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AGÊNCIA CURITIBA DE DESENVOLVIMENTO SA 
DIRETORIA TÉCNICA 

COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS 
Programa Cidade das Startups 
PITCH Live Vale do Pinhão 

 

 

 

Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação S/A, sociedade de economia mista, com 

personalidade jurídica de direito privado, nos termos da Lei Municipal nº 12.439/2007, de 18 de 

outubro de 2007, com sede na rua Engenheiros Rebouças, 1.732, Curitiba, Brasil, 

www.agenciacuritiba.com.br, CNPJ 09.324.976/0001-94, doravante denominada AGÊNCIA 

CURITIBA, mediante cooperação técnica com a ABES – Associação Brasileira de Engenharia 

Sanitária e Ambiental, organização não governamental, com sede na Rua Emiliano Perneta, 174 – 

6º andar, Curitiba, Brasil, www.abes-pr.org.br, CNPJ 33.945.015/0016-68, doravante denominada 

ABES, considerando a realização do concurso Trajetória PITCH Live Vale do Pinhão junto ao 31º 

Congresso da ABES, fazem conhecer o presente Regulamento anexo. 

 

Curitiba, 30 de agosto de 2021. 
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PITCH LIVE VALE DO PINHÃO – 31º CONGRESSO DA ABES 

REGULAMENTO  

 

 

1. A PITCH LIVE VALE DO PINHÃO 2021 

 

1.1 É uma ação do programa Cidade das Startups, da AGÊNCIA CURITIBA, no âmbito do Vale do 

Pinhão. Nela, startups colocam seu negócio à prova, frente a uma Banca de Jurados(as), formada por 

mentores(as), investidores(as) e pesquisadores(as), envolvidos(as) com a temática da inovação, 

ciência, tecnologia e empreendedorismo.  

 

1.2 Consiste num concurso em formato de disputa, online e híbrida, que identifica, reconhece e 

valoriza arranjos produtivos das startups, mediante análise técnica, de requisitos e critérios 

predefinidos, do seu potencial inovador, nas dimensões empresa, equipe/pessoas, produto e 

mercado, e o potencial, bem como do seu potencial transformador, verificando seu impacto de 

retornos para a economia, sociedade e meio ambiente.  

 

1.1.3 A edição da PITCH Live, ora prevista nesse regulamento, será um evento prévio e simultâneo 

ao 31º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, que será  realizado pela ABES, 

em Curitiba, capital do estado do Paraná, no mês de outubro do corrente ano. 

 

2. OBJETIVO 

Gerar valor e retorno econômico agregado, a partir do fomento às atividades produtivas inovadoras 

das startups brasileiras, em suas várias manifestações tecnológicas, vinculadas à temática do 31º 

congresso da ABES: “Cidades inteligentes e conectadas com o saneamento e o meio ambiente”. 

 

2.1 Objetivos Específicos 

2.1.1 Disponibilizar às startups participantes orientação técnica, capacitação e aperfeiçoamento da 

jornada empresarial, através de avaliações, júri e mentorias, com vistas a colaborar com a ativação, 

aceleração e sustentabilidade dos seus negócios inovadores; 

2.1.2 Incentivar conexões de negócios das tecnologias criadas pelas startups participantes, bem 

como, fomentar a pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias junto aos patrocinadores(as), 

apoiadores(as), poder público e sociedade em geral; 

2.1.3 Oportunizar a visibilidade de startups no contexto local, estadual, nacional e internacional, bem 

como, promover a troca positiva, voltada para co-criação de soluções inovadoras entre as startups e 

pesquisadores(as) em atividades Pesquisa e Desenvolvimento de Inovações (P&DI); 
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2.1.4 Promover a integração e o movimento positivo em prol do empreendedorismo, ciência, 

tecnologia e inovação no país, valorizando a filosofia de ESG (Enviromental, Social and Governance), 

a partir do apoio do Vale do Pinhão, ABES, patrocinadores(as), apoiadores(as) poder público, enfim, 

junto à comunidade nacional de inovação; 

2.1.5 Gerar a integração entre os atores dos diferentes ecossistemas de inovação no Brasil, 

envolvendo e conectando as pessoas interessadas em atividades com P&DI, tais como 

pesquisadores(as), profissionais, empresários(as), investidores(as) e gestores públicos, em especial, 

em torno da temática promovida pelo 31º Congresso da ABES. 

