
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Currículo Technovation 

Semana 7 

 

Unidade de Marketing 3: Como criar um plano de marketing  

Unidade de Pitch 1: Como criar uma história e um vídeo para o pitch 

Continuar Unidade de Programação 6 

 

Unidade de Marketing: Módulo 3. Como criar um 

plano de marketing 

Objetivos de aprendizagem: 

  

Neste módulo, você aprenderá a... 

● Utilizar um plano de marketing 

● As partes de um plano de marketing 

● Como desenvolver um plano de marketing 

Aprender: As partes de um plano de marketing 

O que é um plano de marketing? 

 

Um plano de marketing é um documento que descreve o esforços publicitários de marketing e 

marca para o ano. O plano de marketing está associado ao de negócios, pois seu principal 

motivo é apoiar o sucesso financeiro da empresa. Na maioria dos casos, isso significa 

construir a marca e aumentar a conscientização sobre o produto usando diferentes formas 

de comunicação. Sem um plano de marketing, um negócio pode fracassar, porque 

possíveis clientes não saberão o que é o produto e como ele pode melhorar a vida deles. É 



 

 

preciso saber para quem vocês estão vendendo para desenvolver como vender para eles. 

 

Há muitos tipos de planos de marketing. Alguns são muito detalhados e outros são mais 

simples, mas aqui focaremos às três partes principais do plano de marketing:  

 

● Objetivos - o que vocês querem conquistar 

● Estratégia - como atingir os objetivos 

● Avaliação - como determinar se atingiram os objetivos 

 

Conforme vocês desenvolvam seu plano de marketing, precisarão das informações que 

compilaram na pesquisa de mercado, então tenham elas em mãos. 

 

Objetivos de marketing 

 

O que é um objetivo de marketing? 

Antes de entrarem na parte específica do plano de marketing, vocês precisam identificar 

aquilo que querem conquistar. Os objetivos podem ser amplos, mas devem ser específicos 

o bastante para identificar maneiras de apoiar o negócio. Esses objetivos são as pedras de 

sustentação do plano de marketing e devem corresponder aos objetivos do seu plano de 

negócios. 

 

Vocês também devem revisar o que foi aprendido na pesquisa de mercado. Saber o que os 

competidores estão fazendo e o tipo de mercado em que estão entrando pode ajudar a 

decidir quais serão os objetivos. Pode ser necessário estudar os objetivos e estratégias de 

marketing da concorrência, o que funciona e o que não funciona, ou talvez seguir outra 

direção.  

 

Se sentirem falta de informações no relatório de pesquisa de mercado, busquem 

nos sites e páginas em redes sociais da concorrência para ver o que eles fazem. Ou 

vocês podem usar ferramentas de marketing para aprender mais sobre estratégia 

de marketing. Vocês podem ter uma ideia de quais objetivos seus concorrentes 

buscam, o que ajuda a definir os seus próprios objetivos. 

 

Dicas para objetivos de marketing: 

● Não entrem em detalhes sobre como cumprir os objetivos, já que isso será 

explicado na estratégia.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Marketing_plan#cite_note-:1-4
https://www.entrepreneur.com/article/234204
https://www.entrepreneur.com/article/234204
http://blog.hubspot.com/marketing/market-research-tools-resources#sm.000nzcgmn13g3cyixhl2b0zx4ukp8


 

 

● Objetivos devem ser mensuráveis, para que possamos dizer se o plano está 

realmente funcionando.  

 

Alguns exemplos de objetivos para alguém que está lançando um novo aplicativo mobile:  

 

● Aumentar o número de downloads (ou o número de novos clientes) 

● Aumentar o conhecimento dos clientes sobre os produtos 

● Aumentar o número de vezes em que um e-mail é aberto ou as pessoas clicam em 

uma campanha online 

● Aumentar o número de curtidas nas mídias sociais 

● Melhorar a imagem, reconhecimento de nome, reputação 

● Aumentar a receita, o número de clientes ou de integrantes 

 

Desenvolver objetivos de marketing 

 

Consultem o relatório de pesquisa de mercado. Se ainda faltarem informações, façam mais 

pesquisas sobre seus concorrentes. Entrem nos sites, perfis de redes sociais, ou usem 

ferramentas de marketing para descobrir mais sobre sua estratégia de marketing. Vocês 

podem ter uma ideia de quais objetivos seus concorrentes buscam, o que ajuda a definir 

os seus próprios objetivos.  Perguntem-se o seguinte: "O que pode diferenciar nosso 

aplicativo?" A resposta é o que marqueteiros chamam de proposta única de valor. 

