
Somos do tamanho do Brasil!

EVENTOS 
ABEP 2019

Associação Brasileira de Entidades Estaduais 
de Tecnologia da Informação e Comunicação



ABEP
Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia 
da Informação e Comunicação 

A ABEP é do tamanho do Brasil:

Fundada 
em 1977

Presente em todos os 
Estados brasileiros

Metas:

Fomentar a TIC na área pública

Integrar e compartilhar esforços 
e recursos entre suas afiliadas

Difundir a tecnologia nacional em 
todas as instâncias de governo

Norte

AC - Acre / SECT

AP - Amapá / PRODAP

AM - Amazonas / PRODAM

PA - Pará / PRODEPA

RO - Rondônia / DETIC

RR - Roraima / CETIF

TO - Tocantins / SEPLAN

ES - Espírito Santo / PRODEST

MG - Minas Gerais / PRODEMGE

RJ - Rio de Janeiro / PRODERJ

SP - São Paulo / PRODESP

Sudeste

Nordeste

AL - Alagoas / ITEC

BA - Bahia / PRODEB

CE - Ceará / ETICE

MA - Maranhão / SEATI

PB - Paraíba / CODATA

PE - Pernambuco / ATI

PI - Piauí / ATI

RN - Rio Grande do Norte / COTIC

SE - Sergipe / EMGETIS

Sul

PR - Paraná / CELEPAR

RS - Rio Grande do Sul / PROCERGS

SC - Santa Catarina / CIASC

Centro-Oeste

DF - Distrito Federal / SUTIC

GO - Goiás / SEGPLAN

MT - Mato Grosso / MTI

MS - Mato Grosso do Sul / SGI



Integração o ano todo

Conselho de Associadas (CONS): reúne presidentes e dirigentes 
principais das entidades estaduais em torno de estratégias para o setor.

Fórum de Diretores Administrativos e Financeiros (DAF): espaço 
para discussão de temas relacionados a RH, gestão, contratos e 
relacionamento com fornecedores.

Fórum de Diretores Técnicos (DTE): tem como foco novas 
tecnologias, aplicações de TIC, formação técnica dos profissionais e 
cooperação tecnológica.

SECOP – Seminário Nacional de TIC para a Gestão Pública

O maior evento brasileiro do setor é uma iniciativa da ABEP, oferecido a profissionais de 
TIC das 3 esferas de governo. 

A cada ano, o SECOP acontece em uma cidade diferente, abrindo espaço para palestras, 
exposições e tendências a um público extremamente qualificado.

Prêmio Excelência em Governo Eletrônico

Entregue anualmente na abertura do SECOP, o Prêmio e-Gov é 
hoje considerado o mais relevante da área.

Prestes a completar 17 anos, o Prêmio e-Gov acumula mais de 
100 iniciativas, reconhecidas com a entrega do troféu ou de 
menções honrosas.



Benefícios de ser 
um patrocinador
As empresas privadas que participam do Programa Anual de Patrocínio aos 
Eventos ABEP têm a oportunidade de estar em constante relacionamento 
com um público decisor:

Benefícios de ser 
um patrocinador

Visibilidade o ano todo 
para gestores de todas as esferas 

de governo

Relacionamento 
de longo prazo
com as afiliadas ABEP

Oportunidades de 
atenção exclusiva 

ao seu produto/solução 

Apresentações exclusivas 
para gestores de todo 
o território nacional

Nenhuma 
dispersão

Baixo investimento,
em comparação com outros 

eventos do setor

Participação no 
SECOP 

sem custo adicional

Presença nos veículos e 
redes sociais 

da ABEP





PLATINA
R$ 175.000,00 R$ 120.000,00 R$ 75.000,00 R$ 33.000,00

OURO PRATA BRONZE

Tabela de cotas anuais de 
patrocínio aos eventos 

ABEP 2019
COTAS ANUAIS DE PATROCÍNIO

TABELA DE COTAS - BENEFÍCIOS
Participação em 3 eventos de cada fórum

Participação em 2 eventos de cada fórum

Participação em 1 evento de cada fórum

Participação em um fórum DTE e um DAF

Palestra de 20min em 1 fórum CONS e 1 DTE
(agendamento no fórum CONS conforme ordem de adesão ao Programa)

Palestra de 20min em 1 fórum CONS
(agendamento conforme ordem de adesão ao Programa)