 

3. PÚBLICO ALVO 

 

3.1 Poderão se inscrever para participar da PITCH Live, empresas que cumpram com os seguintes 

requisitos: 

a) com atuação na modelagem de startup; 

b) constituídas, com até 10 (dez) anos de fundação em CNPJ; 

c) com origem e sede no Brasil; 

d) faturando, independentemente do valor de faturamento; 

e) comercializando produtos, prestando serviços ou aplicando processos em operações, cujos quais 

tenham características de inovação tecnológica, de natureza incremental ou disruptiva, concebidos 

pela aplicação de conhecimento intensivo e que cumpram com os requisitos de novidade, 

diferenciação e utilidade em relação à economia, sociedade e meio ambiente.  

3.2 Os requisitos conceituais de análise indicados no requisito “e”, se basearão objetivamente pelo 

teor do Manual de Oslo - OCDE e, subsidiariamente, no Glossário da Finep, contudo, contando, 

principalmente, com a subjetividade do avaliador e jurado no que se refere ao conteúdo da inscrição 

ou apresentação, bem como à vinculação com a temática do evento. 

3.3 Para todos os efeitos deste regulamento, podem se inscrever para a participar da PITCH Live 

startups que tenham Inovações Tecnológicas em Produtos e Processos (TPP1), ou seja, inovações 

disruptivas, que  compreendem as implantações de produtos e processos tecnologicamente novos, e 

inovações incrementais, que se tratam de substanciais melhorias tecnológicas em produtos e 

processos existentes. 

3.4 Que possuam inovações que estejam relacionadas com as seguintes áreas:  

 
1 “Uma inovação TPP é considerada implantada se tiver sido introduzida no merca do (inovação de produto) ou usada no processo de 

produção (inovação de processo). Uma inovação TPP envolve uma série de atividades científicas, tecnológicas, organizacionais, 
financeiras e comerciais. Uma empresa inovadora em TPP é uma empresa que tenha implantado produtos ou processos 
tecnologicamente novos ou com substancial melhoria tecnológica durante o período em análise”. Fonte: OCDE, Manual de Oslo, trad. 
FINEP, disponível em http://www.finep.gov.br/images/a-finep/biblioteca/manual_de_oslo.pdf. Consulta em: 30 de agosto de 2021. 

 

http://www.finep.gov.br/images/a-finep/biblioteca/manual_de_oslo.pdf
http://www.finep.gov.br/component/content/article?id=4849:glossario
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a) Cidades Inteligentes: (i) Iluminação pública; (ii) Mobilidade e transporte público; (iii) Segurança e 
gestão urbana; e (iv) Agricultura urbana; (v) Outra; 

b) Saneamento: (i) Sistemas de abastecimento; (ii) Tratamento de efluentes;  (iii) Gestão de consumo; 
e, (iv) Otimização de reservatórios; (v) Outra; 

c) Meio Ambiente: (i) Manejo consciente e produção vegetal sustentável; (ii) Manejo consciente e 
produção animal sustentável; (iii) Iniciativas de economia circular; e, (iv) Educação ambiental; (v) 
Outra; e, 

d) Sustentabilidade: (i) Construção civil sustentável; (ii) Geração e uso de novas energias limpas;     
(iii) Alimentos e nutrição saudáveis; (iv) Exploração consciente e preservação de recursos naturais; 
(v) Outra. 

[Alteração2: Admissão de inscrição de startups que tenham soluções vinculadas à área prioritária, 
além das categorias exemplificadas] 

3.5 O Calendário da PITCH Live Vale do Pinhão se encontra esclarecido na Tabela 1, anexa a este 

regulamento.  

 

4. ETAPAS 

 

4.1 Inscrição   

4.1.1 A inscrição será gratuita e acontecerá exclusivamente na plataforma da empresa Panic Lobster, 

contratada pela ABES, divulgada na página da PITCH Live junto ao hotsite do 31º Congresso 

Nacional da instituição, acessível pela internet, no endereço https://pitchlive-vp-

congressoabes.paniclobster.com. 

4.1.2 Serão exigidas na inscrição da startup, os seguintes quesitos das dimensões de avaliação:  

a) Sobre a Empresa: Razão social; Data de fundação; Endereço; Cidade; Nome completo do 

representante; E-mail; Telefone; O que a startup faz; Estágio de maturidade;  

b) Sobre a Equipe: Composição e média etária da Sociedade/Diretoria (C-Levels); Capacitação e 

experiência da equipe de P&DI; Quantidade de mulheres na equipe de P&DI; Formação e Titulação 

da equipe de P&DI; Participação em hubs de inovação;  

c) Sobre o Produto ou Processo Inovador: Identificação e características; Domínio, registro e 

propriedade intelectual e respectiva identificação, se houver;  Vinculação com as áreas temáticas do 

31º Congresso da ABES; Existência e identificação de similares ou concorrentes, indicando 

diferenciais;  

d) Sobre o Mercado: Esclarecimento da “dor” solucionada; Tipo e dimensionamento do público-alvo; 

Contribuições para ODS´s (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável); Tipo de produto/processo; 

Modelo de negócio adotado; e, Desempenho de faturamento (atual, registrado nos últimos 12 meses, 

e projeção, para próximos 12 meses). 

