:: 31º CONGRESSO DA ABES – 17 a 20 de Outubro de 2021
Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES): 10 mil associados no Brasil
PROGRAMAÇÃO:

Híbrida (presencial, seguindo orientações sanitárias, e online, ao vivo, pelo Youtube)

CIDADE SEDE:

Curitiba – PR, a cidade do VALE DO PINHÃO

LOCAL:

ExpoUnimed

TEMÁTICA :

"Cidade Inteligente e Conectada com o Saneamento e Meio Ambiente"

NOVIDADE:

Trajetória PITCH LIVE - Vale do Pinhão+
em parceria com a Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação SA

ON

:: O VALE DO PINHÃO
Uma cidade inteligente é aquela que se desenvolve
economicamente ao mesmo tempo que aumenta a qualidade de
vida de seu cidadão de forma consciente.

:: PILARES

INTEGRAÇÃO e
ARTICULAÇÃO

O propósito é fortalecer e potencializar a economia por meio do
empreendedorismo, ciência, tecnologia e inovação, com foco no
desenvolvimento sustentável.

A visão é de ecossistema, integrando universidades, aceleradoras,
incubadoras, fundos de investimento, centros de pesquisa e
desenvolvimento, startups, movimentos culturais e criativos e o
poder público com a sociedade.
O Vale do Pinhão é o movimento do ecossistema de inovação de
Curitiba que desenvolve as ações de cidade inteligente, conectada
e cada vez mais sustentável.

REURBANIZAÇÃO e
S U S T E N TA B I L I D A D E

EDUCAÇÃO
EMPREENDEDORA
E D I G I TA L

LEGISLAÇÃO e
INCENTIVOS
FISCAIS
TECNOLOGIA E
INFORMAÇÕES

ON

:: DESEMPENHO DO VALE DO PINHÃO

❖ Latam Smart City Awards 2019 e 2021, México
Finalista do prêmio das cidades inteligentes na América Latina
Em 2021, mais uma vez finalista, concorrendo ao título

❖ Intelligent Community Forum (ICF) 2019, 2020, 2021, ICF
Entre as 21 comunidades mais inteligentes do mundo
Em 2021, entre as 7 primeiras e competindo pelo título

❖ Wellbeing Cities Award 2020 - NewCities, Canadá
Vencedora na categoria “Construindo uma economia urbana vibrante”

❖ World Smart City Awards 2019 - Smart City World Congress
Entre as seis cidades mais inteligentes do mundo, ref. Ambiente Urbano

❖ Connected Smart City 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, Urban System
Entre as três cidades mais inteligentes e conectadas do país (1º em 2018)

Em 2021, cidade Mais Empreendedora do Brasil e 1º lugar em Urbanismo
❖ Top 100 ecossistemas emergentes do Mundo, 2020, Startup Genome
Única cidade brasileira na categoria. 2ª posição Latam em Performance do Ecossistema

❖ Produtividade e eficiência do setor de tecnologia no Brasil, 2020, ACATE
Primeira colocada, no Tech Report 2020

❖ Ranking brasileiro das Cidades Amigas da Internet 2020 (Teleco)
Curitiba saltou 20 posições de 2019 para 2020, ficando na 5ª posição

❖ Melhor capital na Universalização do Saneamento, 2017, 2018, 2019, 2021, 2021, ABES

:: DESEMPENHO DO VALE DO PINHÃO

Curitiba lidera a geração de empregos de TI
no Paraná, Assespro, 2020
Setor de TIC do Paraná apresentou o melhor desempenho do País,
com crescimento de 25,6% em relação ao ano anterior.
TECH Report 2020, ACATE

Duas únicas startups UNICÓRNIO do Sul do país
EBANX 2019 e MADEIRAMADEIRA 2021
Mais três startups nascidas em Curitiba, podem se transformar
Unicórnios: OLIST, CONTABILIZEI e PIPEFY (Distrito)

:: TRANSFORMANDO O MUNDO PELA INOVAÇÃO
A Trajetória PITCH Live Vale do Pinhão é uma DISPUTA ENTRE STARTUPS com

POTENCIAL

POTENCIAL

#inovador

#transformador

✓
✓
✓
✓

Empresa
Equipe/Pessoas
Produto
Mercado

✓ Economia
✓ Sociedade
✓ Meio ambiente

:: PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÕES

INSCREVA-SE
pitchlive-vp-congressoabes.paniclobster.com

PODEM PARTICIPAR: Startups de todo Brasil

#requisitos

#estágios

(i) modelagem startup
(ii) Sede no país
(ii) CNPJ com menos de 10 anos da fundação;
(iii) Produto ou Processo oriundo de P&DI (*)

1. Final
4. Mentoria
3. Classificação
2. Seleção
1. Inscrição
ON

(*) Base conceitual de P&DI: Inovação tecnológica, Manual de Oslo, 3ª Ed

A TRAJETÓRIA
STARTUPS de todo país colocam seu negócio à prova,
frente a uma banca de jurados(as) formada por mentores, investidores, pesquisadores e convidados(as),
para saber quem merece o MÉRITO NACIONAL DE INOVAÇÃO – VALE DO PINHÃO - ABES.

