
PITCH Live Vale do Pinhão 2021

Transformando o mundo através da inovação

:: INOVAÇÃO E NOVA ECONOMIA

A nova economia está baseada no modelo de inovação tecnológica, seja incremental ou

disruptiva. Sua manifestação se dá pelo rápido impacto econômico,ambiental e social, em função

do seu modelo de transformação digital do sistema produtivo de bens e serviços.

No centro da nova economia estão as startups, empresas nascentes de micro e pequeno porte,

com grande potencial de crescimento, em escala geométrica. Estima-se que o Brasil já possua

por volta de 15mil a 18mil startups ativas, desde o último levantamento nacional publicado pela

Associação Brasileira de Startups (ABStartups) que dava conta de aproximadamente 13mil

empresas no Brasil.

:: Curitiba, Cidade Inteligente e 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. Seu 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 uma cidade inteligente, conectada e cada vez mais sustentável.



Com o Vale do Pinhão, Curitiba chegou aos seguintes reconhecimentos e premiações nacionais

e internacionais (além do já citado estudo da StartupBlink):

❖ 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;

❖ Ranking da Universalização do Saneamento das Capitais Brasileiras – Associação

Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - ABES – Cinco vezes consecutivas a

melhor entre as capitais rankings de 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.

Segundo o estudo da StartupBlink, o Brasil é o 24º país no mundo e o 1º na América Latina

segundo o ranking mundial Startup Ecosystem Ranking, publicado em junho de 2021, que

considerou 1.000 cidades de 100 países. Do Brasil, 32 cidades foram estudadas. Ele define o

rankeamento por um score formado pela análise da quantidade de startups, qualidade e

ambiente de negócios. Este índice internacional mede a quantidade, a qualidade e a atividade

das startups para estabelecer seu ranking de ecossistemas. Curitiba ficou na 144.ª posição entre

as cidades pesquisadas e no Brasil, apenas depois de São Paulo.

Por fim, dimensionando o povoamento de startups, no último mapeamento realizado pelo

SEBRAE-PR, Curitiba registrou 422 startups, das 1.434 do Paraná.

Também é de se ressaltar que Curitiba tem as duas únicas startups com status de unicórnios do

Sul do país: EBANX (2019)  e  MADEIRAMADEIRA (2021).

https://report.startupblink.com/#lp-pom-text-294
https://www.sebraepr.com.br/wp-content/uploads/Mapeamento_StartupPR_2020_2021.pdf


Mais três startups nascidas em Curitiba, podem se transformar Unicórnios: OLIST,

CONTABILIZEI e PIPEFY, de acordo com o report “Corrida dos Unicórnios”, do Distrito.

:: PITCH LIVE VP

A trajetória PITCH Live consiste numa emocionante disputa entre startups, na qual seus

negócios são colocados à prova em busca do “Mérito da Inovação” do Vale do Pinhão,

independentemente do seu grau de maturidade ou faturamento.

É realizada anualmente pela Agência Curitiba, como evento de promoção do ecossistema de

startups, dentro do programa Cidade das Startups.

O evento já revelou uma startup de predição de doenças por DNA, a Full DNA, vencedora da

primeira edição. E outras startups que seguiram para se apresentar ao comitê de investimento

da CoreAngels Altantic, de Portugal, na Europa, na sua segunda edição.

:: Edição 2021

Qual o valor de uma inovação capaz de mudar o mundo?

Qual o potencial inovador de soluções tecnológicas que podem alterar significativamente

o jeito com que as pessoas vivem, fazem negócios e se relacionam entre si e com o meio

ambiente?

A PITCH Live 2021 está calcada nos fundamentos de ESG (Environmental, Social &

Governance), a fim de promover o senso e importância do impacto social, ambiental e de

governança nos negócios privados, especialmente nas startups. Uma empresa com boas

práticas de ESG pode atrair mais a atenção de investimentos.

A busca de 2021, portanto, será por uma startup que prove realmente ser transformadora das

realidades ambiental, social e de governança.

