores. Nesse caso, a 
equipes estará levando em consideração a força comercial, digital, do 
copetidor.

O QUE É?

Aquele que trouxer mais comentários com o 
seu @ e o #teampilotech é o grande 
vencedor.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:



• horário: 7:00 - 21:00 
• DURAÇÃO: 1 HORA 
• local: nova laboratórios (AV.REPÚBLICA DO 

LÍBANO, 111) 
• TRAJE: ESPORTIVO COMPLETO (TENIS, SHORTS E 

CAMISETA). 
• RECOMENDAÇÕES: hIDRATE-SE E NÃO PRATIQUE 

ESPORTES NO DIA ANTERIOR.

vo2 max + teste aptidão fisica teste psicofísico avaliação sensorial simulador

cronograma
selection

• horário: 7:00 - 21:00 
• DURAÇÃO: 1 HORA 
• local:PILOTECH (AV.QUARTO CENTENÁRIO, 1532) 
• TRAJE: ESPORTIVO COMPLETO (TENIS, SHORTS E 

CAMISETA). 
• RECOMENDAÇÕES: hIDRATE-SE E NÃO PRATIQUE 

ESPORTES NO DIA ANTERIOR.

• horário: 7:00 - 21:00 
• DURAÇÃO: 40 minutos 
• local: PILOTECH (AV.QUARTO CENTENÁRIO, 1532) 
• TRAJE: ESPORTIVO COMPLETO (TENIS, SHORTS E 

CAMISETA). 
• RECOMENDAÇÕES: PESQUISE SOBRE TESTES 

COGNITIVOS.

• horário: 7:00 - 21:00 
• DURAÇÃO: 40 minutos 
• local: PILOTECH (AV.QUARTO CENTENÁRIO, 1532) 
• TRAJE: DE PREFERÊNCIA, PRESENÇA COM LUVAS E 

SAPATILHA. 
• RECOMENDAÇÕES: PESQUISE SOBRE O SIMULADOR 

PILOTECH (SOFTWARE: AUTOMOBILISTA).

vo2 + apt.fis. + psico. + sens. + sim. + engaj. = scr. finalscr. final



selection

✓ Mínimo de 6 meses de treino pilotech 
+ treino de f1600 +treino de sprint 
race

GRANDE 
FINAL

*Avaliações físicas, mentais, sensoriais e técnicas

EVOLUÇÃO

PILOTECH SELECTION 1 - 
MARÇO

3 BOLSAS

PILOTECH SELECTION 2 - 
JULHO

3 BOLSAS

PILOTECH SELECTION 3 - 
NOVEMBRO

3 BOLSAS



selection

grande 
final:

- Metas á serem atingidas dentro e fora das pistas.

Sprint Race: Dinâmica de 
treinos, classificação e 

corrida

Pilotech: Competição pela 
alta-performance 

psicofísica e técnica

9 finalistas (Aptos e bem treinados 
para disputar a grande final).

EVOLUÇÃO



EVOLUÇÃO
selection

9 finalistas (Aptos e bem treinados 
para disputar a grande final).

Desconto de 70 % temporada 2019 + 
PLANO FULL PILOTECH

P1

P2

DESCONTO DE 30% TEMPORADA 2019 + 
PLANO FULL PILOTECH

P3

Desconto de 50 % temporada 2019 + 
PLANO FULL PILOTECH