Espaço de exposição e relacionamento na “Interactive Room”
durante os fóruns ABEP.(*)

Estande de 15m² no SECOP

Estande de 12m² no SECOP

Estande de 9m² no SECOP

Palestra de 45min no SECOP

Palestra de 30min no SECOP 

Slots Campfire no SECOP (20min para até 30 pessoas)

Sorteios no SECOP

Distribuição de brindes nos fóruns ABEP e SECOP

Distribuição de brindes nos fóruns ABEP

Inclusão de logotipo no material de comunicação ABEP

Inclusão de logotipo no material de comunicação SECOP

Inserção de material nas pastas dos participantes dos fóruns ABEP

Inserção de material nas pastas dos congressistas do SECOP

8 credenciais de expositor no SECOP

6 credenciais de expositor no SECOP

4 credenciais de expositor no SECOP

Carta de boas-vindas aos participantes dos fóruns ABEP

3 2 13 2 1



Mailing dos eventos ABEP

Mailing do SECOP

4 inscrições de congressistas SECOP (para seus clientes de governo)

3 inscrições de congressistas SECOP (para seus clientes de governo)

2 inscrições de congressistas SECOP (para seus clientes de governo)

Super banner no Boletim ABEP com link

Full banner no Boletim ABEP com link

Half banner no Boletim ABEP com link

Citação de agradecimento em 12 edições/ano no Boletim ABEP

Logotipo no email mkt de lançamento do Boletim ABEP 12/ano

8 convites para coquetel anual ABEP – SECOP

6 convites para coquetel anual ABEP – SECOP

4 convites para coquetel anual ABEP – SECOP

Participação de 4 executivos nos fóruns ABEP (almoço incluso)

Participação de 3 executivos nos fóruns ABEP (almoço incluso)

Participação de 2 executivos nos fóruns ABEP (almoço incluso)

Participação de 1 executivo nos fóruns ABEP (almoço incluso)

Prioridade na escolha do estande no SECOP

Desconto de 10% na aquisição de uma cota SECOP 2019
(desconto não cumulativo, caso haja alguma promoção vigente nas cotas SECOP)

* Interactive Room = espaço anexo à sala de reunião dos fóruns ABEP onde o patrocinador terá um 
local de atendimento e será visitado por todos os participantes do fórum durante os 2 dias do evento. 
O patrocinador é responsável pela produção de seu banner e porta-banner. A organização fornecerá 
o mobiliário (mesa + 3 cadeiras) e a identificação da empresa (prisma).

** Jantar de Confraternização: Participação limitada a 4 convites para cota Platina, 3 para cota Ouro, 
2 para cota Prata e 1 para cota Bronze.

Legenda
Fóruns ABEP - Reuniões periódicas que concentram os quatro públicos da ABEP, sendo:
CONS - Reunião do Conselho de Associadas ABEP
DTE - Reunião dos Diretores Técnicos das Afiliadas ABEP
DAF - Reunião dos Diretores Administrativos e Financeiros das Afiliadas ABEP
GTE - Reunião dos Gerentes Técnicos das Afiliadas ABEP (acontecimento simultâneo aos fóruns DTE’s)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5x 4x 3x 2xpara as cotas

Platina
para as cotas

Ouro
para as cotas

Prata
para as cotas

Bronze

Participação no jantar de confraternização dos fóruns ABEP.(**)



Será concedida, aos patrocinadores anuais, a preferência na oferta do jantar de confraternização 
que acontece em todos os fóruns ABEP, sempre às quintas-feiras. O patrocínio do jantar também 
poderá ser oferecido pelos patrocinadores que eventualmente não estejam escalados para o 
evento em questão, e este passa a ter o direito de participar integralmente do evento. Serão 
enviados comunicados a todos os patrocinadores com a proposta do jantar. Caso haja interesse em 
patrocinar, basta retornar confirmando. No caso de não haver patrocinadores anuais interessados, 
o patrocínio será oferecido a uma empresa local.

Será concedida, aos patrocinadores anuais, a preferência na oferta da atividade cultural que 
eventualmente possa acontecer aos sábados, após encerramento do evento. O valor total deste 
patrocínio é de R$ 15.000,00, que poderá ser oferecido por um só patrocinador anual ou até 3 
patrocinadores que se organizem em 3 cotas de R$ 5.000,00. O acordo do patrocínio deve ser feito 
entre os patrocinadores. Caso não haja quórum suficiente, o patrocínio será oferecido a uma 
empresa local.

