
Edital Chamada - Energy Hub Connection  

Rodada de Negócios TBG 

 
QUEM SOMOS  
 
A TBG, sociedade anônima brasileira de capital fechado e tem como composição acionária as empresas               
Petrobras, BBPP Holdings Ltda., YPFB Transporte do Brasil Holding Ltda. e GTB-TBG Holdings S.À.R.L. 

Atua em toda a cadeia de valor da atividade de Transporte de gás natural e contribui com o crescimento                   
do setor. Presente no principal eixo econômico do Brasil, através do gasoduto de transporte              
Bolívia-Brasil, a empresa entrega até 30 milhões de m³/dia de gás natural para as regiões Centro-Oeste,                
Sudeste e Sul do país, que representam mais de 50% do PIB nacional. 
  
O gás natural transportado pela TBG é entregue a sete distribuidoras locais que, juntas, atendem 1.2                
milhões de consumidores finais. A companhia também abastece termelétricas e refinarias ao longo do              
traçado de seu gasoduto. 
  
Os trabalhos de operação e manutenção do sistema de transporte são feitos de forma eficiente e                
centralizados por equipe própria da TBG, em 12 estações de compressão (Ecomps), que dispõem de um                
corpo técnico especializado. 
  
A experiência da TBG permite que a companhia atue na implantação de novos empreendimentos de               
transporte e movimentação de gás natural. O portfólio de soluções também inclui a prestação de               
serviços de operação e manutenção desses ativos, assim como a atuação técnica na área de engenharia                
básica e executiva. 
 
Para maiores detalhes da empresa acesse: http://www.tbg.com.br/pt_br/  
 
 
DESAFIO DA RODADA  
 
A TBG tem como objetivo com esta rodada de negócio se conectar a empresas que possuam                
competência técnica em Tecnologias Digitais disruptiva, Dispositivos e Sensores (Internet das Coisas            
(IoT)), preferencialmente utilizando sistemas robotizados. 
 
Serão pré-selecionadas até 10 startups para realizar o pitch day durante a rodada de negócios, sendo                
selecionadas até 3 startups para desenvolver uma prova de conceito (POC) e/ou mínimo produto viável               
(MPV) no site industrial da TBG em São Paulo. Este processo visa a seleção destas startups para trazer                  
respostas ao Desafio listado abaixo:  
 
Desafio #1: Soluções para captar e analisar informações das estações de compressão de gás (ECOMPS),               
para tomada de decisão quanto a manutenção, segurança e integridade operacional do site industrial. 
 
Mais detalhes sobre o desafio e as informações de interesse a serem captadas e analisadas estão                
listadas no Anexo 1 desta chamada.  
 
 
 
 
 
 
 
PÚBLICO ALVO 
  
São elegíveis Startups, com CNPJ ativo, de qualquer atividade econômica, possuindo ou não CNAE              
primário industrial, desde que apresente competência tecnológica para solucionar o desafio lançado            

http://www.tbg.com.br/pt_br/a-tbg/perfil.htm


para a rodada de negócios. Estamos buscando Startups que já tenham o seu produto validado, bem                
como já estejam desenvolvendo soluções inovadoras com outras empresas na área procurada pelo             
desafio.  
 
 
CONHEÇA A CHAMADA  
 
A chamada para a rodada de negócios será realizada pela Sai do Papel - Energy Hub SDP, e será                   
denominada Energy Hub Connection – Rodada de Negócios TBG, e selecionará para a empresa projetos               
voltados para a solução do problema tecnológico, ligados as áreas de manutenção, segurança e              
integridade operacional, com objetivo de:  
 
(1) ampliar e automatizar a captação, análise e tomada de decisão dos técnicos e gestores das áreas                 
operacionais das estações de compressão de gás (ECOMPS). 
 
 
CALENDÁRIO  
 
O calendário apresentado aqui embaixo é indicativo e deve seguir as macro fases seguintes:  
 
Período de inscrição das soluções pelas Startups: 24/07/2020 a 16/08/2020  
 
Divulgação dos resultados:  
FASE 1 - Pré-Seleção: 24/08/2020  
FASE 2 - Resultado da Rodada: 08/09/2020 

Fase Descrição Prazo Final 
Inscrição na Rodada Período de inscrição das    

soluções pelas Startups  
16/08/2020 

Pré-Seleção Divulgação do Resultado da    
pré-seleção Online  
 

24/08/2020 

Apresentação prévia Pitch Day Preparação do Pitch Day e     
apresentação para Energy Hub    
do Pitch Day  

26/08/2020 

Rodada de Negócios – Pitch Day Participação das startups   
pré-selecionadas para  
apresentação do Pitch à    
comissão julgadora 

