
23 a 25 de setembro



O Seminário Nacional de TIC para a Gestão Pública (SECOP) é o principal encontro 
de tecnologia para Governo do País, com presença maciça de representantes de 
TIC das esferas Federal, Estadual e Municipal – cerca de 600 participantes por edição. 

Com 48 anos de existência, o SECOP se posiciona como gerador de tendências e 
discussões sobre a TIC pública: são 2 dias inteiros de networking, novas ideias e 
produtos, com foco na qualidade do serviço prestado ao cidadão.

O SECOP é uma iniciativa da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de 
Tecnologia da Informação e Comunicação (ABEP), entidade que congrega as 
empresas de TIC estaduais em todo o território nacional. 

A edição 2020 do SECOP acontecerá de 
23 a 25 de setembro, em Vitória (ES).





TABELA DE COTAS - BENEFÍCIOS

CampfireSpeech PremiumRubi Esmeralda TopázioDiamante
R$ 65.000,00 R$ 58.000,00 R$ 47.000,00 R$ 37.000,00 R$ 20.000,00 R$ 12.000,00

COTAS DE PATROCÍNIO

ESTANDE 15M² (MONTAGEM BÁSICA)

ESTANDE 9M² (MONTAGEM BÁSICA)

ESTANDE 6M² (MONTAGEM BÁSICA)

ESTANDE 12M² (MONTAGEM BÁSICA)

SPEECH DE 10 MIN ANTES DO PAINEL ABEP
1º E 2º DIAS DO EVENTO - PLENÁRIA PRINCIPAL

PALESTRA 45 MIN (ATÉ 120 PESSOAS)

PALESTRA 30 MIN (ATÉ 120 PESSOAS)

SPOTS CAMPFIRE 30 MIN (ATÉ 30 PESSOAS)

CRACHÁS DE EXPOSITOR

VOUCHERS PARA ALMOÇO

ENCARTE DE MATERIAL NAS PASTAS DOS CONGRESSISTAS

DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL NOS ESTANDES

DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DURANTE O CAMPFIRE

SORTEIOS (SOB AVALIAÇÃO PRÉVIA DA ORGANIZAÇÃO)

INSERÇÃO DO LOGOTIPO NO PAINEL DE ABERTURA

MAILING DOS CONGRESSISTAS (ATÉ 1 SEMANA APÓS O EVENTO)

INSCRIÇÕES DE CONGRESSISTAS PARA CLIENTES

CRACHÁ PARA STAFF DE MARKETING

2 1 2 1 1

8 6 4 3 2 2

4 3 2 1

1 1 1



OBSERVAÇÕES:
1. Para inserção de marca no material do evento, a adesão deve ser feita até 
30 dias antes do mesmo

2. Por questões de compliance, as condições especiais de pagamento são 
oferecidas a todos os patrocinadores, não podendo haver condições 
diferenciadas para um ou outro patrocinador

Data limite para pagamento: 23/07/2020

Campfire extra (30 min) - R$10.000*
* Mediante disponibilidade: válido somente para cotas já contratadas

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5x para as cotas

Diamante 4x para as cotas

Rubi

3x para as cotas

Esmeralda 2x para as cotas

Topázio e Speech 

BENEFÍCIO 
EXTRA

DESCONTOS ESPECIAIS:

2%
para renovação 

(patrocínio SECOP 
2019/2020)

10%
de desconto para 

pagamento integral 
até 24/04/2020

5%
de desconto para 

pagamento integral 
até 29/05/2020



COTAS COMPARTILHADAS
O SECOP aceita o marketing cooperado para adesão ao evento, com os seguintes limites:

• Benefício exclusivo para patrocinadores Diamante (até 3 empresas por cota) e Rubi (até 2 
empresas por cota).

• As contrapartidas serão divididas entre as empresas que participam da cota.

• Serão permitidas as participações apenas das empresas parceiras na cota que 
constarem do contrato.

• Não será permitida a venda de credencial extra para empresas parceiras que não estejam 
na cota.

• Cada cota dará direito à inserção de 1 (um) folder nas pastas dos congressistas.

• Os logotipos que compartilham a cota dividirão o espaço reservado correspondente e 
devem ser separados por barra (/). A arte acomodando os logotipos deverá ser 
desenvolvida pelos patrocinadores.

• A área do estande será dividida, assim como o espaço da testeira.

• A palestra será feita apenas por uma das empresas.

PROGRAME SUAS AÇÕES DE MARKETING E VENDAS PARA 2020.
GARANTA JÁ A SUA VAGA NO MAIOR EVENTO DE TIC PARA O MERCADO PÚBLICO!

CONTATO:

BASIC COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO - Núcleo ABEP

(11) 2309-0122 / 0222

basic-abep@basic.inf.br

Responsável: Laura Sérpico

Somente os patrocinadores poderão adquirir credenciais extras para expositor.

