
Como 
construir 
um bom 
Pitch



Modelo de Pitch Deck

Preparei uma estrutura de Pitch Deck.

Assim você terá uma linha mestra para posteriormente incluir os dados com 

mais profundidade.

Lembre-se que essa é uma ferramenta que organiza e padroniza os dados

para auxiliar ao expectador a analisar as empresas e ideias. 

Mas, quando você estiver lá, o seu brilho no olho, postura, respiração, pausas,

escuta ativa e outros elementos humanos fará grande parte do trabalho. 

Não subestime quem você é e o que te trouxe até aqui.

Dani Junco



Um Pitch Deck é uma apresentação de 10 a 20 slides que deve passar um resumo da 

sua startup.

Se for em um Demo Day | Pitch Fight– Você está presente no dia, portanto os slides 

tem menos informações e são mais visuais. Usaremos esse cenário aqui.

Se tiver que enviar por e-mail – Precisa de mais densidade para ser auto-explicativo 

sem cansar. É uma abertura de porta, se concentre em pontos principais para 

conseguir uma próxima conversa.

One page pitch – Um outro modelo é um resumo dos principais pontos em um One 

Page que pode ser enviado por exemplo por whatsapp. É mais informal mas também 

agiliza pontes.

Platafomas que auxiliam: Xtensio e Canva 

Para que serve um Pitch Deck 



Em seu Pitch Deck 

Fundamental: Problema | Solução | Modelo de negócio | Tamanho de mercado | 

Vantagens competitivas| Equipe | Fundraising

Relacional: Produto | Tração | Roadp Map* | Indicadores financeiros 

Obs - Nos indicadores financeiros e tração muda a importância de se a startup é pré  

operacional ou operacional.

Em Você

Paixão, Confiança, propósito, vontade, foco, vulnerabilidade no momento certo.

Seja gentil com as pessoas e agressivo com os números.

*Onde você estava / onde está / onde quer chegar e quando - passado - presente - futuro no formato de linha do 

tempo (linear) ou em gráfico

O Que não pode faltar 



Princípio TED Descrição Pitch

Tese Uma ideia que tenha a capacidade de mudar a visão das 

pessoas sobre algo. Conseguir provocar algo tão 

impactante,que é um presente incalculável para quem 

recebe essa informação 

Problema / Solução 

Fundamentos Construir na mente do ouvinte o cenário com dados e 

fatos que sustentem a Tese

Tamanho de mercado

Linha Mestra É o que une o tema e todos os elementos. Um cabo forte 

que prenderá todos os elementos que você está 

desenvolvendo. 

Produto/ Modelo de 

negócio / Vantagens 

Competitivas

Narrativa Como você conduz toda a história. Que peso emocional é 

dado. O ouvinte se sente em uma viagem e não deixa de 

acompanhá-lo porque você age para movimentar a 

história

Go To Market / Tração 

/ Indicadores 

financeiros

Conexão e 

Impacto

As palavras finais precisam deixar uma conexão humana 

que é preciso ao final convidar o ouvinte a fazer parte 

dessa jornada.

Equipe / Frase Call to 

Action

Storytelling
Tracei um paralelo no modelo Talk like a ted para você dividir o seu 

tempo e se manter interessante em todo o Pitch. 



Estruturação da apresentação 

do PITCH



LOGOTIPO DA EMPRESA

UMA FRASE DE EFEITO, DAQUELAS QUE ENCANTAM 

E MOSTRAM BEM O PROPÓSITO DA EMPRESA

VISUAL NA IDENTIDADE DA 

EMPRESA (MAIS CLEAN 

POSSÍVEL)



O problema é uma situação 

indesejável e geralmente 

inesperada que pode ocorrer 

tanto com pessoas como em 

processos. 



Investigativo Curioso

Observa e se pergunta

Como isso pode ser 

melhor, mais rápido ou 

mais barato?



O PROBLEMA
Busque um apelo visual que deixe 

bem claro o prolema, a quem ele 

afeta e o tamanho

Breve explicação do mercado e o problema que ele está enfrentando

Sua Persona

Demora muito para encontrar

Enfrenta burocracia

Não acessa a informação

Tem uma experiência ruim

Gasta com intermediários

Não tem qualidade no atendimento

Não acessa cuidado de saúde

Não está feliz, sofre alguma violência

Não consegue resposta efetiva

Não gera renda suficiente 



O PROBLEMA
Busque um apelo visual que deixe 

bem claro o prolema, a quem ele 

afeta e o tamanho

Preço dos hotéis é um problema para quem quer 

alugar um lugar para viajar

Não existe um jeito fácil de alugar um espaço 

com alguém que more no local

Exemplo



A solução é aquilo que 

resolve alguma dificuldade, é 

uma saída, um recurso para 

resolver um problema.



A SOLUÇÃO
A solução tem que ser uma só. Foco 
é muito imporante para as startups 

porque isso demonstra 
possibilidade de escala.

Breve explicação da solução

O Que você é?

Uma plataforma

SAAS

Market Place

APP

Rede de Lojas

Consultoria

??

Sua Persona

Vai aprender melhor como?

É mais feliz de que jeito?

Economizam no que?

Ganham tempo de que forma?

Vai gerar renda como?



A SOLUÇÃO
A solução tem que ser uma só. Foco 
é muito imporante para as startups 

porque isso demonstra possinidade 
de escala.

Uma plataforma que seus usuários possam 

alugar seus espaços para viajantes 

Reduzindo Custo – Para quem viaja

Fazendo dinheiro – Para quem hospeda

Exemplo



Tamanho do mercado é 

medido  pelo número de clientes 

possíveis ou valor monetário 

disponível para se alcançar 



XXX

bilhões

TAMANHO DE MERCADO

X

bilhões

Aqui você vai apresentar o TAM 

SAM SOM do seu mercado.