4.1.3 A startup deverá anexar à plataforma de inscrição um arquivo de apresentação de slides, 

contendo a prévia do seu pitch, cujo a narração será gravada, online, diretamente na plataforma de 



 

 

5 
 

inscrição, com duração máxima de 02 (dois) minutos.  

4.1.4 A inscrição terá caráter eliminatório e, portanto, sendo constatado o não preenchimento, 

preenchimento incorreto ou ausência de qualquer elemento de inscrição exigido, a startup não será 

avaliada e não prosseguirá para as próximas etapas. 

4.1.5 A inscrição terá, ainda, natureza declaratória, ou seja, será da inteira responsabilidade das 

startups inscritas a comprovação das informações prestadas, podendo ser requerida  pela 

Organização, a qualquer tempo, e diante da verificação de quaisquer irregularidades ou 

inveracidades, implicará em sumaria exclusão da startup da competição, sujeitando-se, ainda, às 

sanções legais aplicáveis diante de eventuais danos e prejuízos causados, reservados os direitos à 

ampla defesa e ao contraditório. 

4.1.6 As inscrições ficarão abertas, conforme calendário do evento, entre 30 de agosto e 30 de 

setembro de 2021. [Data limite prorrogada de 24 para 30 de setembro de 2021]. 

4.1.7 Não haverá limitação para inscrições dentro do prazo, contudo, serão analisadas as primeiras 

300 (trezentas) inscrições na Etapa de Seleção, sendo consideradas preferenciais as startups 

inscritas por ordem crescente de data e horário de efetivação do cadastro da inscrição na plataforma 

de inscrição. 

4.1.8 Havendo desistência, irregularidade ou vício de informação na inscrição (indicados nos itens 

4.1.4 e 4.1.5 deste regulamento), assumirá a vaga na Etapa de Seleção ou nas demais etapas, a 

startup com data e horário de inscrição imediatamente posterior à 300.ª inscrição, que possuir 

requisitos e a regularidade observada, e assim por diante. 

 

4.2 Seleção  

4.2.1 A Seleção será realizada, de forma objetiva, por uma Comissão de Avaliação, formada por 

especialistas em inovação e empreendedorismo, apoiadores/patrocinadores do evento, e indicados 

pela Organização da PITCH Live, que validará a inscrição e apreciará o conteúdo das informações 

prestadas pela startup. 

4.2.2 A validação da inscrição compreenderá a conferência do total e correto preenchimento dos 

campos de inscrição, bem como, do atendimento aos requisitos de participação no que se refere ao 

exigido dos itens 3.1 a 3.4 deste regulamento. 

4.2.3 A avaliação da inscrição se dará pela análise de conteúdo das informações prestadas pela 

startup, o que conferirá uma nota a cada startup inscrita e respectiva colocação entre todas as 

inscritas. 

4.2.4 Serão consideradas Selecionadas as 24 (vinte e quatro) startups dentre as inscritas, que 

tenham atingido as maiores notas, obtidas a partir da soma simples da pontuação nas dimensões de 

avaliação. 
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4.2.5 Cada inscrição será avaliada por um componente da Comissão de Avaliação, podendo ser 

atribuídas notas de 0,0 (zero virgula zero) até 5,0 (cinco) pontos, sendo admitida valoração 

intermediária de 0,5 (meio) ponto, para cada quesito das dimensões de avaliação, definidos no item 

4.1.2 deste regulamento. 

4.2.6 Para fins de desempate nas avaliações serão consideradas as maiores notas, na seguinte 

ordem: 

a) produto/processo inovador; 

b) mercado;  

c) equipe/pessoas; e, 

d) empresa.  

4.2.7 O resultado da etapa de Seleção será publicado no site da AGÊNCIA CURITIBA  e reproduzido 

no site do Vale do Pinhão e no site do 31º Congresso da ABES, até o dia 04 de outubro de 2021. 