 

Façam brainstorm para identificar quais objetivos buscam atingir. Considerem o que 

usarão para avaliar esses objetivos. A maneira mais simples de avaliar se um objetivo foi 

ou não atingido é uma taxa de crescimento. Taxas de crescimento são normalmente 

calculadas por aumentos (ou decréscimos) percentuais da variável avaliada, em relação ao 

tempo. Esse tipo de avaliação mostra a taxa de crescimento mais facilmente do que 

apenas comparando dois números. Pode ser interessante especificar um valor alvo e um 

prazo para atingi-lo. Por exemplo: 

 

● Pelo menos 100 downloads por mês 

● Pelo menos 10 likes por postagem 

● Pelo menos R$100 em vendas por semana 

 

Assim que chegarem a algumas ideias de objetivos, busquem diminuir para 2 ou 3 

objetivos. Se precisarem de ajuda, falem com o mentor! Certifiquem-se de que os objetivos 

são factíveis, para que sejam, de fato, alcançáveis e não desmotivantes por serem tão 

http://kb.mailchimp.com/reports/about-open-and-click-rates
http://kb.mailchimp.com/reports/about-open-and-click-rates
http://blog.hubspot.com/marketing/market-research-tools-resources#sm.000nzcgmn13g3cyixhl2b0zx4ukp8
http://blog.hubspot.com/marketing/market-research-tools-resources#sm.000nzcgmn13g3cyixhl2b0zx4ukp8
http://hubpages.com/education/How-to-Calculate-Growth-Rate


 

 

altos. Se estiverem empacadas ou incertas sobre os objetivos, aqui estão algumas 

perguntas que a equipe pode fazer: 

 

● Conseguimos desenvolver um método para alcançar esse objetivo? 

● Os números, tempo e custos são praticáveis? 

● A concorrência ou outras empresas já fizeram coisas similares? 

● Esses objetivos podem ser verificados e avaliados? 

 

Se tiverem respondido não para mais de 2 das perguntas acima, é necessário reavaliar 

esses objetivos.  

Talvez alterar os números ou dividir um objetivo maior em pedaços mais factíveis. Vocês 

buscam o crescimento da empresa e ampliar suas capacidades, portanto, para fazer isso, 

os objetivos devem ser claros e realizáveis.  

 

Lembrem-se, ninguém tenta comer um bolo todo de uma só vez! Vocês precisam comer 

um pedaço de cada vez. Assim que estiverem confortáveis com os objetivos, podem seguir 

para a próxima seção: estratégia de marketing.  

 

Estratégia de marketing. 

 

A estratégia de marketing é um mapa para se chegar nos objetivos.  

 

Ao se falar de marketing, existem diferentes estratégias que podem ser usadas, mas nós 

falaremos dos 4 Ps: produto, preço, promoção e praça Falaremos de cada um e vocês 

verão como o marketing e o negócio trabalham em conjunto. 

 

Estratégia de 

marketing (4 

Ps) 

Definição 

Produto Neste caso, o produto é simplesmente o aplicativo! Em outros casos, pode 

ser um bem ou serviço prestado a um cliente.  

Preço Quanto é esperado que um cliente pague por um produto. Isso não tem a 

ver com gerar receita, mas quanto a como precificar aplicativos para 

atrair clientes.  
 

Consultem seu modelo de receita. 

https://drive.google.com/file/d/0B9IONIGfHk_Vd0IzYXd4UjFJZzA/view?usp=sharing


 

 

Promoção Aqui vocês precisam fazer com que seu aplicativo fique conhecido! 

Dependendo do tipo de aplicativo desenvolvido, podem utilizar de vários 

tipos de promoções para atrair mais clientes. Promoções diferentes 

custam valores diferentes, então certifiquem-se de consultar o plano de 

negócios e o orçamento para considerar as opções. 
 

Estratégias de promoção: 

● Descontos - cupons, brindes ou descontos para quem usar 

seu produto, geralmente usados no começo para criar uma base de 

clientes. Uma boa opção é pague um, doe um. 

● Publicidade na mídia - mídia em rádio, online, impressa, 

ou na televisão pode ajudar a divulgar o produto para muitas pessoas 

● Redes sociais - Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat ou 

YouTube podem ser usados para promover o produto para muitas 

pessoas e para direcionar ações a públicos específicos. 

● Google Adwords - pagar para o produto aparecer quando 

o cliente digitar certas palavras no google 

● Mídia viral - vídeos ou fotos cativantes que sejam 

reconhecidos em redes sociais 

● Networking - Promover o aplicativo através de conexões 

locais. E-mail também. Conhecer pessoas influentes que possam falar 

do aplicativo pode ajudar muito. 

Praça  

(conhecido 

também como 

Distribuição) 

Isso é baseado em como clientes poderão ter acesso ao produto. Como 

estamos falando de aplicativos mobile, geralmente estamos restritos às 

lojas de aplicativos Google Play ou da Apple. No entanto, é possível 

aprimorar as descrições do aplicativo nas lojas, através de palavras-chave 

para se relacionar aos clientes e capturas de tela com informações úteis. 

Outra maneira de facilitar a distribuição é através de um site que apoie o 

aplicativo.  

 

Na parte de Pesquisa de mercado, vocês encontrarão palavras-chave que 

podem ser utilizadas para atrair os clientes certos e, no módulo de 

Branding, ajuda sobre como descrever o aplicativo da forma como 

querem que ele seja visto. 