01/09/2020 

Resultado da Rodada  Divulgação do resultado da    
seleção da(s) startup(s) que    
desenvolverá(ão) a POC e/ou    
MVP 

08/09/2020 

Contratação do projeto Desenvolvimento e validação   
do plano de projeto e     
Formalização do acordo 

30/09/2020 

Execução do projeto Implementação do projeto 30/11/2020 
Fechamento do projeto Demo Day (apresentação dos    

resultados, lições aprendidas e    
próximos passos) 

03/12/2020 

 

Todos os resultados das etapas serão divulgados por e-mail aos inscritos, bem como no site oficial do                 
Energy Hub SDP, não cabendo recurso quanto ao processo de avaliação. 



Poderá ser solicitada por parte da TBG uma nova reunião no dia 25/08/2020 com as startups que                 
apresentaram os pitchs no dia 24/08/2020, para solicitação de maiores esclarecimentos da solução             
apresentada. 

 

ETAPAS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  
 
As inscrições devem ser realizadas através do Site do Energy Hub SDP            
(http://saidopapel-com-br-7946802.hs-sites.com/rodada-de-neg%C3%B3cios).  
 
 
FASE 1 - Pré-Seleção 
  
Nessa fase os inscritos deverão preencher o formulário de inscrição e disponibilizar as seguintes              
informações/documentos/materiais:  
 

1- Um formulário de inscrição;  
2- Uma apresentação em PDF da empresa 
3- Um vídeo “Elevator Pitch”, com até 3 minutos apresentando a solução para o desafio; 

 
A equipe do Energy Hub SDP será responsável pelos feedbacks das soluções cadastradas na fase de                
Pré-seleção. A fase 1 – Pré-Seleção compreende o formulário de inscrição, o vídeo “elevator pitch” e a                 
Avaliação dos projetos (critérios Fase 1 – Pré-Seleção), conforme detalhamento nos itens a seguir: 
 
 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO  
 
Para cadastro na plataforma de inscrições serão solicitadas informações gerais da empresa proponente,             
incluindo CNPJ, preenchendo complementarmente as seguintes informações, em resumo:  
Dados Gerais; Sobre suas experiências; Sobre a equipe; Sobre a Solução; Sobre o potencial projeto;               
Sobre Solução Robotizada. 
 
 
O VÍDEO “ELEVATOR PITCH”  
 
O vídeo deve ter duração de até 3 minutos. No Pitch, devem ser respondidas as seguintes perguntas:  

1. Quem são os membros da empresa?  
2. Qual a sua experiência para solucionar o desafio? 
3. Qual a solução a ser apresentada? 
4. Como este projeto ajudará a solucionar a dor apresentada e poderá gerar valor para a TBG? 

 

 

http://saidopapel-com-br-7946802.hs-sites.com/rodada-de-neg%C3%B3cios


FASES DE AVALIAÇÃO  
 
O processo de avaliação dos projetos será realizado em duas etapas, a fase de pré-seleção e a fase de                   
Rodada de Negócios – Pitch Day, composta por uma banca por representantes da TBG em conjunto com                 
a Sai do Papel - Energy Hub SDP.  
A TBG será a responsável por validar as startups selecionadas na fase de Pré-Seleção e definir os                 
projetos selecionados na fase da Rodada de Negócios – Pitch Day. 
A inserção dos feedbacks em cada etapa de seleção, a partir da avaliação de cada uma das soluções                  
submetidas pelo site será realizada pela comissão de avaliação, formada por representantes da TBG e               
Sai do Papel - Energy Hub, não cabendo à startup qualquer tipo de recurso, nem questionamento em                 
relação a avaliação efetuada.  
 
 
FASE 1 - Pré-Seleção - Critérios  
 
As propostas serão avaliadas pela TBG, em conjunto com a Sai do Papel – Energy Hub SDP, baseando-se                  
em critérios que avaliem a empresa pelo formulário de inscrição e pelo vídeo “Elevator Pitch”.  
Até 10 startups serão aprovados para a Fase Rodada de Negócios - Pitch Day desta chamada. 
  
 
Critérios de Avaliação da Fase 1 - Pré-Seleção:  
 
• ELIMINATÓRIA:  

Elegibilidade: Possuir CNPJ ativo, estar de acordo com o tipo de empresa especificado nesse edital e não                 
possuir impedimentos legais em nome de um ou mais sócios.  