 

4.3 Classificação  

4.3.1 As 24 (vinte e quatro) Selecionadas serão agrupadas, mediante sorteio realizado pela Comissão 

de Avaliação, em 2 (dois) grupos com 12 (doze) startups, as quais concorrerão na etapa 

Classificatória, em duas disputas chamadas de “Trips” 1 e 2. 

4.3.2 Nas Trips as startups Selecionadas se apresentarão, em pitches de até 4 minutos, buscando a 

Classificação entre as 12 (doze) que seguirão para a Etapa Final,  conforme agenda abaixo: 

[informado tempo máximo de pitch por startup] 

a) Trip 1: 06 de outubro de 2021, a partir das 18h30; e, 

b) Trip 2: 07 de outubro de 2021, a partir das 18h30. 

4.3.3 As Trips ocorrerão em ambiente virtual, online e ao vivo, através da internet, com originação 

fechada às startups da respectiva classificatória, jurados(as) e Organização, a partir da Plataforma 

Microsoft Teams, sendo importante que a concorrente realize todos os testes de operação, 

antecipadamente à sua Trip, indicando-se que, inclusive, para melhor desempenho, seja instalado o 

programa da referida plataforma no equipamento pelo qual será feita a apresentação do seu Pitch. 

4.3.4 A Organização não se responsabilizará por eventuais dificuldades de conexão ou operação da 

plataforma de originação durante a apresentação da startup, o que poderá ocasionar 

desclassificação, sem substituição, da concorrente. 

4.3.5 A transmissão pública do conteúdo originado será realizada através do canal do Vale do Pinhão 

na plataforma Youtube, com reprodução no canal do Youtube da ABES e dos(as)  apoiadores(as)  e 

patrocinadores(as), conforme a possibilidade destes(as). 

4.3.6 As startups serão julgadas por uma Banca de Jurados(as), formada por pesquisadores(as), 

investidores(as), gestores públicos, profissionais e outras personalidades do ecossistema de 

https://www.agenciacuritiba.com.br/pitchlive
http://www.valedopinhao.com.br/
http://abes-dn.org.br/abeseventos/31cbesa/
https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-teams/free
https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-teams/free
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empreendedorismo e inovação indicadas pela Organização e patrocinadores/apoiadores dos eventos 

PITCH Live e 31º Congresso da ABES, mediante disponibilidade em cadastro prévio. 

4.3.3 A Banca de Jurados(as) atribuirá notas de 0,0 (zero) a 5,0 (cinco) pontos às apresentações 

individuais das  startups nas Trips, admitidas variações de 0,5 (meio) ponto, no que se refere aos 

seguintes quesitos de julgamento objetivo e subjetivo: 

a) Objetivo: (i) atendimento às dimensões de avaliação: empresa, equipe/pessoas, produto/processo 
inovador; e, mercado, considerando o contido no item 4.1.2 deste regulamento; e, 

b) Subjetivo: (i) potencialidade de transformação: econômica, social e ambiental;  (ii) qualidade e 
conteúdo do material de pitch realizado; e, (iii) clareza, tempo e poder de síntese do apresentador.  

4.3.4 De cada Trip serão Classificadas as 06 (seis) startups que atingirem as maiores notas na 

somatória da avaliação individual dos(as)  jurados(as), as quais seguirão para a Etapa Final, 

chamada de “Lançamento”, na qual se apresentarão essas 12 (doze) startups finalistas. 

4.3.5 Servirão como critério de desempate as maiores notas obtidas da somatória dos(as)  

jurados(as)  no quesito objetivo, na mesma ordem também definida no item 4.2.6 deste regulamento.  

4.3.6 As startups classificadas serão conhecidas com a publicação do resultado das Trips no dia 08 

de outubro de 2021, mediante a contabilização das notas dos(as)  jurados(as)  no site da AGÊNCIA 

CURITIBA, com reprodução no site do Vale do Pinhão, no site do 31º Congresso da ABES, bem 

como de patrocinadores(as)  e apoiadores(as), conforme possibilidade destes. 

 

4.4 Voto Popular 

4.4.1 Será aberta Votação Popular, a partir de 06 de outubro e seguirá até o horário de realização do 

último pitch da Etapa Final, conforme comunicação durante o evento. 

4.4.2 Todas as 24 (vinte e quatro) startups Selecionadas para as Trips, independentemente de 

estarem ou não entre as finalistas, poderão concorrer ao mérito de “Startup Mais Popular do Brasil”, 

concedido conjuntamente pela AGÊNCIA CURITIBA - Vale do Pinhão e ABES. 