VALORES: 

R$ 400,00

1
credencial

R$ 700,00

2
credenciais

R$ 900,00

3
credenciais

CREDENCIAL EXTRA

secop.org.br



CAPA DE CADEIRAS

Abertura Painéis
· Auditório de abertura com até 
700 pessoas

· 1 credencial para o evento

Valor: R$4.000,00

· Auditório dos painéis com até  
500 pessoas

· 1 credencial para o evento

Valor: R$3.000,00/dia ou 
R$5.000,00/dois dias

CORDÃO DO CRACHÁ

· Marca aplicada nos cordões dos crachás

· 1 credencial para o evento

Valor: R$6.000,00

BOLSA CONGRESSISTA

· Marca presente nas bolsas entregues aos congressistas

· Quantidade: 700 bolsas

· 2 credenciais para o evento

Data-limite para aquisição da cota: 01/07/2020

Valor: R$10.000,00

FRENTE DE CREDENCIAMENTO

· Marca exposta na frente do ponto de credenciamento 
dos participantes do evento

· 1 credencial para o evento

Valor: R$ 4.000,00



ALIMENTAÇÃO

Coffee Break Almoço
· 1 credencial para o evento

· Prismas nas mesas

· Sinalização do local

Valor: R$5.000,00

· 2 credenciais para o evento

· 1 banner na entrada do restaurante

· Prismas nas mesas

· Distribuição de material

Valor: R$10.000,00/dia

PALESTRAS

Oferecimento das palestras de abertura/encerramento

· 2 credenciais para o evento

· Anúncio pelo mestre de cerimônias

Valor: R$8.000,00/palestra

COQUETEL DE CONFRATERNIZAÇÃO 
NA FEIRA DE NEGÓCIOS

· 2 credenciais para o evento

· Sinalização local

· Anúncio durante a apresentação 

· Distribuição de material

Valor: R$12.000,00 (apenas quinta-feira)

CONTATO:

BASIC COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO - Núcleo ABEP   ∙   Responsável: Laura Sérpico

(11) 2309-0122 / 0222   ∙   basic-abep@basic.inf.br



COMO FUNCIONA?

Mais do que um Ideathon: o Desafio Secop Recode vai usar a tecnologia para solucionar um importante 
tema para a transformação da realidade social de Vitória (ES).

Reuniremos empreendedores sociais, jovens de comunidades agentes de transformação, especialistas, 
mentores, designers e programadores para, juntos, discutirem e criarem soluções para essa causa. 

O projeto mais votado pelo público do SECOP e pela banca julgadora será premiado e receberá o suporte 
para o desenvolvimento da solução.

· ENGAJAMENTO

Mobilização de jovens alunos pela Recode para o Desafio

· DESAFIO

Time ABEP apresentará o contexto e desafios que prentende abordar/solucionar

· IMERSÃO E IDEAÇÃO

Apoiados por um time de mentores, os jovens pensarão em soluções utilizando ferramentas 
digitais e metodologia Recode, estimulando o empreendedorismo social, cívico e de impacto

· PROTOTIPAÇÃO

Cada time prototipa suas ideias/soluções, resultando em um desenho de modelo de negócio para, 
futuramente desenvolver seu projeto. Já o time ganhador terá o desenvolvimento do projeto 
garantido pelo Desafio

· PITCH

Os times apresentarão as respectivas soluções em um pitch para o público do evento e para a 
banca de jurados

· PREMIAÇÃO

- Votação do público pelo APP do evento (peso 1)
- Escolha pela banca de jurados (peso 2)



IDEALIZADORES

PATROCÍNIO

BASIC COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO - Núcleo ABEP
Responsável: Laura Sérpico
(11) 2309-0122 / 0222   ∙   basic-abep@basic.inf.br

Todo o valor arrecadado será revertido para a viabilidade do Desafio

A ABEP, idealizadora do SECOP, firmou uma parceria com a ONG RECODE, organização social que 
promove o empoderamento digital.

A Recode é uma organização da sociedade civil que promove o empoderamento digital de jovens de 14 a 
29 anos em situação de vulnerabilidade. Por meio da criação e disseminação de metodologias de 
formação empreendedora e do uso de ferramentas digitais, busca ampliar o impacto em comunidades, 
escolas e bibliotecas e estimular o uso ético, consciente e cidadão da tecnologia.

COTA EXCLUSIVE (1 VAGA)

- Marca do patrocinador no nome do projeto
- Participação do patrocinador na entrega do prêmio, durante o SECOP
- Menção da empresa na abertura e encerramento do evento e no pitch
- Speech de 3 minutos  para o patrocinador na premiação
- Exposição da marca em todas as peças de comunicação do Desafio
- Menção da marca nos releases divulgados para a imprensa
- Exposição da marca na coletiva de imprensa
- Marca estampada na camiseta dos participantes
- 4 credenciais para o SECOP

A adesão à cota Exclusive suspende as demais cotas 

COTAS STANDARD (2 VAGAS)

- Participação do patrocinador na entrega do prêmio, durante o SECOP
- Menção das empresas na abertura e encerramento do evento e no pitch 
- Menção da marca nos releases divulgados para a imprensa
- Exposição da marca em todas as peças de comunicação do Desafio
- Exposição da marca na coletiva de imprensa
- 2 credenciais para o SECOP por empresa patrocinadora

A adesão às 2 cotas Standard suspende as demais cotas 

COTAS SOLUTION (4 VAGAS)

- Participação do patrocinador na entrega do prêmio, durante o SECOP
- Menção das empresas na abertura e encerramento do evento e no pitch
- Exposição da marca em todas as peças de comunicação do Desafio
- Exposição da marca na coletiva de imprensa
- 1 credencial para o SECOP por empresa patrocinadora 

A adesão às 4 cotas Solution suspende as demais cotas 

Investimento

R$ 50 mil

Investimento

 R$ 25 mil

Investimento

R$ 12,5 mil

Apoiadores SAIBA MAIS EM: RECODE.ORG.BR