 

http://www.people.hbs.edu/cmarquis/Inside_the_Buy_One_Give_One_Model.pdf
https://www.entrepreneur.com/article/203246
http://www.wordstream.com/online-advertising
https://www.facebook.com/business/products/ads
https://business.instagram.com/advertising
https://business.twitter.com/en/help/troubleshooting/how-twitter-ads-work.html
http://wallaroomedia.com/snapchat-advertising-cost/
https://www.youtube.com/yt/advertise/
https://www.google.com/adwords/?subid=us-en-ns-g-aw-c-dyn!o2
https://en.wikipedia.org/wiki/Viral_phenomenon


 

 

Para maiores informações sobre estratégias de marketing, consultem os recursos abaixo: 

● Cult Branding: 52 tipos de estratégia de marketing 

● HubSpot: 13 empresas com estratégia de marketing brilhantes 

● Creative Algorithms: Aplicando os 4 Ps para marketing de aplicativos 

● Blue Caribu: Infográfico sobre marketing de aplicativos mobile 

 

Avaliação de marketing 

 

Para verificar o progresso do seu plano de marketing em ação, vocês devem pensar em 

maneiras de acompanhar os objetivos, o que é chamado de métricas. As métricas usadas 

vão depender dos objetivos que quiserem alcançar. Por exemplo, se vocês quisessem 

monitorar o número de downloads, há elementos do Google Play e Apple Store que vocês 

podem usar se fizerem o upload do aplicativo.  

 

Veja o Google Play Developer Console no aplicativo que criamos no primeiro desafio de 

programação! Podemos acompanhar quantos usuários instalaram o aplicativo, quantos 

desinstalaram e até conseguimos ver em quais países ele está sendo baixado.  

http://cultbranding.com/ceo/52-types-of-marketing-strategies/
http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/33857/10-Businesses-We-Admire-for-Brilliant-Global-Marketing.aspx#sm.000nzcgmn13g3cyixhl2b0zx4ukp8
http://creativealgorithms.com/blog/category/tags/applying-4ps-marketing-apps
http://www.bluecaribu.com/mobile-app-marketing/
https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/139628?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://developer.apple.com/app-store/app-analytics/


 

 

 

 

O aplicativo só estava disponível na loja Google Play por 3 meses, então podemos ver que 

tivemos 11 downloads nesse período. Podemos ver que tivemos poucos downloads em 

setembro, 2 em outubro e, em novembro, já estamos em 6! Conseguimos ver também que 

uma pessoa desinstalou o aplicativo. Se descermos mais um pouco, vemos informações 

sobre as pessoas que criticaram o aplicativo e quais deram avaliações. 

 



 

 

 

No total, tivemos 6 avaliações, uma em setembro e 5 em novembro. Podemos ver também 

quantas estrelas deram em cada avaliação. 

 
 

Esses dados ajudam bastante a verificar o sucesso desse aplicativo! Aplicativos de mídia 

social ajudam bastante no marketing e possuem suas próprias ferramentas de 

acompanhamento que vocês podem usar em vez de criarem uma nova. O aplicativo mais 

popular e flexível é o Google Analytics, que disponibiliza opções com o que gostariam de 

acompanhar, como acompanhar e também como exibir as informações. Esse pode ser 

complicado de começar a usar, então os seguintes guias podem ajudar vocês: 

 

[vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=SMMPhmY8BrY, ou 

https://www.youtube.com/watch?v=2E9lqKmZ4Xo] 

 

● Moz: O guia do iniciante ao Google Analytics  

● Social Media Examiner: Como começar a usar o Google Analytics  

● Kissmetrics: 50 recursos para aproveitar o Google Analytics ao máximo  

 

https://www.brandwatch.com/2013/08/top-10-free-social-media-monitoring-tools/
https://www.brandwatch.com/2013/08/top-10-free-social-media-monitoring-tools/
https://www.google.com/analytics/web/#home/
https://www.youtube.com/watch?v=SMMPhmY8BrY
https://www.youtube.com/watch?v=2E9lqKmZ4Xo
https://moz.com/blog/absolute-beginners-guide-to-google-analytics
http://www.socialmediaexaminer.com/google-analytics-basics/
https://blog.kissmetrics.com/50-resources-for-getting-the-most-out-of-google-analytics/


 

 

Reflexão: 

Parabéns! Vocês completaram o planejamento de marketing! Vamos rever o que fizeram: 

 

1. Definiram os objetivos de marketing 

2. Criaram estratégias para atingir esses objetivos 

3. Descobriram maneiras para acompanhar e avaliar o progresso 

 

Certifiquem-se de finalizar o plano de marketing: pode ser bom até escrevê-lo em forma de 

relatório. Vocês podem voltar e aprimorá-lo conforme aprendem mais e conforme mais o 

negócio cresce. Lembrem-se de que sua pesquisa de mercado, seu plano de marketing e a 

forma como vocês vendem seu aplicativo para o público-alvo dependem dessas 

informações. Algumas vezes será importante voltar à pesquisa de mercado e rever ou 

pesquisar ainda mais. O plano de marketing pode mudar conforme outros fatores mudem, 

como o produto (ou recursos), a maneira como os clientes veem sua marca e até 

orçamentos. Vocês mesmas devem decidir modificar o planejamento conforme for melhor.  