4.4.3 A votação pública será coletada unicamente por formulário/plataforma virtual, cujo link será 

disponibilizado na mesma publicação que divulgará as startups Selecionadas para as Trips. 

4.4.4 Qualquer pessoa física, com endereço de e-mail válido, deverá votar em 03 (três) startups de 

sua preferência, sendo admitido apenas uma votação, com informação obrigatória de nome completo, 

cidade e estado de origem. 

4.4.5 Caso seja identificada fraude ou uso de artifícios irregulares, tais como emprego de robôs ou 

geração de mailing falso, para auferir maior votação popular, mediante verificação de envolvimento da 

startup concorrente, esta será sumariamente desclassificada da PITCH Live, nada tendo a reclamar, 

reservados os direitos à ampla defesa e contraditório através de defesa a ser analisada pela 

Organização. 

https://www.agenciacuritiba.com.br/pitchlive
http://www.valedopinhao.com.br/
http://abes-dn.org.br/abeseventos/31cbesa/
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4.4.6 A startup que auferir a maior votação receberá certificação meritória de “Startup Mais Popular 

do Brasil” na cerimônia de premiação, no dia 20 de outubro de 2021, a partir das 19h, diretamente do 

31º Congresso da ABES, no Expo Unimed. 

4.4.7 A votação popular somará a seguinte pontuação ao Resultado Final das startups na votação 

dos jurados:  

a) Mais votada: 15 pontos; 

b) Segunda mais votada: 10 pontos; e, 

c) Terceira mais votada: 5 pontos. 

4.4.8 Em caso de eventual empate entre as finalistas, depois de somada a votação pública, a maior 

quantidade de votos recebidos do público será considerada como critério de desempate. 

4.5 Mentoria 

4.5.1 Profissionais especializados em operações de startups e que detenham formação e/ou 

experiência com inovação tecnológica e P&DI, constantes da base conceitual e relacionadas com as 

áreas temáticas da PITCH Live,  poderão se inscrever para participar como Mentores(as) voluntários 

(pro bono), até a data da realização da última Trip, entre 30 de agosto e 06 de outubro de 2021. 

4.5.2 O cadastro de mentores(as) voluntários(as) contemplará: Nome Completo; Nome de 

Profissional; Faixa etária; Formação; Cargo/Função atual; Experiência Profissional com startups e 

P&DI; Rede social profissional (link); e Minibio. 

4.5.3 O preenchimento do cadastro pelo(a) mentor(a) voluntário(a) presume sua aceitação integral ao 

Regulamento da PITCH Live e seu compromisso em realizar, no mínimo, 06 (seis) horas de mentoria, 

pro bono, com a startup finalista que o(a) escolher, não significando necessária qualquer participação 

no evento caso não venha a ser escolhido(a). 

4.5.4 O cadastro de mentores(as) ficará à disposição da AGÊNCIA CURITIBA e ABES, podendo vir a 

ser publicado em seus sites, com a finalidade de prospectar e gerar conexões futuras com startups, 

participantes ou não da trajetória da PITCH Live 2021.  

4.5.5 As startups Finalistas, a partir da análise da listagem de mentores(as), previamente publicada 

pela Organização,  deverão escolher uma dentre as opções de mentores(as) para auxiliá-la no 

aperfeiçoamento do seu pitch final.  

4.5.6 Será realizado um encontro matchmaking entre startups Finalistas com os(as) Mentores(as), em 

que a preferência de escolha do(a) mentor(a) pela startup se dará conforme sorteio, ao vivo, em 

reunião virtual, no dia 08 de outubro de 2021, em horário e em link da Plataforma Microsoft Teams a 

serem informados oportunamente pela Organização. 

4.5.7  As mentorias deverão ser devidamente agendadas entre a startup e respectivo mentor(a), 

devendo ocorrer no período entre 08 e 16 de outubro de 2021, nas condições e pelos meios a 
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serem decididos mutuamente, sem envolvimento ou custeio por parte da Organização. 

4.5.8 Em caso de impedimento ou força maior, que implique em ausência do(a) mentor(a) das 

mentorias, a startup poderá, mediante informação prévia e imediata à Organização, escolher um(a) 

substituto(a), que atuará somente pelo tempo de mentoria faltante, o(a) qual também assumirá o 

direito de premiação do(a) substituído(a). 

4.5.6 A relação de mentoria ora prevista será de responsabilidade integral da startup e mentor(a). 

4.5.7 As mentorias serão prestadas sob o dever de sigilo e confidencialidade por parte do(a) 

mentor(a) quanto aos dados e informações a que tiver acesso, seja da startup ou de seu 

produto/processo inovador, representando falta grave e desclassificação eventual descumprimento, 

além de importar nos desdobramentos jurídicos cabíveis que a startup julgar necessários. 