ON

TEMA DO 31º CONGRESSO DA ABES

"Cidades Inteligentes e conectadas
com o saneamento e o meio ambiente"

ÁREAS

•
•
•
•

Cidades Inteligentes
Saneamento
Meio ambiente
Sustentabilidade
ON

#temáticas

ÁREAS
Soluções vinculadas

• Cidades Inteligentes
•
•
•
•

Iluminação pública
Mobilidade e transporte público
Segurança e gestão urbana
Agricultura urbana

• Saneamento
•
•
•
•

• Meio ambiente
•
•
•
•

Manejo consciente e produção vegetal sustentável
Manejo consciente e produção animal sustentável
Iniciativas de economia circular
Educação ambiental

• Sustentabilidade
Sistemas de abastecimento
Tratamento de efluentes
Gestão de consumo
Otimização de reservatórios

•
•
•
•

Construção civil sustentável
Geração e uso de novas energias limpas
Alimentos e nutrição saudáveis
Exploração consciente e preservação de
recursos naturais

ON

#alcance

Incentivar inovação, ciência e tecnologia

Fomento à "nova economia"

13.000 startups no BR
1.434 startups no PR
422 startups em CWB

Pauta comum = ESG
10.000 Associados ABES

Saneamento ambiental pela Engenharia

•
•
•
•

UNIVERSIDADES
EMPRESAS
PROFISSIONAIS
PESQUISADORES

ON

VIRTUAL
[16:30]

VIRTUAL

LANÇAMENTO
30Ago - Live "ABES Conecta" com Agência Curitiba

INSCRIÇÕES
30Ago a 24Set - Site 31º ABES [Plataforma Panic Lobster]
Até 300 startups de todo Brasil

VIRTUAL

#trajetória

04/Out - Publicação das 24 startups selecionadas

VIRTUAL
[18:30]
[18:30]
[11:00]
[LIVRE]

HÍBRIDO
ON

SELEÇÃO

[19:00]
[18:00]

CLASSIFICAÇÃO, VOTAÇÃO PÚBLICA E MENTORIA
06Out - Trip1 [Abertura da votação Pública]
07Out - Trip 2 [Publicação das 12 Classificadas]
08Out - Mentoria [Reunião de match com Mentores (as)]
08 a 16Out - Período de Mentorias

FINAL E PREMIAÇÃO
18Out - Final [12 classificadas se apresentam e 1 vence]
20Out - Resultado na Cerimônia de Premiação

#disputa
INSCRITAS

SELECIONADAS

Avaliação

1

12

24

300

FINALISTAS

2 Trips

MÉRITO NACIONAL
PRÊMIO 30K

VENCEDORA
Mentoria

Mentor(a) da Startup
vencedora também
é premiado(a) 5K

ON
(*) Valores variávelis, conforme disponibiliade de recursos da Organização

#votação popular
24 Startups
Selecionadas participam

O público VOTA uma vez
em até
Startups

3

1 Startup

MAIS VOTADA

MÉRITO POPULAR
PRÊMIO 5K
ON
(*) Valores variávelis, conforme disponibiliade de recursos da Organização

#premiações
PARTICIPANTE

PRÊMIO

MÉRITO

CERTIFICAÇÃO

Startup vencedora

30 MIL REAIS

Merito Nacional

Impressa

Startup segunda colocada

-

Destaque Nacional

Impressa

Startup terceira colocada

-

Destaque Nacional

Impressa

Startup mais votada pelo público

5 MIL REAIS

Mais Popular

Impressa

Startup finalista

-

Finalista Trip 1 ou 2

Virtual

Startup selecionada

-

Selecionada Pitch Live 2021

Virtual

Startup inscrita

-

Participante Pitch Live 2021

Virtual

Mentor da startup vencedora

5 MIL REAIS

Mérito Nacional

Impressa

Mentor das demais finalistas

-

Finalista Pitch Live 2021

Virtual

Avaliador das Inscrições

-

Colaborador Técnico

Virtual

Integrante da Banca de Jurados

-

Colaborador Especialista

Virtual

BENFÍCIOS
Os Benefícios serão
concedidos
diretamente por
apoiadores e
patrocinadores,
mediante cadastro.
Poderão ser
bibliografias, descontos
em produtos e serviços,
mentorias (mín. 2h),
oportunidade de
apresentar-se em
comitês de
investimento,
realização de Provas de
Conceitos (POCs) e
outros itens aceitos
pela Organização