 

Divisão Sênior 

Vocês devem submeter um plano de marketing como parte do plano de negócios. A equipe 

pode trabalhar em conjunto, ou isso pode ser delegado para uma das integrantes. 

Certifiquem-se de que ele será revisado por alguém de fora da equipe, como um mentor 

ou professor. Investidores dão muita importância ao marketing, porque até ótimos 

produtos fracassam sem um bom marketing. 

 

 

Recursos adicionais: 

● Entrepreneur: Como desenvolver um planejamento de marketing  

● Guia rápido para a criação de plano de marketing em pequenas empresas 

● Entrepreneur: É assim que você encontra objetivos de marketing  

● Apptamin: O guia de estratégia de marketing de aplicativos iOS 

● Kissmetrics: Como vender seu aplicativo mobile 

 

Atividade para o Mentor 

 

● Busque campanhas de marketing de sucesso para mostrar para às alunas (ideia da 

http://smallbusiness.chron.com/differences-between-marketing-research-marketing-strategy-1408.html
https://www.entrepreneur.com/article/43018
https://www.youtube.com/watch?v=N3XX1QekLc4
https://www.entrepreneur.com/article/234204
http://www.apptamin.com/blog/app-marketing-strategy/#marketing-within
https://blog.kissmetrics.com/how-to-market-your-mobile-app/


 

 

Amy)  

● Busque exemplos de marketing de mídias sociais para as alunas conhecerem 

● Ofereça feedback sobre o plano de marketing 

● Sugestão para o mentor: Além da atividade do mentor, busque estratégias de 

marketing de produtos concorrentes e debata com a equipe. Por exemplo: um 

aplicativo de caronas que tenha uma estratégia definida ao invés de um aplicativo 

de culinária. Caso os mentores não sejam especialistas em marketing, eles podem 

buscar algum em sua rede de contatos e se reunir com ele ou ela e a equipe para 

discutir detalhes. 

 

 

 

Unidade de Pitch 1:  

Módulo 1a. Como criar uma história para o pitch 

Módulo 1b. Como criar um vídeo para o pitch 

 

Objetivos de aprendizagem: 

  

Neste módulo, você aprenderá... 

● Quais são as partes principais de um pitch  

● Como criar um storyboard para o pitch 

● Dicas e truques para filmar o vídeo do pitch 

● Opcional: Como desenvolver uma apresentação de slides para um pitch ao vivo 

Módulo 1a. Como criar uma história para o pitch 

O que é um pitch?  
 

Um pitch é uma forma de tentar persuadir alguém a comprar ou aceitar algo. Ele pode vir na 

forma de vídeo, discurso, apresentação de slides ou até em texto. No Technovation, todas 

as equipes devem entregar um pitch em vídeo. Algumas participantes podem até fazer um 

pitch ao vivo! Vejam com seu mentor se vocês farão isso ao vivo. Em linhas gerais, um pitch 



 

 

conta a história de como começou a ideia do aplicativo e como essa ideia virou um 

negócio.  

 

O objetivo do pitch é persuadir pessoas a investir no aplicativo e na empresa, enquanto um 

vídeo demo apresenta funções do aplicativo. Vocês terão até 4 minutos para defender seu 

aplicativo no vídeo. O vídeo deve abordar os 5 Ws + H: who, what, when, where, why, e how 

(quem, o quê, quando, onde, por quê e como). Responder a essas perguntas já fornece as 

informações necessárias para convencer as pessoas de que seu aplicativo terá sucesso. 

Não tenham medo de dar asas à criatividade!  

 

Pensem na unidade de ideação e como desenvolveram a ideia para o aplicativo. Vocês 

usarão parte dessas informações no vídeo. O vídeo do pitch deve responder às 4 

perguntas e, para que fique ainda mais consistente, incluir outros elementos. Estas são as 

partes principais de um pitch: 
 

● Problema: Identifiquem o problema e a comunidade. Vocês podem dar mais 

informações sobre o contexto e por que vale a pena resolver esse problema. O 

problema deve ser descrito em uma ou duas frases.  

● Solução: Explique como o aplicativo resolve o problema citado anteriormente.   

● Mercado-alvo: Definam quem é afetado pelo problema e contextualizem o 

mercado-alvo (ou os clientes-alvo). Aqui será importante consultar fatos e números 

da unidade de pesquisa de mercado.  

● Competição: Expliquem por que seu aplicativo é a melhor solução quando 

comparado a outras soluções. Se não houver concorrentes diretos, expliquem como 

e por que o aplicativo resolverá o problema. Descrevam como a análise da 

concorrência foi feita para os aplicativos que concorrem com o seu. 

● Equipe: Contem sobre quem está desenvolvendo o negócio e quais suas funções. 

Podem também mostrar o que move a equipe a resolver esse problema em 

particular. Seu público vai querer saber quem está por trás desse trabalho e qual é 

a sua inspiração! 

● Financeiro e metas: Façam um breve resumo do seu modelo de negócios sobre a 

geração de receita e por quais etapas planejam passar. Se for uma empresa sem 

fins lucrativos, expliquem como e por que escolheram essa abordagem. 