 

4.6 Final  

4.6.1 A Etapa Final da trajetória PITCH Live Vale do Pinhão acontecerá dia 18 de outubro de 2021, a 

partir das 19h, durante o 31º Congresso da ABES e havendo viabilidade, com apresentação 

presencial ou virtual das startups finalistas, diretamente do palco principal do Congresso, com 

observação e adoção das orientações sanitárias imprescindíveis, exaradas pela Secretaria Municipal 

de Saúde de Curitiba.[incluída possibilidade de apresentação virtual] 

4.6.2 Em caso de haver restrição sanitária que impeça a realização presencial das apresentações por 

parte das startups Finalistas, essas acontecerão em modo e dinâmica iguais às Trips, pela Plataforma 

Microsoft Teams, em link a ser oportunamente compartilhado com jurados(as), startups e 

mentores(as), com transmissão pela pelo canal do Vale do Pinhão na plataforma Youtube e 

replicação nos canais da ABES, patrocinadores e apoiadores, conforme disponibilidade destes. 

4.6.3 A presença da Banca de Jurados(as) poderá ser virtual, presencial ou híbrida, sendo que 

consignação da votação ocorrerá online, ao vivo e exclusivamente em formulário da plataforma Panic 

Lobster, contratada pela ABES para a PITCH Live. 

4.6.4 A presença de público no local das apresentações presenciais das startups Finalistas, estará 

condicionada à aquisição ou disponibilização de ingressos a critério da Organização do 31º 

Congresso da ABES, conforme possibilidades sanitárias, se for o caso. 

4.6.3 As votações dos(as) jurados(as) nas startups Finalistas acontecerão seguindo a mesma 

dinâmica e critérios previstos nos itens 4.3.3, 4.3.5 e 4.4.8 deste regulamento. 

4.6.4 O Resultado Final se dará pela simples somatória das votações dos(as) jurados(as) em cada 

startup Finalista e a colocação será definida de acordo com a maior nota final, sendo a vencedora a 

startup que atingir a maior nota absoluta, depois da somatória dos votos públicos e, eventualmente, 

depois da aplicação da regra de desempate. 

4.6.5 A divulgação do Resultado Final ocorrerá com a presença obrigatória, admitindo-se 
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representação ou presença virtual, das startups finalistas e respectivos(as) mentores(as), durante a 

Cerimônia de Premiação, agendada para 20 de outubro de 2021, a partir das 18h, durante o 

encerramento do 31º Congresso da ABES, no Expo Unimed. [inclusão de texto, admitindo-se 

presença por representação ou virtual] 

4.6.6 Em caso de haver restrição sanitária que impeça a realização presencial da Cerimônia de 

Premiação, essa acontecerá em modo virtual, pela Plataforma Microsoft Teams, em link a ser 

oportunamente compartilhado com os(as) jurados(as), startups e mentores(as), com transmissão pela 

pelo canal do Vale do Pinhão na plataforma Youtube e replicação nos canais da ABES, 

patrocinadores e apoiadores, conforme disponibilidade destes. 

4.6.7 O local de realização do 31º Congresso da ABES, e consequentemente da Final da trajetória 

PITCH Live Vale do Pinhão será o centro de eventos Expo Unimed, sito na Rua Prof. Pedro Viriato 

Parigot de Souza, 5300 - Cidade Industrial De Curitiba, Curitiba – PR. 

4.6.7 A disponibilidade do local, instalações e infraestrutura para realização e transmissão da Etapa 

Final da PITCH Live, bem como a tramitação das autorizações junto aos órgãos públicos e adoção 

das medidas de prevenção e resposta a eventuais emergências serão de responsabilidade e 

operação da Organização do 31º Congresso da ABES, havendo a possibilidade de sua realização em 

formato híbrido. 

 

4.7 Premiação, reconhecimentos e benefícios 

4.7.1 As premiações, reconhecimentos e possíveis benefícios estão esclarecidas no Tabela 2, anexa 

a este regulamento. 

4.7.2 O valor em moeda corrente (R$) das premiações inicialmente prevista para a PITCH Live é a 

seguinte: 

a) Startup Vencedora: R$30.000,00 (trinta mil reais); 

b) Startup Mais Popular: R$5.000,00 (cinco mil reais); e 

c) Mentor(a) da Startup Vencedora: R$5.000,00 (cinco mil reais). 