Nota1. Os valores para os Prêmio em moeda corrente nacional serão levantados pela ABES, por patrocínio ou outras fontes disponíveis. Ainda, os valores
poderão ser aumentados, conforme a disponibilidade e adesão dos patrocinadores ou viabilidades financeiras da ABES.
Nota2. As Certificações e Méritos serão assinados, conjuntamente, pela Agência Curitiba e ABES.

:: PATROCÍNIO
Seja PATROCINADOR(A) da trajetória PITCH Live Vale do Pinhão!

ACESSE O FORMULÁRIO
https://bit.ly/pitchlive_abes_patrocínio-apoio

❖ Branding da marca com as causas de ESG e dos ODS´s

❖ Acesso ao material e conexões com startups inscritas ou selecionadas ou classificadas
❖ Conexões com a comunidade da ciência, tecnologia e inovação
❖ Conexões com associados da ABES
❖ Possibilidade de inserções de video e falas nos eventos virtuais e presenciais
Saiba mais #patrocínio

ON

:: APOIO
Seja APOIADOR (A) da trajetória PITCH Live Vale do Pinhão!

ACESSE O FORMULÁRIO
https://bit.ly/pitchlive_abes_patrocínio-apoio

❖ Promoção das causas de ESG e dos ODS´s

❖ Participação como membro especialista da Equipe de Avaliação das Inscrições
❖ Novas conexões com a comunidade da ciência, tecnologia e inovação e associados da ABES
❖ Participação como JURADO (A) durante as Classificatórias e/ou Final
❖ Oferecimento de gratuidades ou vantagens em produtos e serviços às startups e ao público
❖ Divulgação, promoção e ajuda com itens de organização
Saiba mais #apoio

ON

#patrocínio
COTA

EXCLUSIVE

GOLD

SILVER

BRONZE

VALOR (R$)

50 MIL

CONTATOS

Acesso à relação
completa de todas as
startups inscritas para a
Pitch Live

30 MIL

Acesso à relação das
startups selecionadas
para a Pitch Live

20 MIL

Acesso à relação
completa de todas as
startups classificadas
para as Trips da Pitch
Live

10 MIL

Acesso à relação
completa de todas as
startups classificadas
para as Trips da Pitch
Live

CONTRAPARTIDA
Nome e/ou logomarca como patrocinador em
posição de destaque principal em todos os
materiais e locais de divulgação. Menção de
nome em todas as publicações e eventos
transmitidos ao vivo; Inserção de marca nas
etapas classificatórias virtuais, final e
premiação; Possibilidade de integrar o card de
palestrantes do Congresso no 31º Congresso
da ABES.
Nome e/ou logomarca como patrocinador em
posição de destaque superior em todos os
materiais e locais de divulgação; Menção de
nome em todas as publicações e eventos
transmitidos ao vivo; Inserção de marca nas
etapas classificatórias virtuais, final e
premiação.
Nome e/ou logomarca com patrocinador em
posição de destaque mediano em todos os
materiais e locais de divulgação. Menção de
nome em todas as publicações e eventos
transmitidos ao vivo; Inserção de marca nas
etapas classificatórias virtuais e final.
Nome e/ou logomarca como patrocinador em
posição de destaque básico em todos os
materiais e locais de divulgação. Menção de
nome nos eventos transmitidos ao vivo;
Inserção de marca nas etapas classificatórias
virtuais.

2 TRIPS

FINAL

Inserção de vídeo de
Inserção de vídeo de 30 segundos;
30 segundos;
Possibilidade de fala
Possibilidade de
presencial e/ou virtual;
participação na banca Possibilidade de
de jurados.
participação na banca
de jurados.

Inserção de vídeo de
15 segundos;
Possibilidade de
participação na banca
de jurados.

Inserção de vídeo de
15 segundos.
Possibilidade de fala
virtual. Possibilidade
de participação na
banca de jurados.

PREMIAÇÃO

Inserção de vídeo de
30 segundos;
Possibilidade de fala
presencial e/ou virtual

Inserção de vídeo de
15 segundos

Inserção de vídeo de
Possibilidade de
10 segundos.
participação na banca Possibilidade de
de jurados.
participação na banca
de jurados.

