
Novas Tecnologias

1

Workshop Saneamento Básico – FIESP
10/10/2018



Bomba Operando como Turbina (BFT)

Inteligência Artificial / Sabesp Mobile

Inovação para redução de custos e melhoria eficiência/eficácia

GASEIFICAÇÃO - SGP

1.300°C

Lodo Pellet



Automação das Instalações Internet of Things - IoT

Realidade aumentada para fiscalização 
de equipamentos/estruturas

 28 ETAs e 32 ETEs na RMSP.

Inovação para redução de custos e melhoria eficiência/eficácia



Pitch Sabesp| Inovações

www.sabesp.com.br/pitchsabesp/

Inscrições até 
04/11/2018

O Pitch Sabesp é uma chamada pública para a seleção de 
projetos inovadores que contribuam com a área do saneamento 
básico. 

• Pessoa Física;
• Startups;

• Demais empresas.



Pitch Sabesp| Parceiros



Pitch Sabesp| Etapas 

17/09/18

Definição dos 
desafios

Evento
Pitch

Sabesp

Testes e 
validação da 

solução

Contratação
da solução

Agosto/18

04/11/18

Até 22/11/18

Publicação
do Edital de 

Chamamento 
público

Análise e 
seleção de 
startups

29/11/18

Encerramento 
das inscrições



Pitch Sabesp| Áreas

Nesta 1° edição, o concurso Pitch Sabesp irá contar com 27 desafios 
para cinco áreas diferentes: 

• experiência dos clientes;
• redução de perdas;
• tecnologias para o saneamento;
• eficiência operacional e energética;
• gestão corporativa. 

Os interessados devem escolher uma ou mais categorias e propor 
uma solução inovadora para cada uma delas.



Pitch Sabesp| Critérios

Os projetos inscritos serão avaliados por Comissões de Análise que irão 
selecionar as melhores soluções inovadoras: 

• Solução inovadora – aderência da solução apresentada com o desafio 
proposto; atendimento aos benefícios esperados; inovação, 
criatividade e singularidade da proposta; 

• Maturidade – estágio de desenvolvimento do interessado; 
• Modelo de negócio – viabilidade técnica de implementação da 

solução, capacidade de ser implementada em grande escala e modelo 
de monetização da solução;

• Equipe – experiência profissional e acadêmica e complementariedade 
técnica do grupo;



Pitch Sabesp| Termo de Cooperação para Testes

Após a seleção final, as 5 melhores soluções inovadoras 
de startups recebem até R$ 150 mil para etapa de Piloto.
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