
   Independentemente de você já ter sua própria empresa ou ainda estar 
na fase de captação de recursos para o seu empreendimento, em algum 
momento você precisará apresentar o seu negócio para potenciais 
clientes ou investidores. 
 A técnica pitch é uma inovação na hora de falar do seu empreendimento 
de forma rápida e eficaz, além de aproveitar oportunidades únicas de 
fazer o seu negócio ser conhecido. 
   O objetivo é estruturar um roteiro, de modo que você consiga vender 
a sua ideia em uma fala concisa, que leve de três a cinco minutos, 
dependendo do objetivo e da circunstância.

   A técnica pode ser aplicada para qualquer tipo de público e situação, 
das mais informais às mais formais. O importante é ter em mente a ideia 
que você quer vender, de forma clara e concisa. Para isso, procure definir 
o seu roteiro respondendo às seguintes questões:

   Para garantir que a sua apresentação seja efetiva e chame a atenção 
de seu potencial cliente ou da banca de investidores, evite perguntas 
desnecessárias ou seu projeto acabará passando despercebido.

Confira algumas dicas a seguir:

  Lembre-se de adaptar a sua apresentação de acordo com a situação e, 
também, de utilizar material de apoio quando necessário, como slides. 
Sempre tenha na ponta da língua as informações referentes ao seu 
negócio! Elas podem ser úteis para evitar gaguejos em apresentações e 
para o caso de, eventualmente, você encontrar potenciais clientes e 
investidores. Nunca se sabe quando teremos essa oportunidade, não é 
mesmo?

   Comece sua apresentação chamando a 
atenção de seu público, com algum dado 
importante relacionado ao que irá 
apresentar ou mesmo um slogan para o 
seu negócio.

   Explique como sua ideia irá solucionar o 
problema proposto, com foco nos 
benefícios que seu negócio pode 
proporcionar. negócio. Caso seja possível, 
leve exemplos, imagens ou demonstrações 
de como essa solução irá funcionar.

  Apresente um problema real, que o seu 
negócio resolveria ou a motivação que o 
levou a buscar algo por meio de sua ideia 
ou seu empreendimento. 

   O nome pitch vem do termo em inglês 
elevator pitch, que traz a ideia de 
apresentar o seu negócio para um 
possível investidor ou cliente, que você 
encontrou casualmente no elevador. 
Em ambientes de inovação é possível 
que isso aconteça. Por isso, a 
importância de você ter, também, o seu 
roteiro na ponta da língua e ser capaz 
de apresentá-lo rapidamente sempre 
que precisar.

O que é e como estruturar
um pitch vencedor

Qual é o problema que a sua 
ideia se propõe a resolver?

Qual é a solução que a sua
ideia traz para essas pessoas?

Qual é o público que 
vivencia esse problema?

Qual é o diferencial que 
fará com que a sua ideia 
se destaque dentre as 
demais?

Quer saber mais sobre Pitch e dicas de como utilizá-lo? Acesse nosso site e 
redes sociais e confira outros conteúdos que preparamos para você!

Caso esteja à procura de
parceiros e investidores,

pense também nesta questão:
Do que você precisa para tirar 

essa ideia do papel?

   Dê destaque aos diferenciais de sua 
ideia ou negócio, comparando-os com os 
de concorrentes no mesmo mercado. 
Chamar a atenção pelo seu diferencial é 
um elemento importante em sua 
apresentação.

  Deixe clara a sua proposta para o público. 
Se é para um possível cliente, qual é a sua 
proposta comercial? Se é para potenciais 
investidores, em qual estágio está o seu 
empreendimento e de quanto você 
necessita para desenvolver o que precisa? 


