
VOCE SABE COMO TRANSFORMAR PESQUISA CIENTÍFICA 
EM MODELO DE NEGÓCIO PARA O MERCADO DA BELEZA?

NÓS SABEMOS!



Olá, como vai? 



Diferencial
O primeiro processo de pré-aceleração especializado de projetos 
de P&D para cosméticos do Brasil.

Introdução
O Pitch ABC é um programa de pré aceleração da 
Associação Brasileira de Cosmetologia e curadoria da Orolab, 
com objetivo de estimular a ciência empreendedora do mercado 
da beleza, e dedicada a transformar trabalhos científicos 
submetidos para o 24o COLAMIQC (Congresso Latino-americano 
e Ibérico de Químicos Cosméticos) em modelos de negócios.



Como serão selecionados? 
A pré-seleção dos trabalhos com maior potencial 
de negócio, será realizada por uma banca de especialistas 
da Associação Brasileira de Cosmetologia.

Para a seleção dos projetos serão considerando os seguintes 
critérios: Potencial do negócio, viabilidade da proposta, 
inovação, aplicação no setor cosmético respeitando 
as legislações vigentes e ineditismo.



programa
Os autores selecionados participarão de um programa com 
duração de 3 dias, orientado para o desenvolvimento 
de habilidades empreendedoras e dedicada para capacitar 
o autor a apresentar o seu modelo de negócio para 
investidores estratégicos da indústria.



programa
Primeiro dia: Desenvolvimento dos participantes 

Conteúdo:
. Design de conceito; Storytelling aplicado 
ao arquétipo; Design de Personas, jornada de 
experiência e validação; Mapeamento transmídia 
e plataforma de marca; Desenho do modelo de 
negócio (Canvas)

Segundo dia - Seminários

Paineis
. Tendências de mercado; Inovação, P&D 
e regulatório; Desenvolvimento de negócios
. Marketing e comunicação e Mentorias

Terceiro dia: Go to market 

Programa
. Estratégia financeira; Estratégia de 
relacionamento entre empreendedor 
e investidor; Consolidação do modelo 
de negócio; Técnicas teatrais de apresentação; 
Desafio de vendas;  Preparação para o Pitch; 
Pré -Pitch.

Pitch final, será realizado no 24o COLAMIQC 
entre os dias 21 e 23 de maio.



processo
. Inscrições até 18/01| Pré seleção: 31/01 | Seleção dos trabalhos: 07/02
. Jornada de conhecimento do Pitch ABC: 9,10 e 11 de abril 
 . 16 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 24o COLAMIQC: 23/05



fotos 
edição 2018



estrutura organizacional

A Associação Brasileira de Cosmetologia é uma entidade sem fins lucrativos, fundada em 10 
de abril de 1973, com objetivo de promover o desenvolvimento da cosmetologia nacional. 
Formada por um grupo de profissionais das áreas de Farmácia, Química e afins, ligados a 
universidades e empresas de produto acabado e matérias-primas para a indústria de higiene 
pessoal, cosméticos e perfumes, a ABC promove atividades tecnológicas, científicas 
e de regulamentação em prol do setor.

Somos uma consultoria especializada em design de conceitos.

Traduzimos propósitos e insights de empreendedores e organizações do mercado de saúde, 
beleza e bem-estar em marcas, produtos e serviços relevantes para o consumidor.



Muito obrigado!

Jordana B. Bourguignon |
Diretora Executiva  - ABC | Associação Brasileira de Cosmetologia
Tel +55 11 5044 5466 - jordana@abc-cosmetologia.org.br

Raoni Cusma 
Fundador - Orolab
raoni@orolab.com.br