 

Para inspiração, incluímos vídeos antigos de pitch do Technovation. Assim vocês podem 

ver por onde começar. Pensem no que vocês gostariam de adicionar ao vídeo de vocês. 

Façam as seguintes perguntas: 

http://media.wix.com/ugd/259db6_2b548957a5824e3f886d559d4c3e07ec.pdf
http://articles.bplans.com/the-7-key-components-of-a-perfect-elevator-pitch/
http://media.wix.com/ugd/259db6_90c4237771be4150876b248b2edec718.pdf
http://media.wix.com/ugd/259db6_90c4237771be4150876b248b2edec718.pdf
http://media.wix.com/ugd/259db6_90c4237771be4150876b248b2edec718.pdf
http://www.technovationchallenge.org/curriculum/business-4/


 

 

 

1. O que faz o pitch se destacar? 

2. Eles usam apelos visuais? São bem utilizados? 

3. A mensagem é forte? E clara? 

4. A equipe sabe do que está falando? Fizeram a tarefa de casa?  

5. Elas explicam por que o aplicativo resolve o problema? 

6. A equipe demonstra confiança? Como? 

7. No vídeo, a equipe convence que o negócio terá sucesso? 

8. O vídeo foi fácil de entender e bem organizado? Por quê? 

 

● California Coders - Loc8 Don8 (2016) 

○ Problema e solução claramente definidos 

● Dharvi - Girls for Change (2015) 

○ História comovente e boa ilustração do problema 

● Team Ștefănești - Apă Pură (2014) 

○ Boa introdução ao problema, bom uso de gráficos e uso inteligente de 

legendas 

● Nightingale - Arrive (2013)  

○ Bom uso da narração e explicação do aplicativo  

● FieldTripper - FieldTripper (2014) 

○ Argumentos claros a favor do aplicativo e bom uso de entrevistas 

● Team Charis - Discardious (2015) 

○ Gráficos e imagens bons, pronúncia boa e emocional, além de voltada para a 

câmera 

● Northgate STEM - Unwind (2014) 

○ Bem organizado e com argumentos comoventes e fáceis de entender 

 

Pitch através de storytelling 

 

Para fazer um pitch forte, vocês precisam contar uma história. As pessoas reagem e 

entendem histórias melhor do que explicações com números e dados. Algumas vezes, o 

espetáculo é o caminho para se comunicar de forma eficaz. Storytelling é uma maneira do 

seu negócio passar uma mensagem de forma direta e carregada de emoção. Para contar 

histórias, é necessário elicitar emoções, além de fornecer informações de maneira 

https://www.youtube.com/watch?v=evOgwXoi7oU
https://www.youtube.com/watch?v=x04BdQIc4ZY
https://www.youtube.com/watch?v=1cnLiSySizw
https://www.youtube.com/watch?v=Qmg1PBICJ64
https://www.youtube.com/watch?time_continue=235&v=BUjh1kB4nco
https://www.youtube.com/watch?v=KAgw_GcCCxs
https://www.youtube.com/watch?v=5f_Jn0MGeEY


 

 

elegante. O vídeo a seguir da Accenture pode ajudar a entender melhor o que é o 

storytelling: 

 

[video: https://www.youtube.com/watch?v=SshglHDKQCc] 

 

"Investidores investem em histórias, não em negócios" 

- Babak Nivi, Venture Hacks/AngelList 

 

 

Atividade: Storyboard 

 

Um storyboard ajuda a desenvolver uma argumentação consistente para o aplicativo, além de 

garantir uma história comovente para convencer investidores. É uma ferramenta que ajudar a 

organizar a história, como um esboço de um texto maior. Isso ajudará a organizar seus 

pensamentos, desenvolver a apresentação e até o vídeo! A atividade a seguir foi 

desenvolvida por Brendan Baker. 

 

Nela, sua equipe precisa colaborar e fazer um brainstorm, então é necessário arranjar um 

espaço para trabalhar e um quadro branco ou vários pedaços de papel. Se sua equipe for à 

distância, testem uma ferramenta colaborativa online, como Google Drawings ou alguma 

outra opção. Aqui está um aplicativo de storyboarding que também pode ajudar! 

 

1. Primeiro, vocês devem fazer um brainstorm de ideias nas seguintes categorias: 

  

● Núcleo da história - visão geral da história que vocês querem contar. Pode 

ser resumida em uma ou duas frases curtas 

 

● Destaques - 3 a 5 pontos fortes de venda do seu negócio, para mostrar as 

funções e habilidades incríveis do seu aplicativo 

 

● Hesitações - 3 a 5 itens com que os investidores podem se preocupar ao 

investir na empresa de vocês e por que o aplicativo é a melhor solução para 

o problema 

 

● Observações - quaisquer outras coisas que queiram adicionar à história. 

  

Não descartem nenhuma ideia! Escrevam tudo que sabem sobre o aplicativo. 

https://www.quora.com/profile/Brendan-Baker/Posts/Startups-How-to-Storyboard-your-Pitch-Deck-in-10-Steps
https://support.google.com/docs/answer/179740?hl=en
http://www.creativebloq.com/design/online-collaboration-tools-912855
https://www.storyboardthat.com/storyboard-creator


 

 

Completem o lado direito da página ao máximo, usando as diretrizes seguintes. Não 

se preocupem, é possível adicionar mais coisas depois. 