4.7.3 A premiação em moeda corrente será diretamente concedida pela ABES. 

4.7.4 A extensão da premiação em moeda corrente, inicialmente prevista, para outras startups ou 

mentores(as), conforme desempenho na colocação final, e/ou a ampliação de valores estão 

condicionadas ao levantamento de recursos pela ABES, mediante patrocínio  específico ou outras 

fontes possíveis. 

4.7.5 A eventual ampliação ou extensão de premiação em moeda corrente, citada no item anterior, se 

houver, será oportunamente divulgada na página da PITCH Live, no site do 31º Congresso da ABES 

na medida em que houver definição e confirmação por parte da ABES. 

4.7.6 Os benefícios, tanto para startups como para o público, serão especificados e divulgados na 

https://www.agenciacuritiba.com.br/pitchlive
http://abes-dn.org.br/abeseventos/31cbesa/
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página da PITCH Live, no site do 31º Congresso da ABES, na medida em que houver definição e 

confirmação em cadastro por parte de apoiadores e patrocinadores junto à ABES. 

4.7.7 Além das premiações  e benefícios previstos e divulgados, quaisquer das startups participantes 

da PITCH Live poderão ser convidadas pela AGÊNCIA CURITIBA, ABES, patrocinadores(as), 

apoiadores(as), membros da Comissão de Avaliação ou da Banca de Jurados(as)  para desenvolver 

projetos de inovação tecnológica, provas de conceito (POCs) de soluções tecnológicas e/ou participar 

de processos de inovação aberta. 

4.7.8 As condições, meios e custos para realização das ações previstas no item anterior serão 

definidas e arcadas entre as partes (startup e interessados) e, embora sejam resultantes das 

conexões oportunizadas pela PITCH Live, não terão qualquer envolvimento obrigatório da 

Organização.  

 

5. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

5.1 Imprevistos e impedimentos 

5.1.1 É dever dos(as) participantes da PITCH Live acompanhar notícias e informações sobre o 

concurso seja pelos sites, correio eletrônico, redes sociais e outros meios possíveis, não podendo 

alegar o desconhecimento do seu regulamento e informações ou mudanças decorrentes de 

imprevistos. 

5.1.2 Em caso de quaisquer imprevistos instransponíveis, que impliquem a não realização de 

qualquer etapa ou do evento PITCH Live, parcial ou integralmente, por parte da Organização, a 

situação será reportada e publicada, com a máxima antecedência possível, na página do concurso 

junto ao site do 31º Congresso da ABES. 

5.1.3 Caso haja imprevistos intransponíveis, de ordem técnica, pessoal ou ocasionada por terceiros, 

que impeçam a participação de qualquer etapa ou participação na final ou premiação, de startup ou 

mentor(a), havendo possibilidade, será procedida a substituição imediata conforme avaliação da 

Organização, ou, em não havendo possibilidade, a vaga restará em aberto. 

5.1.4 Será obrigatória presença, física ou virtual, bem como, a participação da startup e do(a) 

mentor(a) nas respectivas  etapas e encontros previstos e informados no Calendário ou convocados 

pela Organização da PITCH Live, sendo a ausência não justificada motivação para perda do direito a 

qualquer premiação, reconhecimento de mérito ou mesmo benefícios que ainda não tenha tido o 

acesso. [inclusão de texto, admitindo-se presença física ou virtual] 

5.1.5 A ausência injustificada ou justificada intempestivamente (depois da divulgação do Resultado 

Final), perante a Organização, seja de startups ou mentor(a) premiados, conforme item anterior, 

importa na passagem do direito à premiação e ao reconhecimento de mérito à startup ou ao 
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mentor(a) imediatamente melhor posicionados no Resultado Final da PITCH Live. 

 

5.2 Tratamento e compartilhamento de dados, voz e imagem 

5.2.1 A inscrição para participação da PITCH Live Vale do Pinhão, ora regulamentada, presume o 

prévio conhecimento e aceitação à Política de Privacidade da AGÊNCIA CURITIBA, disponível no link 

http://www.agenciacuritiba.com.br/politica-de-privacidade, por parte de startups, seus representantes, 

mentores(as), jurados(as), apoiadores(as) e membros da Organização. 

5.2.2 A inscrição para participação da PITCH Live Vale do Pinhão, ora regulamentada, também 

presume o prévio consentimento do titular de dados pessoais do participante, como pessoa física, 

independentemente da representação de pessoa jurídica, em conformidade com o Termo de 

Consentimento da AGÊNCIA CURITIBA, por parte de startups, seus representantes, mentores(as), 

jurados(as), apoiadores(as) e membros da Organização. 