Nesse sentido, numa cooperação inédita, a trajetória PITCH Live 2021 será realizada em

parceria com a Associação Brasileira de Engenharia Ambiental e Sanitária (ABES), como

uma atividade prévia e simultânea ao seu 31º Congresso Nacional.

O Congresso da ABES acontecerá em Curitiba, em formato híbrido (presencial e remoto), de 17

a 20 de outubro em Curitiba, no centro de exposições EXPO Unimed, com a final e a premiação

sendo transmitidas diretamente do palco do evento nacional.

A temática do 31.º Congresso da ABES é “Cidades inteligentes, conectadas com saneamento e

meio ambiente”,

Para participar, a startup devia ter menos de 10 anos de fundação, ter um produto com

características de inovação tecnológica, em uma das áreas de interesse do evento, e ter sede no

país.

http://abes-dn.org.br/abeseventos/31cbesa/


A PITCH Live 2021 recebeu mais de 80 (oitenta) inscrições de startups com

produtos/processos relacionados com “cidades inteligentes, saneamento, meio ambiente e

sustentabilidade”. A quantidade de inscrições é considerada muito boa pela Organização.

Segundo Marlon Cardoso, coordenador de programas da Agência Curitiba de Desenvolvimento e

Inovação, “a quantidade de inscritos foi muito positiva. Isso porque, a pesquisa e

desenvolvimento de soluções inovadoras nas áreas de interesse da competição ainda

representam um desafio nacional.” Ainda, complementa: “A pauta do ESG é recente e se traduz

nas soluções que veremos apresentadas na PITCH Live do Vale do Pinhão em parceria com a

ABES”.

A PITCH Live deste ano traz visibilidade nacional às inovações tecnológicas apresentadas pelas

competidoras, o que pode gerar conexões promissoras que podem ajudá-la a se fortalecer e

crescer, ainda mais, no mercado.

Além disso, a vencedora será reconhecida com o “Mérito Nacional da Inovação”, concedido

pela Organização da PITCH Live e Congresso da ABES. A vencedora também será premiada

com R$50mil, além de outros benefícios, tais como mentorias e possibilidade de submeter-se a

comitês de investimento, realizar Provas de Conceito, conforme disponibilidade e interesse dos

patrocinadores e apoiadores.

:: Calendário

Até 30 de setembro, as startups puderam se inscrever para a disputa. As inscrições foram

submetidas a uma avaliação de forma, verificando o correto preenchimento dos requisitos de

empresa e de inovação tecnológica, e de mérito, envolvendo a análise das quatro dimensões da

sua operação: empresa, equipe, produto/processo inovador e mercado.

No dia 04 de outubro, as 24 (vinte e quatro) selecionadas para as duas apresentações

eliminatórias (Trips) estarão publicadas nos sites do Vale do Pinhão, Agência Curitiba e do 31º

Congresso da ABES.

Nos dias 06 e 07 de outubro, às 18:30, as selecionadas, subdivididas em dois grupos (Trips)

com 12 (doze) startups, se apresentarão, em modo virtual, com transmissão pelo Youtube do

Vale do Pinhão (www.youtube.com/valedopinhao).

De cada Trip sairão seis classificadas para a Final. Para isso, terão que disputar a melhor

avaliação na opinião de uma banca de jurados formada por investidores, especialistas,

pesquisadores, gestores e empresários que atuam com empreendedorismo e inovação.

A avaliação do juri considerará dois contextos: Objetivo: (i) atendimento às dimensões de

avaliação: empresa, equipe, produto/processo inovador e mercado; e, Subjetivo: (i)

potencialidade de transformação: econômica/governança, social e ambiental; (ii) qualidade e

conteúdo do material de pitch realizado; e, (iii) clareza, tempo e poder de síntese do

apresentador.

Entre 08 e 16 de outubro, as 12 (doze) finalistas da PITCH Live 2021 contarão com o precioso

auxílio de mentores(as) em inovação. As startups finalistas poderão, por sorteio, escolher quem



lhes auxiliará dentre os(as) voluntários (as) do banco de mentores(as). O(A) mentor(a) da startup

vencedora, além de compartilhar do “Mérito Nacional”, também será premiado com R$10mil.