 
 

2. Para começar os slides, vocês devem escrever um título no topo de cada caixa. Os 

slides devem abordar tópicos gerais, como estes a seguir descritos por Guy Kawaski, 

um especialista em marketing e investidor em capital de risco. Vocês podem 

reorganizar os slides sempre que precisarem! 

 

○ Problema - identificar o problema e facilitar seu entendimento 

○ Sua solução - demonstrar como vão resolver o problema destacado (Dica: 

seu aplicativo!) 

○ Modelo de negócios - explicar como o negócio vai gerar dinheiro  

○ Tecnologia/magia por trás - descrever os recursos e funções do aplicativo 

○ Marketing e vendas - definir quem é o cliente e como venderão para ele 

○ Concorrência - quem está no mesmo mercado e por que vocês são a melhor 

opção 

○ Equipe - quem trabalha na equipe 

○ Projeções e metas - visão geral do que vocês já fizeram, pretendem fazer e 

suas principais conquistas  

○ Status e linha do tempo - relatar as atualizações e planos para o futuro 

○ Resumo e call-to-action - revisar o que foi dito e falar o que querem do seu 

público 

 

 

3. Quando estiverem satisfeitas com a ordem dos slides, é hora de fazer o esboço das 

mensagens de cada um deles. Essas informações devem ir na parte de baixo das 

caixas. Essa é a mensagem principal que vocês querem que o público note após ver 

http://guykawasaki.com/the_102030_rule/
http://guykawasaki.com/guy-kawasaki/


 

 

o slide.  Se precisar mudar slides de lugar para fazer o fluxo fazer sentido, mãos na 

massa! 

 

4. Agora, adicionamos conteúdo aos slides para comunicar claramente sua 

mensagem. Ao desenvolver esses slides, lembrem-se de que o objetivo final desse 

storyboard é um vídeo. Seus slides não precisam ser apenas um pitch, seu vídeo 

pode incluir narrativas, demonstrações, números ou até entrevistas. Essa é a hora 

de botar a criatividade para funcionar para expressar melhor a mensagem! 

 

Vocês podem desenhar diagramas ou imagens daquilo que quiserem adicionar. A 

história deve ser a mais concisa possível. Ao final, seus slides devem ficar como 

estes: 

 

 
 

5. Vejam os slides do storyboard e verifiquem se estão compreensíveis para um 

público grande. Autocrítica é importante! Não deixem nada que não adicione à sua 

história ou às mensagens dos slides. Perguntem-se: 

○ Faz sentido? 

○ Como está o fluxo? 

○ A história central está sendo apresentada? 

○ As hesitações e destaques são contados de maneira elegante?  

 

As diferentes mensagens contam a história da melhor maneira? Peçam ajuda a um mentor 

ou a alguém que não é da equipe para comentar tudo: fluxo, a maneira como a história 



 

 

está sendo contada, e se é a história que vocês querem contar. Vocês apresentarão para 

muitas pessoas de diferentes áreas, então pedir opiniões diferentes pode ajudar a adequar 

a apresentação para um público mais amplo. Removam tudo aquilo que for desnecessário.  

 

○ Atividade do mentor - forneça feedback sobre o storyboard 

               Façam um mini pitch do storyboard para o mentor para ensaiar 

 

Quando terminarem o storyboard, vocês estarão prontas para começar a filmar o vídeo! 

Para dicas e truques para desenvolver o pitch, vocês podem conferir os recursos adicionas 

a seguir.  

Recursos adicionais: 

● BPlans: 9 coisas que tornam um bom pitch excelente 

● BPlans: 7 componentes chaves de um pitch de elevador perfeito 

● The Art of Start - by Guy Kawasaki 

● Entrepreneur: Como criar o melhor pitch de 60 segundos 

● Business Insider: Os melhores pitches de startups de todos os tempos 

Atividade para o mentor: Revisar o storyboard do pitch 

 

As garotas trabalharam duro para desenvolver o storyboard do pitch e do vídeo demo. Isso 

será usado na entrega, então é necessário que você  se certifique de que a história e as 

explicações estão claras e concisas. É importante fazer as seguintes perguntas: 

● Faz sentido? 

● Como está o fluxo? 

● A história central está sendo apresentada? 

● Os slides contam uma história meticulosa? 

● As hesitações e destaques foram bem contados?  

