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  Módulos 

6.1 Revise a Análise Competitiva com base no 
 feedback. 

6.2 Desenvolvimento de Marca e Promoção 

6.3 Descrição do app em 100 palavras 

6.4 Continue trabalhando no protótipo 

1 



6.1 Revisão da Análise Competitiva 
e Precificação 

Qual o feedback que você obteve na sua 
Análise Competitiva e Precificação? 

Incorpore o  feedback conforme necessário. 
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6.2 Desenvolvimento de Marca e 
Promoção 

Investidores de capital semente investem 
principalmente em gente. 

Você tem uma conta no LinkedIn que mostre sua 
experiência anterior? 

Veja qual a sua imagem online 

Pesquise seu nome no Google e veja o que 
aparece 

Você investiria em você? 

Você precisa tirar uma outra foto? 



Construa a Marca do seu App 

Dê um nome para o seu app 

Nomes descritivos X nomes de fantasia 

Faça rapidamente um logo 

Logos simples são bacanas!  

O nome do seu app deve ser fácil de ler 

Seu logo deve fazer parte da promoção do seu 
app 



Como usar as cores? 

Roda das cores 

Como usar as cores no 
seu app e logo 

Significados das cores 

Vermelho, amarelo, azul 

Pesquise mais sobre as 
cores para o seu app 

Ver página 24 da 
apostila 



Promoção 

As primeiras impressões são as que ficam 

Impressione seus usuários-alvo 

Mensagem 

Canais  

Peça feedback à sua coordenadora e mentora 
sobre seu plano de Desenvolvimento de 
Marca e Promoção. 

Ver página 25 da 
apostila 



6.3 Descrição do App em100 
palavras 

Grandes empresas levam meses fazendo isso 

Descreva o seu App usando 100 palavras, e 
use essa descrição quando lhe perguntarem 
sobre ele 

Faça o teste com algumas pessoas!  

Reelabore a descrição com base no feedback!  

 
Ver página 26 da apostila 
para escrever a descrição 

usando 100 palavras. 
 



Exemplo de descrição do App 
Nome do App: Raw Radiance 

Descrição do App: Já pensou no tem na sua maquiagem? Pare de se 
preocupar agora mesmo. Temos a resposta para você! Você adora 
maquiagem, mas detesta químicos e aditivos nocivos? Gosta de usar 
maquiagem regularmente, mas se sente  culpada  por usar produtos 
testados em animais? Alérgica a qualquer coisa que possa mudar seu 
rostinho bonito? Se respondeu sim a essas perguntas, você deve usar 
o nosso produto. Um app inovador e fácil de usar, projetado para o 
sistema Android. Com o Raw Radiance você procura maquiagem e 
diversos produtos de beleza com base nas suas preferências pessoais. 
Sejam eles alergênicos ou produtos não testados em animais - faça o 
login; digite suas preferências; e divirta-se! 

 

 



6.4 Continue Desenvolvendo o App 

Continue trabalhando no seu app. Dê uma 
olhada no seu plano e certifique-se de que 
você continua no rumo certo!   
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Próxima Semana 

Instruções para Apresentar o seu App (Pitch) 

Continue trabalhando no protótipo 
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