5.2.3 Desde já ficam incluídos  e considerados para efeito da Política de Privacidade e do Termo de 

Consentimento, citados nos itens 5.2.1 e 5.2.2, os dados oriundos do preenchimento dos formulários 

de inscrição ou adesão como representante de startup, mentor(a), patrocinador(a), apoiador(a), 

jurado(a) ou membro da Organização, com a finalidade exclusiva de gerar conexões de negócios 

relacionados a P&DI e contatos institucionais  

5.2.4 A inscrição ou adesão nos formulários de cadastro específicos, por parte de representante de 

startup, mentor(a), patrocinador(a), apoiador(a), jurado(a) ou membro da Organização, presume a 

autorização do Titular para o uso de imagem e voz, captadas ou enviadas (por e-mail ou via 

disponibilização de link em nuvem de dados na internet), sejam de forma individual ou coletiva, 

durante as atividades, presenciais ou virtuais, nas atividades da PITCH Live Vale do Pinhão, por parte 

da AGÊNCIA CURITIBA e ABES, em qualquer meio de publicação e divulgação, mesmo depois do 

evento, por tempo indeterminado.   

5.2.5 As bases de dados oriundas das inscrições das startups  e mentores(as) no PITCH Live Vale do 

Pinhão poderão ser compartilhadas pela AGÊNCIA CURITIBA e ABES com patrocinadores(as), 

apoiadores(as), contratantes, contratados(as) e outros parceiros públicos ou privados, com a 

finalidade exclusiva de prospectar e gerar conexões de negócios, co-criação e outras parcerias na 

pesquisa e desenvolvimento de inovações tecnológicas com a titular dos dados. 

5.2.6  Mediante o compartilhamento da base de dados das inscrições e adesões, deverá ser 

observado o atendimento integral à legislação nacional de proteção de dados pessoais (LGPD), no 

que se refere aos dados pessoais coletados. 

 

5.3 Casos Omissos 

5.3.1 Os casos omissos serão tratados pela Organização da PITCH Live e do 31º Congresso da 

ABES, bem como pela AGÊNCIA CURITIBA e ABES, mediante sua demanda ou ocorrência. 

http://www.agenciacuritiba.com.br/politica-de-privacidade/
http://www.agenciacuritiba.com.br/politica-de-privacidade
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5.3.2 As decisões da Comissão Organizadora serão publicadas na página da PITCH Live junto ao site 

do 31º Congresso da ABES, bem como, quando couber, serão reportados aos interessados.  

 

5.4 Anexos  

I – Tabela 1 – Calendário; 

II – Tabela 2 – Premiações, Reconhecimentos e Benefícios. 

 

Curitiba, 30 de Agosto de 2021.  

[Atualização1 - 20 de Setembro de 2021] 

[Atualização2 -  28 de Setembro de 2021] 

 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

 

AGÊNCIA CURITIBA 

Paulo Cesar Krauss  

Marlon Alves Cardoso 

 

ABES 

Selma Aparecida Cubas 

Pierre Ribeiro de Siqueira 
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PITCH Live Vale do Pinhão 

31º Congresso da ABES 

 

Anexo I – Tabela 1 - Calendário 

DATA AÇÃO HORÁRIO

30 de agosto Lançamento 10h30

30 de agosto a 30 detembro Inscrição -

25 de setembro a 04 de outubro Avaliação -

04 de outubro Seleção -

06 de outubro Votação Popular -

06 de outubro Trip 1 18h30 às 20h30

07 de outubro Trip 2 18h30 às 20h30

08 de outubro Classif icação -

08 de outubro a 16 de outubro Mentoria -

18 de outubro Disputa Final 19h às 21h

20 de outubro Resultado/Premiação 18h às 19h
 

OBS. Sujeito a mudanças, as quais, se houver, serão publicadas pela Organização 

na página da PITCH Live junto ao 31º Congresso da ABES. 
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PITCH Live Vale do Pinhão 

31º Congresso da ABES 

 

Anexo II – Tabela 2 – Premiação, Reconhecimentos e Benefícios 

 

PARTICIPANTE PRÊMIO MÉRITO CERTIFICAÇÃO BENFÍCIOS

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

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 e outros itens 

aceitos pela Organização.

 

OBS. Sujeito a mudanças, as quais, se houver, serão publicadas pela Organização na página da PITCH Live junto ao 31º 

Congresso da ABES. 
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