 

Checkpoint para desenvolvimento de equipe: 

Certifique-se de que todas da equipe participaram dos dois storyboards. Caso não tenham, 

é importante encorajar as garotas a trabalharem mais em equipe. Reforce a importância 

do trabalho em equipe com opiniões diferentes, já que investidores vêm de lugares e 

momentos de vida diferentes e têm visões diferentes sobre as coisas. Adequar-se a um 

público maior faz com que o pitch e o vídeo demo sejam mais fortes, capazes de cativar 

mais pessoas.   

http://articles.bplans.com/9-things-that-take-a-pitch-from-good-to-great/
http://articles.bplans.com/the-7-key-components-of-a-perfect-elevator-pitch/
https://www.youtube.com/watch?v=l-8EQPpA4DM
http://www.forbes.com/sites/theyec/2015/04/22/how-to-craft-the-ultimate-60-second-startup-pitch/#bd62f242e84c
http://www.businessinsider.com/the-best-startup-pitches-of-all-time-2012-11?op=1


 

 

 

Módulo 1b. Como criar um vídeo para o pitch  

Quando terminarem seu storyboard, vocês estarão preparadas para trazer essa história à 

vida! As equipes que farão entregas online podem seguir as instruções abaixo. Se forem 

apresentar um pitch ao vivo, podem passar direto para a parte deste módulo sobre 

apresentação. 
 

Vídeo do pitch 
  
Para começar o vídeo, vejam os requisitos abaixo para ter uma ideia melhor do que será o 

produto final. Podem voltar e ver entregas passadas de outras equipes para entender 

melhor o estilo dos pitches feitos anteriormente. 

  

Requisitos para o vídeo do pitch 
 

● Todos as integrantes da equipe são encorajadas a falar – Todas devem 

participar da filmagem do vídeo, para que os jurados conheçam cada uma de vocês 

e seu papel no negócio. 
 

● O vídeo pode ter até 4 minutos de duração – O vídeo do pitch deve ser direto, 

mas ainda assim comunicar a mensagem. 
 

● A informação pode ser apresentada no formato que a equipe quiser – Se 

quiserem, vocês podem deixar a criatividade rolar solta! Podem usar vários 

métodos para contar a história. Narrativas, apresentação de slides e testemunhos 

ou entrevistas de usuários podem aparecer no vídeo.  
 

● Ao usar imagens ou informações diferentes, certifiquem-se de dar crédito ou 

solicitar o consentimento de quem a criou. Saiba mais sobre direitos autorais, 

uso justo e domínio público aqui. Se alguém atuar no vídeo, ou se filmar o bairro 

em que haverá pessoas, é importante que elas assinem um termo de 

consentimento de uso de imagem. Aqui está ummodelo de termo de 

consentimento de uso de imagem que vocês podem usar. Wikimedia Commons é 

um bom lugar para pesquisar imagens que vocês podem usar.  
 

● O vídeo deve estar no YouTube ou Vimeo – A entrega deve estar acessível para 

os jurados a partir de um link na plataforma Technovation. O vídeo deve estar 

carregado e o link compartilhado. Recomendamos o YouTube ou Vimeo, mas 

outros aplicativos podem ser usados, desde que sejam acessíveis ao público. 
  

http://www.whoishostingthis.com/resources/student-copyright/
https://docs.google.com/document/d/1AYfW98JA8kGV92TIq3QCNpZ_uG6DN2uGYzziN4J6Nts/edit?usp=sharing
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page


 

 

Como escrever o roteiro 

Agora que vocês sabem os requisitos, já podem começar a escrever o roteiro do pitch. O 

storyboard pode guiar a escrita do roteiro. Conforme escreverem o roteiro, vocês também 

podem alterar coisas no storyboard. 
  

Roteiros geralmente têm três partes principais: 
  

1. Gancho - A abertura deve ser forte, algo que chame a atenção. Uma história pode 

ilustrar o problema que vocês querem resolver? Por que sua equipe quer resolver 

esse problema com tanto afinco? 
 

2. Problema e Solução – Apresentar o problema (e a sua solução). Não apenas contem 

o problema, mas mostrem informações que contextualizem o problema e a solução 

para cativar o espectador. 
 

3. Call-to-action - Vocês apresentaram um projeto emocionante e trabalharam duro nele. 

O que vem agora? Mostrem para o espectador o que planejam fazer depois ou 

peçam para que ele faça algo no final do vídeo, seja investir no negócio ou entrar 

para a equipe.  
  

Assim que tiverem um rascunho do roteiro, revisem e refinem. É possível até que um 

mentor ou outra pessoa ajude a vê-lo. Lembrem-se de que ele tem que ser compreendido 

por um público grande.  

Praticar, praticar e praticar 

Ensaiem o pitch!  

Pratiquem com as colegas de equipe e públicos diferentes para terem feedback. O 

público deve ver vocês como bem informadas, confiantes e capazes para que confiem 

que a empresa está destinada ao sucesso. Não decorem o roteiro palavra por palavra, 

porque isso pode soar um pouco quadrado. Algumas dicas de apresentação para 

praticar: 

● Falem com clareza e confiança 

● Façam contato visual com o espectador ou com a câmera 

● Não usem muletas como "hmm", "então" ou "tipo". Busquem falar pausadamente 

ou parar para respirar. 