Mentores podem se inscrever até 06 de Outubro, pelo link https://bit.ly/PITCHLiveVP.

As 6 (seis) startups com os melhores desempenhos nas votações em cada Trip serão

classificadas para disputar a etapa Final da trajetória.

Ainda, no dia 06 de outubro, a partir das 18:30, será aberto o formulário virtual de VOTO

POPULAR, cujo link será disponibilizado nos sites do Vale do Pinhão, Agência Curitiba e do 31º

Congresso da ABES. A torcida poderá votar em três competidoras (diferentes) que sejam da

sua preferência.

Todas as 24 (vinte e quatro) startups selecionadas para as Trips (mesmo não sendo finalistas)

competem na preferência do público. A startup que tiver mais votos até o dia 18 de outubro, além

de receber o reconhecimento de “Mais Popular da PITCH Live 2021”, também será premiada

com R$10mil.

São proibidos usos de meios automáticos de angariação de votos e será permitido somente um

voto por pessoa, com informação obrigatória de nome completo, CPF e endereço de e-mail.

O desempenho na votação popular soma votos na pontuação da final: 15 pontos (mais votada),

10 pontos (segunda) e 5 pontos (terceira). A premiação pode ser cumulativa, caso a startup

também seja vencedora no voto do juri.

:: Final

l

No dia 18 de Outubro, às 19h, as 12 (doze) startups finalistas se apresentarão, de forma

presencial ou virtual, diretamente do palco do 31º Congresso da ABES, com transmissão

pública, simultânea, pelos canais do Vale do Pinhão, ABES e GazzConecta, no Youtube.

A presença e a quantidade de público no ExpoUnimed, durante a Final da PITCH Live, estará

sujeito às determinações sanitárias, as quais serão cumpridas integralmente pela Organização e

ABES.

O resultado final de cada startup será formado pela pontuação obtida na avaliação da banca de

jurados mais a pontuação do seu desempenho no voto popular.

No dia 20 de outubro, às 19h, será realizada a cerimônia de divulgação do resultado da PITCH

Live e premiação das competidoras, no último dia do Congresso da ABES, diretamente do Expo

Unimed, com transmissão pelo Youtube do Vale do Pinhão, Agência Curitiba e ABES.

A primeira colocada geral receberá o MÉRITO NACIONAL DA INOVAÇÃO, concedido pela

ABES e Agência Curitiba, além de importância em dinheiro e outros possíveis benefícios pelos

patrocinadores e apoiadores. A segunda e terceira startups de melhor performance na trajetória

serão reconhecidas como “DESTAQUE NACIONAL”. Além disso, a startup mais bem votada pelo

público e o mentor da primeira colocada também serão reconhecidos e premiados com méritos e

R$10mil.

https://bit.ly/PITCHLiveVP


:: PATROCINADORES PITCH LIVE

● Minsait (an Indra Company)

● DELL Techonologies

● Biotrop

:: PATROCINADORES 31º CONGRESSO ABES

● Sabesp - Governo de São Paulo

● Sanepar - Governo do Paraná - Empresa anfitriã

:: ORGANIZAÇÃO

Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação SA

- Marlon Cardoso, Coordenador Técnico de Programas de Empreendedorismo e Inovação

E-mail: mcardoso@curitiba.pr.gov.br Celular: 41-98502-1126

Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – ABES

- Selma Aparecida Cubas

E-mail: selmacubas@gmail.com Celular: 41-9912-4306

:: SITES

Agência Curitiba: http://www.agenciacuritiba.com.br

Vale do Pinhão: http://www.valedopinhao.com.br

Pitch Live Vale do Pinhão: http://www.agenciacuritiba.com.br/pitchlive/

ABES: http://abes-dn.org.br/

31º Cogresso da ABES: http://abes-dn.org.br/abeseventos/31cbesa/
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