-

Possibilidade de
Possibilidade de
participação na banca participação na banca
de jurados.
de jurados.

-

TODOS OS PATROCINADORES poderão indicar representantes para participar da Comissão de Avaliação as inscrições. E, ainda, ajustar com as startups a realização de POCs e de testagem de
tecnologias, mediante os interesses e possibilidades mútuas, sendo que os respectivos custos não estão incluídos nas cotas de patrocínio.
PATROCINADORES DE MAIOR COTA do 31º Congresso da ABES poderão ser divulgados com destaque, equivalente à cota Exclusive do Pitch Live.

#apoio
APOIO

PARTICIPAÇÃO

DOAÇÃO - STARTUPS

DOAÇÃO - PÚBLICO

COLABORAÇÃO, BENEFÍCIO OU VANTAGEM
(i) Na organização, divulgação e realização operacional do evento
(ii) Como integrante da comissão de avaliação das inscrições
(iii) Como integrante da banca de jurados de uma ou todas as Trips
(iv) Como integrante da banca de jurados da final
Gratuidade em produtos, bibliografias, serviços, mentorias eventos
e capacitações

Gratuidade em produtos, serviços, eventos e capacitações

CONTRAPARTIDA PITCH LIVE
Apresentação e agradecimento nominal durante os
eventos virtuais e presenciais. Possibilidade de
acesso aos contatos das startups finalistas
Inserção de logomarca básica como apoiador da
Pitch Live; Apresentação e agradecimento nominal
durante os eventos virtuais e presenciais.
Possibilidade de acesso aos contatos das startups
classificadas
Inserção de logomarca básica como apoiador da
Pitch Live; Apresentação e agradecimento nominal
durante os eventos virtuais e presenciais.
Possibilidade de acesso aos contatos das startups
classificadas

BENEFÍCIOS - STARTUPS

Descontos e vantagens na aquisição e contratação para produtos,
serviços, mentorias, eventos e capacitações

Inserção de logomarca básica como apoiador da
Pitch Live; Agradecimento nominal durante os
eventos virtuais e presenciais

BENEFÍCIOS - PÚBLICO

Descontos e vantagens na aquisição e contratação para produtos,
serviços, eventos e capacitações

Inserção de logomarca básica como apoiador da
Pitch Live; Agradecimento nominal durante os
eventos virtuais e presenciais

OUTROS

Outros tipos de apoio que estejam relacionados com a temática da
inovação e empreendedorismo ou com a temática do 31º
Congresso da ABES

Inserção de logomarca básica como apoiador da
Pitch Live; Agradecimento nominal durante os
eventos virtuais e presenciais

#proporções
PATROCÍNIOS - COTAS
EXCLUSIVE

GOLD

SILVER

BRONZE

APOIOS - DOAÇÃO/VANTAGENS
APOIO

#engajamento
TIPO

COLABORAÇÃO

DIVULGAÇÃO

ABES

AGÊNCIA CURITIBA

PATROCINADORES
PATROCINADORES
31º CONGRESSO
PITCH LIVE
DA ABES

APOIADORES
PITCH LIVE

DIVULAÇÃO do Pitch Live
para os inscritos e
DIVULGAÇÃO do 31º CABES
DIVULGAÇÃO de DIVULGAÇÃO de DIVULGAÇÃO de
participantes do 31º
como evento parceiroo da
ambos os eventos ambos os eventos ambos os eventos
CABES e Feira
Pitch Live Vale do Pinhão.
simultânea.

Publicações e postagens
em redes sociais, sites e
comunidades virtuais, no
âmbito da ABES. Convite
à rede de associados
(10.000). Realização de
divulgação na mídia,
instituições de ensino e
pesquisa, no site da ABES
e no hotsite do evento e
outras.

Publicações e postagens
em redes sociais, sites e
comunidades virtuais, no
âmbito do Vale do Pinhão.
Convite às principais
empresas e instituições
locais, estaduais e
nacionais de inovação e
empreendedorismo.
Convite à rede de contatos.

Compartilhamento
e publicação de
materiais de
divulgação em seu
portal, redes
sociais e em
mailing para
colaboradores e
contatos
institucionais

Compartilhamento
e publicação de
materiais de
divulgação em seu
portal, redes
sociais e em
mailing para
colaboradores e
contatos
institucionais

Compartilhamento
e publicação de
materiais de
divulgação em
redes sociais

:: ORGANIZAÇÃO

Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação SA www.agenciacuritiba.com.br Vale do Pinhão www.valedopinhao.com.br

Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – ABES www.abes-dn.org.br/abeseventos/31cbesa/