RENOVAÇÃO
A ABEP concede um desconto especial de 10% para as empresas que renovam a sua participação.

PAGAMENTO ANTECIPADO
Para pagamentos feitos integralmente até o dia 17/12/2018, a ABEP concede desconto especial de 5%.

PAGAMENTO PARCELADO 
Para patrocinadores que estiverem completando o terceiro ano de participação consecutiva: desconto 
especial de 3% sobre a primeira e a segunda parcelas.

INVESTIMENTO: R$ 5.000,00
DURAÇÃO: 20 minutos
VAGAS: Máximo de duas palestras em cada fórum

A aquisição das palestras pode ser feita junto com a cota anual. Já o agendamento, 
programado a partir de janeiro de 2019.

PATROCÍNIO JANTAR

PATROCÍNIO ATIVIDADE CULTURAL DE SÁBADO

Palestras Extras nos Fóruns ABEP

DESCONTOS ESPECIAIS



COTAS COMPARTILHADAS

No SECOP:

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

Palestra: será mantida 1 por cota;

Serão permitidas as participações apenas das empresas parceiras na cota que 
constarem do contrato de patrocínio Anual;

Não serão cedidas credenciais, nem as extras que são vendidas, para empresas 
parceiras que não estejam na cota de patrocínio Anual.

ATENÇÃO

Durante os fóruns ABEP, não será permitida, na área da Interactive Room ou 
durante os almoços dos dois dias de reunião, a presença de patrocinadores 
anuais que não estejam escalados para a reunião em andamento (exceto aqueles 
que estão patrocinando o jantar de confraternização e que passam a ter direito 
de participar). Pedimos a colaboração e o entendimento de todos para que o 
Programa Anual transcorra sem esse inconveniente.

A ABEP aceita o marketing cooperado para adesão ao Programa, com as seguintes 
regras:

Somente cotas Platina e Ouro;

Platina: até 3 empresas; Ouro: até 2 empresas;

Os benefícios serão divididos entre as empresas que participam da cota;

A participação nos fóruns da ABEP será dividida entre as empresas, participando uma 
em cada fórum, ou dividindo a quantidade de ingressos disponíveis para a cota no 
mesmo fórum;

A inclusão do material institucional será garantida a todas as empresas que compõem 
a cota;

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

As empresas participantes deverão ser informadas à ABEP, e os nomes (fantasia) 
deverão constar do contrato de patrocínio;

Não será permitido, ao patrocinador responsável pela cota, levar “empresas parceiras” 
aos eventos que não estejam oficialmente participando do contrato.



BASIC Comunicação e Produção
Núcleo ABEP
(11) 2309-0122 / 0222
Rua Baronesa de Itu, 336, cj 122 - Higienópolis - SP
CEP: 01231-000
basic-abep@basic.inf.br

Contato

Na primeira reunião do fórum ABEP para presidentes (CONS), os patrocinadores 
escalados poderão convidar (mediante lista a ser entregue antecipadamente) os 
dirigentes que gostariam que se sentassem à sua mesa de almoço no primeiro 
dia de trabalho. O convite será feito diretamente pelo patrocinador ao gestor 
escolhido, por email ou telefone;

Na segunda reunião do fórum ABEP para presidentes, estes receberão a lista de 
patrocinadores antecipadamente e farão a escolha da mesa com quem se sentar;

A Diretoria da ABEP fará reuniões periódicas com os patrocinadores, durante os 
eventos, para acompanhar e aprimorar as dinâmicas dos eventos;

Será criado um grupo de WhatsApp entre os patrocinadores e o vice-presidente 
de Tecnologia da ABEP. Nesse grupo, as pautas ou necessidades das afiliadas 
serão apresentadas a todos, permitindo que as empresas possam se preparar 
para os eventos;

No Portal ABEP (abep-tic.org.br), os patrocinadores poderão inserir as suas Atas 
de Registro de Preços, que serão compartilhadas entre os gestores;

No início do Programa, será compartilhado, entre os dirigentes da ABEP, um 
catálogo de produtos/serviços oferecidos pelos patrocinadores anuais. Para 
tanto, cada empresa deverá enviar suas informações e contatos.

INTERAÇÃO