● Usem linguagem corporal e gestos grandes (mais dicas sobre linguagem corporal) 

● SORRIAM! Orgulhem-se do trabalho 

Pratiquem também com as seguintes atividades da Accenture: 

http://www.huffingtonpost.com/tara-chklovski/how-do-you-become-a-bette_b_5037226.html
http://www.huffingtonpost.com/tara-chklovski/how-do-you-become-a-bette_b_5037226.html


 

 

●  Rúbrica de pitch (Fornecido pela Accenture)  

●  Atividades de pitch (Fornecidas pela Accenture) 

Filmar o vídeo 

Assim que todas estiverem confortáveis com o roteiro, vocês estarão prontas para filmar! 

Para esta parte, é necessário que tenham uma filmadora ou câmera de vídeo, um gravador 

de som e computador para editar. 
 

Ao filmar o vídeo, lembrem-se das seguintes dicas: 

● É importante que todas falem alto e claro. Bom áudio é essencial para entender seu 

pitch. Certifiquem-se de que há poucos ruídos de fundo. 

● Podem usar cartões com lembretes para ajudar a comunicar partes do roteiro e 

manter contato visual com a câmera e o público. Aqui há mais informações. 

● Façam contato visual com a câmera, imaginem que há uma plateia assistindo ao 

que vocês estão apresentando 

● Não masquem chiclete ou outros doces enquanto falam! 

● Vistam-se para o sucesso! Usem roupas apropriadas. Evitem muitas estampas, pois 

elas podem confundir a câmera. 

● Façam pausas ou gravem novamente, não precisam fazer tudo em um take. Tudo 

pode ser editado mais tarde. 
 

Dicas de gravação: 

● Luz - usem muita luz para iluminar o que está no foco. Não filmem diretamente 

contra uma janela ou fonte de luz, pois isso pode apagar ou distrair a pessoa que 

está no foco. 

● Mantenham a câmera ou celular estável com um tripé ou uma superfície plana. 

● Gravem em modo paisagem, não retrato. 

● Escolham planos de fundo que não distraiam tanto (como coisas no fundo que 

possam parecer que estão saindo da cabeça da pessoa no vídeo). 

● Pensem sobre onde editar para colocar imagens ou voiceovers para finalizar seu 

vídeo. 

Editar o vídeo 

Há diferentes técnicas para criar seu vídeo de pitch. Editar vídeos pode tomar muito 

tempo e, provavelmente, serão necessárias muitas alterações até chegarem ao produto 

final. É importante terem muito tempo para gastar nessa etapa. Isso deve ser revisitado e 

revisado até que estejam satisfeitas com o produto final. Lembrem-se, o vídeo do pitch é 

uma das mensagens mais importantes que os jurados terão sobre o seu projeto.  

Recursos para edição de vídeos 

https://docs.google.com/document/d/1ctllwBybTqrzBfjoKjPVgnolhGLq9NVzAwDivEbfQUY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1CBXHlA7FCjekQ54tZjis5x98Y8buEwIW3zlCcT9RlGM/edit?usp=sharing
http://www.thesunchronicle.com/video_class/importance-of-good-audio/article_b353e69c-9424-11e3-98e7-001a4bcf887a.html
http://www.thesunchronicle.com/video_class/importance-of-good-audio/article_b353e69c-9424-11e3-98e7-001a4bcf887a.html
http://www.write-out-loud.com/cue-cards.html
http://www.izzyvideo.com/voice-over/


 

 

● TED: 10 dicas para editar vídeos 

● Lifehacker: Princípios básicos sobre a edição de vídeos: o guia completo 

● Bitpod: Como fazer vídeos de pitch e proposta  

● Indiegogo: Dicas para vídeos de pitch fortes 

 

Como fazer upload do vídeo 

Agora que terminaram o vídeo, podem compartilhá-lo com o mundo!  

Vocês podem fazer o upload dele em qualquer aplicativo que quiserem, mas YouTube e 

Vimeo são os mais recomendados. Guias para ajudar: 

Como fazer o upload vídeos no 

YouTube 

● Tutorial em vídeo 

Informações básicas sobre upload no 

Vimeo 

● Tutorial em vídeo  

 

Reflexão 

 

Vocês desenvolveram uma história, filmaram um vídeo e produziram um vídeo de pitch 

incrível! Essa é uma grande conquista. Celebrem isso com a equipe e agora pensem nos 

desafios que vocês venceram. Considerem o seguinte: 

 

● Foi difícil criar o storyboard?  

● O vídeo saiu conforme esperado? Por que ou por que não? 

● Quais desafios enfrentaram ao filmar? Ou editar?  

 

Certifiquem-se de enviar o link do vídeo para a plataforma de entrega Technovation.  

http://blog.ted.com/10-tips-for-editing-video/
http://lifehacker.com/5785558/the-basics-of-video-editing-the-complete-guide
https://www.youtube.com/watch?v=E_avNkrUVbc
https://go.indiegogo.com/blog/2010/12/6-tips-for-a-good-pitch-video.html
https://support.google.com/youtube/answer/57407?hl=en
https://support.google.com/youtube/answer/57407?hl=en
https://www.youtube.com/watch?v=Hlxqk0iHp5w
https://vimeo.com/help/faq/uploading-to-vimeo/uploading-basics
https://vimeo.com/help/faq/uploading-to-vimeo/uploading-basics
https://vimeo.com/42647970

