
Oficina de Pitch



Sou a Dayane Soares. Amo compartilhar conhecimento 
e aprender novos assuntos. Head de Customer Success 
(Frenet/SP), Engenheira de Alimentos (UFS) e Mestre 

em Propriedade Intelectual (UFS)
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Nossa Agenda
✗ O que é Pitch? 

✗ Tipos de pitch

✗ Roteiro base

✗ Dicas de apresentação

✗ Exemplos

✗ Prática
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Antes de começar ...
Vamos nos conhecer um pouco 😉

https://www.menti.com/



Como falar sobre o meu projeto 
de pesquisa e encantar o ouvinte 

??
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O que é 
pitch?
Apresentação sumária com 
objetivo de despertar o 
interesse da outra parte  
pelo seu negócio ou projeto, 
assim, deve conter apenas 
as informações essenciais e 
diferenciadas.
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Pitch é apenas para 
negócios??
Não, mas é muito 
utilizado por startups 
para captar recursos.
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Tipos de pitch
One-sentence 
pitch

Descrever o seu 
negócio e chamar a 
atenção de 
possíveis parceiros 
utilizando apenas 
uma sentença.

Elevator pitch

Apresentar o 
negócio entre 30 
segundos e um 
minuto.

Pitch deck

Apresentação com 
uso de recursos 
visuais para 
enriquecer a 
apresentação e 
aumentar o 
engajamento da 
audiência.
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One-sentence pitch

“My company, GradeZone Points, is developing an online 
and mobile platform to help socially-conscious 
businesses reward high school students for good grades 
and good attendance with deals and local programs that 
inspire a community-wide concern for education.”
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Tipos de pitch
One-sentence 
pitch

Descrever o seu 
negócio e chamar a 
atenção de 
possíveis parceiros 
utilizando apenas 
uma sentença.

Elevator pitch

Apresentar o 
negócio entre 30 
segundos e um 
minuto.

Pitch deck

Apresentação com 
uso de recursos 
visuais para 
enriquecer a 
apresentação e 
aumentar o 
engajamento da 
audiência.
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Elevator 
pitch

http://www.youtube.com/watch?v=3aXIMNZJ2xQ


Tipos de pitch
One-sentence 
pitch

Descrever o seu 
negócio e chamar a 
atenção de 
possíveis parceiros 
utilizando apenas 
uma sentença.

Elevator pitch

Apresentar o 
negócio entre 30 
segundos e um 
minuto.

Pitch deck

Apresentação com 
uso de recursos 
visuais para 
enriquecer a 
apresentação e 
aumentar o 
engajamento da 
audiência.
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Pitch deck

https://abstartups.com.br/10-pitch-decks-lendarios-para-voce-se-inspirar/


Bora pra prática?
Como elaborar um pitch ??
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http://www.youtube.com/watch?v=cM2BTr5-w-I


O que estes pitches tem em 
comum ????
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Qual é o Problema??

✗ Indique a oportunidade, a necessidade que existe no 
mercado.
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Quais as dores que você busca resolver?



Agora pense em seu projeto...

5 min

Qual é o Problema que minha 
pesquisa resolve ?
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https://www.menti.com/



Qual é o público alvo ?

✗ De quem é o problema que estou resolvendo ?
✗ Qual o mercado que vou atuar ?
✗ Quais as características do meu público ?
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Agora pense em seu projeto...

5 min

Quem passa pelo problema que meu projeto 
aborda ? Quem vai utilizar a solução ? Para 

quem estou fazendo isso ?
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https://www.menti.com/



Qual é a solução ??

✗ Agora é a hora de falar como você resolverá o 
problema do seu público. Descreva a sua solução de 
forma sucinta.
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Agora pense em seu projeto...

5 min

Qual é a solução que estou desenvolvendo 
no meu projeto ?  Quais os resultados 

esperados?
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https://www.menti.com/



Quais são seu diferenciais ??

Apresente as suas vantagens competitivas perante o 
mercado de atuação.
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Como você se destaca ??

Analise os concorrentes e entenda como a sua solução 
pode ser a melhor solução para o público.



Agora pense em seu projeto...

5 min

Quem são meus concorrentes ? Quais os 
meus diferenciais frente ao mercado ?
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https://www.menti.com/



O que você está buscando ?
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É investimento ? Vender uma proposta ? 
Analise o que você busca e tenha isso claro.

✗ Para finalizar explique o que você pretende adquirir 
com o pitch.



Agora pense em seu projeto...

5 min

O que estou buscando para meu projeto ? 
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https://www.menti.com/



Outros tópicos
Modelo de negócio

Dados financeiros
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Agora você já tem um 
roteiro para o seu pitch!!

Vamos para mais algumas dicas ...



Dicas úteis - apresentação
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Dados / GráficosFerramenta:
Google slides
Canva
Prezi
Power Point

Um slide para cada 
tópico

Coesão



Dicas úteis - apresentação pessoal
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Seja claro 
objetivo

Prepare-se para as perguntas

Atenção com a 
postura

Seja 
didático. 
Atenção 
com a 
entonação 
da voz!



como não apresentar um 
pitch ?
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👉
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http://www.youtube.com/watch?v=8j5mqV_lf0s


Agora é a vez de vocês! Quem 
topa apresentar ??
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Obrigada!!
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