• CLASSIFICATÓRIA:  

Sobre suas experiências (20% do peso): Esse critério avaliará os principais produtos, serviços, ou              
protótipos já desenvolvidos pela Startup e quais são os diferenciais tecnológicos e competitivos da              
Startup  

Sobre a equipe (15%): Esse critério avaliará a experiência profissional e pessoal de cada integrante da                
Startup e o papel de cada integrante relacionado ao projeto. Será levado em conta a compatibilidade da                 
formação acadêmica e experiência de mercado dos membros da equipe com o projeto, assim como a                
multidisciplinaridade da equipe.  

Sobre a Solução (25%): Esse critério avaliará as vantagens e diferenciais da solução proposta assim               
como o seu grau de novidade para a TBG e para o mercado, bem como o quantitativo do atendimento                   
das tarefas incorporadas na solução, conforme indicado no Anexo 1.  

Sobre potencial projeto (25%): Esse critério avaliará os potenciais ganhos de redução de custos do               
projeto, mitigação de riscos operacionais, ampliação do distanciamento social, entre outros. Será            
também avaliado o grau de prontidão para implementação do projeto, em função do estágio de               
maturidade da solução, bem como os riscos de desenvolvimento com as respectivas medidas sugeridas              
de mitigação.  
 
Sobre Solução Robotizada (15%): Esse critério avaliará se a solução apresentada utilizará um sistema              
robotizado para solução do desafio.  

Para a empresa será contratada na fase de Contratação do Projeto, a empresa deverá apresentar o                
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Pessoa Jurídica, emitido pela Secretaria de              
Fazenda, por meio do site www.receita.fazenda.gov.br, bem como as informações cadastrais demandas            
pelo setor de contratações da TBG. 

 
 
  

http://www.receita.fazenda.gov.br/


PARA EFEITOS DE CLASSIFICAÇÃO  
 
Fase 1- Pré-Seleção 
Até 10 startups serão classificadas para a Fase 2 – Resultado da Rodada, passando pela Rodada de                 
Negócios – Pitch Day, a ser realizada on-line, via vídeo conferência. A seleção será realizada a partir do                  
ranking gerado pela compilação das notas da comissão de julgamento.  
 
 
Fase 2- Resultado da Rodada  
 
Até 10 startups realizarão a apresentação dos pitch na fase da Rodada de Negócios – Pitch Day, sendo                  
selecionadas até 3 startups desenvolverão as suas soluções apresentadas para o desafio proposto nesta              
chamada. O evento será realizado on-line, via vídeo conferência. Esta fase consiste em:  
 
- Pitch Day: Cada empresa terá 10 minutos para apresentação da solução desenvolvida a uma comissão                
julgadora, escolhida pela TBG em conjunto com a Sai do Papel – Energy Hub SDP, que terá até 5 minutos                    
para arguição, tendo como principais critérios: 1) Escopo do Projeto; 2) Solução apresentada; 3) Clareza               
de apresentação da proposta; 4) Viabilidade técnica e financeira. O pitch será realizado on-line, via               
videoconferência.  

- Painel com especialistas da TBG: até 3 startups serão selecionadas pela comissão julgadora. Estas               
startups terão uma reunião de até 30 min com o time da TBG que debaterá com maior profundidade os                   
detalhes do plano de implementação da solução, bem como os principais marcos de execução. Deverá               
ser apresentado para cada macro marco, o orçamento a ser aplicado pela startup para desenvolvimento               
da POC e/ou MVP. 
 
 
ORÇAMENTO  
 
As duas fases de avaliação dos projetos das Startups serão realizadas pela TBG, em conjunto com a Sai                  
do Papel – Energy Hub SDP, sendo a comissão julgadora responsável por definir os aprovados e fornecer                 
o feedback de aprovação ou não aprovação para todas as propostas recebidas.  
 
Até a Fase de Contratação do Projeto, a TBG se resguarda o direito de não realizar a contratação dos                   
projetos das Startups, conforme sua avaliação discricionária.  
 
Os projetos que receberão aporte financeiro deverão ter duração de até 60 dias e as até 3 empresas                  
selecionadas poderão desenvolver projetos com custo total de financiamento de até R$ 50.000,00 para              
desenvolvimento da POC e/ou MPV descrita no projeto.  
 
Esses aportes financeiros cabidos serão liberados conforme o cronograma de entregas por etapas do(s)              
projeto(s), que estarão previstos(s) no plano de trabalho e que tenham sido finalizados, apresentados e               
aprovados pela TBG. 
 
 
REGRAS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E PARTICIPAÇÃO  
 
As regras de participação da TBG serão avaliadas caso a caso e serão detalhadas em momento posterior,                 
após os resultados apresentados na fase Demo Day. Conforme o potencial do desenvolvimento da POC               
e/ou MPV das soluções propostas pelas startups, da contribuição dada pela TBG, será negociado e               
formalizado em momento e instrumento contratual oportuno, a titularidade dos direitos de propriedade             
intelectual relativos à solução apresentada, além dos critérios de licença de uso eventualmente             
aplicáveis.  
 
