
Pitch



E X E C U Ç Ã O R E A L I Z A Ç Ã O



   
       Você tem até                     para realizar o
Pitch, portanto não ultrapasse esse tempo!
 

Regras importantes

   
       Monte o Pitch Deck como o seu 
material de apoio durante a apresentação, 
com no máximo de                          
 

 
Estruture o pitch

da seguinte forma:
 
 

 
Performance
 

 
 

 
Branding

Suas
Informações

3 min

10 slides! 1
2
3

1
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A Performance engloba os 
seguintes pontos abaixo:
- Uma boa oratória;
- Storytelling
- Confiança;
 

   O branding vai ser o ínicio 
   do seu pitch deck:
1- Sua logo e frase que define 
o que fazem;
2- O problema que resolve;
3- A solução e proposta de valor;
4- Diferencial vs concorrentes;

Saiba mais
 

De forma objetiva apresente:
5- O modelo do seu negócio e cases;
6- Tamanho de Mercado;
7- Projeção financeira;
8- A equipe que torna tudo possível;
9- O que você busca (investimento 
por qual %, parceiros, clientes...)
10- Informações de Contato.

            Não utilize vídeos e apresente 
    no                     
 Formato PDF!

https://www.inovativabrasil.com.br/wp-content/uploads/2019/09/Material-Perfomance.pdf


Pitch Deck
Clique aqui

Confira um modelo de

Veja como foi estruturado 
o pitch deck seguindo as

orientações do slide
anterior!

https://www.inovativabrasil.com.br/wp-content/uploads/2019/09/Modelo-de-Pitch-Deck-InovAtiva-Brasil-3-compactado-1.pdf
https://www.inovativabrasil.com.br/wp-content/uploads/2019/09/Modelo-de-Pitch-Deck-InovAtiva-Brasil-3-compactado-1.pdf


1
Erros Frequentes!

Ser muito amplo e não ser específico sobre 
o problema que pretende resolver;

3Foque no valor agregado da sua solução 
e não apenas nas funcionalidades dela;

2
Falar que não há concorrentes: 
sempre há concorrentes;

4
Mostre os seus números e dados pautados em
pesquisa e não através de suposições;

5
Estourar o tempo mostra falta de preparo e 
treino, você não quer passar essa imagem, certo?

6Não invente respostas que você não 
possui, isso pega muito mal!



1
E os Pitchs de negócios de impacto?

Quando falar sobre o problema que
você resolve, deixe bem claro as causas
que o geram e as consequências a
médio e longo prazo!

3
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Na proposta de valor você deve contemplar
qual é a sua                                 juntamente
com a                          d          da sua startup!
 
 
Deixe claro esses dois pontos! Eles que irão
diferenciar o seu pitch!
 

Acesse aqui

Investidores sempre olham com atenção a
performance financeira, portanto tenha esses
números de forma clara e projete de 3 até 5 anos!

Saiba mais!
Deixe bem claro no seu pitch, qual o potencial de
impacto que a sua solução pode gerar e para isso é
bom ter as métricas em dia, para poder responder!

Saiba mais!
No modelo de negócio e cases de
sucesso, você pode também citar
prêmios e reconhecimentos na
qual já receberam!

Lembramos que a estrutura do Pitch Deck
apresentada no slide anterior pode ser utilizada,
visando as considerações presentes nesse slide!
Veja esse vídeo para tirar mais
dúvidas sobre pitch de impacto! Ver vídeo!

O tópico 2 é o mais
importante, ele que

realmente irá
diferenciar o seu

pitch!

tese de impacto
 teoria da mudança

https://www.inovativabrasil.com.br/wp-content/uploads/2019/09/Material-Impacto.pdf
https://endeavor.org.br/financas/nunca-mais-fique-perdido-ao-construir-uma-projecao-financeira/
https://artemisia.org.br/metricas-em-negocios-de-impacto-social-fundamentos/
https://youtu.be/gjJ3YcqU-Lo


Confira os 
materiais 

complementares
e construa um 

ótimo pitch!

Modelo ABSartups

Anjos do Brasil

Projeção Financeira

Dicas de Simon Sinek

Material do Paulo Beck

Confira aqui

 
 

Veja qual é o template de pitch
deck sugerido por eles:

Confira aqui

 
 

Veja como fazer um pitch (quase
perfeito) segundo a Anjos do Brasil:

Confira aqui

 
 

Descubra sobre o Círculo Dourado 
nesse link abaixo:

Confira aqui

 
 

Veja o ebook que contempla diversos
pontos a respeito do pitch:

Confira aqui

 
 

Veja nesse vídeo, mais técnicas de oratória
para alavancar a sua performance:

https://www.inovativabrasil.com.br/wp-content/uploads/2019/03/Template-de-Pitch-Deck-_-ABStartups-.pdf
https://www.inovativabrasil.com.br/wp-content/uploads/2019/03/Template-de-Pitch-Deck-_-ABStartups-.pdf
http://www.anjosdobrasil.net/pitch.html
https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action?language=pt-br#t-334611
https://www.inovativabrasil.com.br/wp-content/uploads/2019/09/eBook-OFICINA-DO-PITCH_Paulo-Beck.pdf
https://endeavor.org.br/financas/nunca-mais-fique-perdido-ao-construir-uma-projecao-financeira/
https://endeavor.org.br/financas/nunca-mais-fique-perdido-ao-construir-uma-projecao-financeira/


   Caso tenha dúvidas, entre em contato conosco em:              inovativa@inovativabrasil.com.br              +55 (48) 9 9620 - 7367


