


Olá, como v ai?



O Pitch ABC é o programa de pré-aceleração da Associação 
Brasileira de Cosmetologia, com curadoria da Orolab, para 
formação de pesquisadores empreendedores e dedicado 
à construção do protagonismo científico no mercado 
de beleza no Brasil e na América Latina.

Conecta universidades e indústria por meio de cursos, 
desafios de inovação e encontros dedicados a estimular 
alunos, orientadores, professores e coordenadores acadêmicos
de forma prática e orientado por desafios reais e cotidianos 
do mercado.



 A função do PITCH é: Aproximar de forma qualificada e assertiva 
pesquisadores acadêmicos a possíveis investidores do mercado.

A função do PITCH não é: Assessorar, acompanhar ou ser agente de 
novos negócios dos autores em relação aos possíveis investidores



O ciclo 2021 do Pitch ABC é composto pelo  
Pitch ABC, Cursos de extenção e PalestrasPrograma



O Pitch ABC está na 4ª edição e é um programa de pré-aceleração 
dedicado a transformar trabalhos científicos submetidos para 
o 33° Congresso Brasileiro de Cosmetologia em modelos 
de negócios.
 
Diferencial
O primeiro processo de pré-aceleração especializado de projetos 
de P&D para cosméticos do Brasil.Pitch ABC 



EDIÇÃO 2018



EDIÇÃO 2019



EDIÇÃO 2020



Pitch: 3 | Modelos de negócios desenvolvidos: 26 
Pesquisadores com interação direta com investidores: 22 
Público visitante no PITCH ABC: + de 500 pessoas 

Banca de investidores estratégicos

Caroline de Freitas
Gerente de aplicação 
da Croda

Marcelo Golino
CEO da Chemyunion

Claudio Ribeiro
Coordenador 
Técnico da Lubrizol

Daniel Gonzaga
Diretor de inovação 
da Natura

Karin Baroni 
Especialista 
em P&D da FQM 

Adriano Pinheiro,
 fundador da 
Kosmoscience

Cesar Tadashi, 
diretor executivo 
global de P&D 
da Avon

Solange Osuka, 
diretora 
de inovação 
da Aqia

Renata Solfredini, 
diretora de personal, 
home & health Care 
da Lubrizol

DADOS

Marcelo Golino
CEO da Chemyunion

Marcelo Golino
CEO da Chemyunion

Renata Solfredini, 
diretora de personal, 
home & health Care 
da Lubrizol

Marcelo Golino
CEO da Chemyunion



Enilce Oetterer
ENCOSMÉTICA 

Guilherme Campos
Dr. JONES 

Karin Baroni 
FQM 

Lucimar Brum
Amend

Mentores  

Maria Rita Resende  
ABC Cosmetologia

Eric Larue 
Aura 60

Juliana Pereira
Factor Kline  

Alberto Keide 
Protocolo Consultoria

Adriano Pinheiro  
Kosmoscience

Luiz Carlos Quadrante  
Embelleze 

Rosemary Miliauskas 
Consultora

Karina Teixeira
da Lubrizol

Daniel Faulin
Neurona

Daniel Costa
Open Educação

José Luiz de Paula Jr 
Aura Ideias

Bruno Oliveira 
 L´occitane

DADOS

Daniel Costa
Open Educação

Marcelo Golino
CEO da Chemyunion



1º DIA: Traduzindo a Pesquisa em Modelo 
de Negócio
 
 Parte 1. Desenvolvimento de Conceito, 
discurso de venda para persona b2b 
(emoção e função)
Parte 2. Experiência e Ritual de uso do 
consumidor
Parte 3. Claim e estratégia de venda
Parte 4. Desafio de venda
Parte 5. Criando o pitch de venda
 Duração: 08 horas

Programa

 2º DIA: Mentoria Coletiva
Manhã 
Mentoria com diretores da Associação Brasileira 
de Cosmetologia sobre Projeto, Marketing 
e Financeiro

Tarde
Mentoria com players do mercado com temas 
de Marketing e vendas B2B, Inovação, Financeiro, 
Storytelling e Pitch presentation
Apresentação do pitch para a pré-banca
Duração: 08 horas

 
O pitch final de apresentação dos modelos para a banca de possíveis investidores, 
será realizado no 33° CBC entre no dia 19 de agosto de 2021, de forma 100% online.
 



. Inscrições até 15 de maio de 2021 | Seleção dos trabalhos: 
03 de junho de 2021.
. Jornada de conhecimento do Pitch ABC: 07 e 08 de julho 
de 2021 (aulas 100% online). 
. 08 horas de jornada de conhecimento para traduzir 
trabalhos científicos em modelo de negócio e 8 horas 
de seminários e mentorias.
. Pitch dos modelos de negócios no 33º CBC.Processo



Pitch ABC para graduandos
Dedicado em auxiliar alunos da graduação de cursos 
relacionados ao universo da cosmetologia na formatação 
e venda de sua pesquisas para o mercado 

Cursos 
de extenção

Pitch ABC para professores e orientadores
Dedicado em auxiliar orientadores e professores de cursos 
relacionados ao universo da cosmetologia na construção 
de um ambiente empreendedor dentro da sala de aula 
e dedicado a  interação direta com o mercado  



 Um bate papo informal entre  indústria apontando 
diretamente o que ela precisa para poder investir 
na pesquisa acadêmicaPalestras



Sua marca estará vinculada a uma iniciativa que dedicada 
para fomentar o empreendedorismo científico
e ao desenvolvimento do mercado de beleza no Brasil
e na América Latina.

Para tal, nossa estratégia é difundir o Pitch ABC por meio 
de apoios institucionais e mídias de peso para o universo 
da beleza, assim como articula-lo com players que fazem 
o mercado acontecer.Por que patrocinar?



A marca estará presente em todas as ações do ano: Cursos, Pitch 
ABC e palestras
. Logomarca da empresa em destaque nas comunicações
. Participação como mentor e banca
. Vídeo institucional de 2 minutos da empresa na abertura 
em todo o processo 
. Vídeo de dois minutos  em redes sociais da ABC apresentando 
a empresa e o porque ela é uma apoiadora da ciência 
empreendedora
. Menção nominal pelo apresentador do evento em todo 
o processo 
. Possibilidade de ações de comunicação e interação direta 
com os participantes (a combinar)

Valor: R$ 8.0000
COTA OURO 
(anual)



A marca estará presente no Pitch ABC (congresso) e nas palestras
. Logomarca da empresa em destaque nas comunicações
. Participação como mentor e banca
. Vídeo institucional de 1 minutos da empresa na abertura em todo 
o processo 
. Vídeo de um minutos  em redes sociais da ABC apresentando 
a empresa e o porque ela é uma apoiadora da ciência 
empreendedora
. Menção nominal pelo apresentador do evento em todo 
o processo 

Valor: R$ 5.300
COTA DE PRATA 
(anual)



A marca estará presente no Pitch ABC (congresso) 
. Logomarca da empresa em comunicações
. Participação como mentor e banca
. Vídeo institucional de 1 minutos da empresa na abertura 
em todo o processo 
. Vídeo de um minutos  em redes sociais da ABC 
apresentando a empresa e o porque ela é uma apoiadora 
da ciência empreendedora
. Menção nominal pelo apresentador do evento em todo 
o processo 

Valor: R$ 2.600COTA DE APOIO  



Jordana B. Bourguignon
Diretora Executiva
ABC Cosmetologia
55 11 5044 5466
jordana@abc-cosmetologia.org.br

Raoni Cusma
Orolab
raoni@orolab.com.br

Muito obrigado!


