
 
Orientações para Promover seu  
App 

Lição 8 

 



Módulos 

8.1 Revisão do potencial de geração de 
com base no feedback 

8.2 Orientações para Apresentar o seu 
App (Pitch) 

8.3 Planeje suas Atividades de  Promoção 

8.4 Continue trabalhando no protótipo 



8.1 Revisão do Potencial de 
Geração de Receita 

• Qual foi o feedback da sua coordenadora e 
mentora sobre o seu cálculo de potencial de 
geração de receita? 

• Incorpore feedback nos seus cálculos. 



 8.2 Instruções para o Vídeo 
Promocional 

• A história do seu app 

 Quem, o que, onde, quando, por que, como?  

• Promova a sua empresa para quem estiver 
ouvindo. 

 Vale a pena investir em nós porque… 

 Como você convenceria um cliente a compra o 
seu  app? 

• Conecte potenciais consumidores /investidores a 
uma ideia e não apenas ao app em si. 

 

 

Ver página 28 da  
apostila 



  Requisitos para o Vídeo 
Promocional 

• A apresentação tem 4 minutos (+/- alguns segundos) 
de duração 

• Todas as participantes da equipe deverão aparecer 
no vídeo. 

• O vídeo pode ter o formato que a equipe preferir: 
sketch,  apresentação de slides,depoimentos de 
usuários, etc. 

• Você pode ver alguns exemplos, pesquisando o 
Technovation no Youtube. 

 

 



Sugestões para o Vídeo 
• Fale com clareza e confiança 

• Faça contato visual com a câmera 

• Em vez de falar “hmmm”, tente pausar e 
respirar normalmente 

• Nada de chicle ou bala quando estiver 
falando 

• Capriche no visual. Vista algo apropriado e 
profissional. 

• SORRIA! Orgulhe-se do seu trabalho 



Recursos Visuais para o Seu Vídeo 

• As pessoas costumam usar slides para dar ao 
público uma referência visual nas 
apresentações. 

• Se você quiser, também pode usar slides. 

 



Dê o que falar 
• Faça com que as pessoas 

falem sobre o seu app e 
mostre que você está 
aprontando alguma 

• Use as mídias sociais para 
espalhar a novidade e 
empolgar a galera 

• Você pode usar isso com 
parte do seu vídeo 
promocional. 

 

 



8.3 Planeje sua Apresentação 

• Planeje como a sua equipe pretende fazer  o 
vídeo promocional.. 

• Escreva um roteiro, se for preciso. 

• Do que você precisa para fazer o vídeo? 
(câmera de vídeo, computador para editar o 
vídeo, etc.) 



 
 8.4 Continue Trabalhando no seu App

  
• Continue trabalhando no seu app!  

• Verifique as funções que já estão prontas e 
veja se as que ainda falta podem ficar prontas 
nas próximas semanas. 

• Dê uma olhada nas prioridades que você 
estabeleceu anteriormente e verifique se elas 
ainda estão corretas. Reestabeleça 
prioridades, se for o caso! 

 



  Próxima Semana 

• Comece a filmar o Vídeo Promocional 

• Instruções para o Vídeo de Demonstração 

• Continue trabalhando no protótipo 

 

 