OBS: Para maiores informações sobre essa chamada – Acessar formulário do Fale conosco,             
disponibilizado no site do Energy Hub: http://www.saidopapel.com.br.  



Disponibilizamos ainda o Webinar: Energy Hub Connection | Rodada de Negócios Energy Hub SDP e               
TBG, realizado no dia 28/07/2020, com a apresentação da rodada, bem como perguntas e respostas:              
(http://saidopapel-com-br-7946802.hs-sites.com/rodada-de-neg%C3%B3cios). 
 
 
Desejamos boa sorte e sucesso a todas as startups que estarão conosco nesta jornada! 
 

http://saidopapel-com-br-7946802.hs-sites.com/rodada-de-neg%C3%B3cios


ANEXO 1: Detalhamento do Desafios da Chamada: Tecnologias Digitais e Dispositivos e Sensores             
(Internet das Coisas - IoT), preferencialmente utilizando sistemas robotizados. 

 
ETAPAS DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES / TAREFAS  
 
01 - Inspecionar os flanges, válvulas, conexões quanto a vazamentos, com a utilização de detector de gás                 
e/ou bolha de sabão; 
Como uma ou mais tecnologias disruptivas (preferencialmente robótica) podem ajudar?      Tecnologia          
equipada com sensor de gás. 
  
 02 - Verificar as condições das cercas, cadeados dos portões e porta do shelter; // Manutenção:               
conservação da cerca da ECOMP, pode corroer a cerca. Animais podem danificar as cercas. 
Como uma ou mais tecnologias disruptivas (preferencialmente robótica) podem ajudar?      Tecnologia          
equipada com câmera.   
 
03 - Verificar integridade do banco de baterias e No-Break; 
Como uma ou mais tecnologias disruptivas (preferencialmente robótica) podem ajudar?    Tecnologia          
equipada com câmera e sensor de temperatura. 
 
04 - Inspecionar a conexão do TT-0xx, com detector de gás quanto à existência de vazamentos e                 
inspecionar visualmente as soldas quanto à existência de defeitos. 
Como uma ou mais tecnologias disruptivas (preferencialmente robótica) podem ajudar?      Tecnologia          
equipada com sensor de gás. 
 
05 - UPS E BANCO DE BATERIAS DE UTILIDADES - Verificar e registrar eventual oxidação excessiva nos                 
polos e partes metálicas das baterias; 
Como uma ou mais tecnologias disruptivas (preferencialmente robótica) podem ajudar?      Tecnologia          
equipada com câmera e sensor de temperatura. 
 
06 - UPS E BANCO DE BATERIAS DE UTILIDADES - Verificar e registrar as condições de limpeza do banco                    

de baterias, inclusive bandejas de suporte; 
Como uma ou mais tecnologias disruptivas (preferencialmente robótica) podem ajudar?      Tecnologia          
equipada com câmera. 
 
07 - UPS E BANCO DE BATERIAS DE UTILIDADES - Verificar e registrar o funcionamento do sistema de                  
exaustão da sala de baterias; 
Como uma ou mais tecnologias disruptivas (preferencialmente robótica) podem ajudar?      Tecnologia          
equipada com câmera, sensor de som ambiente.  
 
08 - INSPEÇÃO DE SPDA E MALHA DE ATERRAMENTO ELÉTRICO DE INSTALAÇÕES AÉREAS DA TBG //                
INSPEÇÃO VISUAL DE SPDA E MALHA DE ATERRAMENTO DOS RETIFICADORES 
Como uma ou mais tecnologias disruptivas (preferencialmente robótica) podem ajudar?      Robô de           
esteira.  
 
09 - INSPEÇÃO OPERACIONAL EM ESTAÇÃO DE COMPRESSÃO EQUIPADA COM TURBOCOMPRESSORES  
Área dos Compressores de Ar Comprimido (ruído, vazamento, padrão de ruídos, nível de óleo de              
máquinas, nível de água); Ruído característico (Correia frouxa = ruído diferente). 
Como uma ou mais tecnologias disruptivas (preferencialmente robótica) podem ajudar?  Tecnologia          
equipada com câmera // sensor de som ambiente. 
 
10 - Verificar chama do gás natural e fumaça nos Vent Stacks /Chaminés; 
Como uma ou mais tecnologias disruptivas podem ajudar?  Tecnologias (preferencialmente robóticas e           
câmeras inteligentes de infravermelho para detectar calor) equipadas com câmera e sensor de           
temperatura. 

 