Trazendo um recorte claro de como 

chegou nesse racional.

Mercado potencial disponível  - 67 milhões de mães

Mercado endereçavel disponível – 32 milhões entram em 

transição de carreira após a licença

Mercado disponivel para manutenção – 25 milhões gostariam 

de empreender

Mercado que pode ser obtido – 3,5 milhões estão possuem

renda familiar acima de 8.000,00

https://goace.vc/como-dimensionar-seu-mercado/


TAMANHO DE MERCADO
Aqui você vai apresentar o TAM 

SAM SOM do seu mercado.

Trazendo um recorte claro de como 

chegou nesse racional.

SAM 

Viagens reservadas 

em todo o mundo

Orçamentos para 

viagens online

TAM 

Trips / AB&B

Market Share 

SoM 

Exemplo

https://goace.vc/como-dimensionar-seu-mercado/


Produto é aquilo que é 

produzido para venda ao 

mercado. É o meio pelo qual o 

cliente obtém a solução do seu 

problema. 



O PRODUTO É a hora de demonstrar como aquilo que você

criou resolve o problema que você identificou. 

Abuse de fluxos e visual mostrando toda sua

capacidade de execução.



O PRODUTO

Exemplo



Modelo de negócio é o que 

determina o que a empresa irá 

oferecer, como e qual sua fonte 

de receita.



MODELO DE NEGÓCIO De maneira simples e direta 

coloque no máximo 3 fontes 

de receita. 

Comissão de 10% em cada transação

Trips / AB&B

Market Share 

Fee considerando U$ 70 

por dia e em média 3 dias 

de estadia

Receita

3 anos

Exemplo



Modelo de 

negócio

Perfil Cliente A Como esse cliente 

te paga?

Perfil Cliente B Como esse cliente 

te paga?

Perfil Cliente C Como esse cliente 

te paga?

MODELO DE NEGÓCIO De maneira simples e direta 

coloque no máximo 3 fontes 

de receita. 



Valor do produto | serviço é o 

quanto o seu cliente paga para 

adquirir a sua solução.



MODELO DE NEGÓCIO
De maneira simples e direta

coloque o valor ou ticket 

médio do portfólio de 

produtos

- Assinatura de R$ 29,90 por mês

Ou

- Valor pontual de implantação (setup) R$ 

15.000,00

Ou

- R$59,90 por item

Ou

- Ticket médio de R$ 150,00

Exemplo



Vantagem competitiva é a 

capacidade da empresa de 

reduzir ou neutralizar a 

concorrência de um segmento 

através de diferenciação e 

atributos de valor*.
* São princípios, padrões, crenças, normas, regras, opiniões, preferências, etc; tudo que gera benefício 

e alguma vantagem competitiva para o potencial comprador, pessoa ou empresa, no mercado.



Design/Experiência Preço Cultura

SUA STARTUP

Concorrente A

Concorrente B

Concorrente C

VANTAGENS COMPETITIVAS
Explicar por que seu produto 

resolve melhor, mais rápido ou 

mais barato que que as outras 

soluções que já existem no 

mercado. 

Lembre-se que as características que te faz navegar em um oceano azul podem não 

ser somente features (funcionalidades) em tecnologia. 

Ter uma comunidade apaixonada pela sua marca, autoridade digital, e ser especialista 

em um nicho também ganham peso nessa análise.

Design | Experiência do cliente | Preço | Nicho | Cultura – O que diferencia?



VANTAGENS COMPETITIVAS

Exemplo



Road Map é um mapa que visa 

organizar as metas e ações de 

desenvolvimento da empresa ao 

longo de um período. As 

projeções são importantes para 

os investidores olharem para o 

mesmo lugar do empreendedor.



2 meses 6 meses 12 meses

Produto Plano 1

Plano 2

Plano 1

Plano 2

Plano 1

Plano 2

Modelo de negócio Plano 1

Plano 2

Plano 1

Plano 2

Plano 1

Plano 2

Markenting/Vendas Plano 1

Plano 2

Plano 1

Plano 2

Plano 1

Plano 2

ROAD MAP

Quais são os planos para o 

produto, o modelo de negócios, 

marketing e vendas no curto, 

médio e longo prazo

*Importante: compartilhar quais serão as estratégias - como fará ou o que precisa para atingir 

a meta (onde você quer chegar)



PROJEÇÕES Projeções concretas e 

alinhadas com o plano de 

tração

ANOS 2016 2017 2018 2019

Clientes 28 131 190 233

Receita $619K $3.6M $8M $28.9M

Exemplo



FUNDADOR 1

-
Um breve perfil 

em duas ou três 

linhas

ADVISORS

-
Mentor 1 - Breve CV

Mentor 2 - Breve CV

Mentor 3 - Breve CV

TIME
Quem são as peças-

chave da sua empresa? 

Fundadores, principais 

executivos e advisors 

de primeira linha devem 

ser apresentados

FUNDADORA 2

-
Um breve perfil em 

duas ou três linhas

EXECUTIVO

-
Um breve perfil 

em duas ou três 

linhas

TRAÇÃO + TIME = CORAÇÃO DE UM PICTH DECK



FINALIZAÇÃO

Terminar bem é tão importante quando começar bem.

Faça um call to action convidando a embarcar nesse projeto de resolver esse 

problema.

Deixe claro o que você precisa, o que está buscando com o pitch: Ex: novos 

clientes, parceiros, sócia (o).

Coloque todos os seus contatos possívels e links dos seus produtos e 

serviços.



@2021, Todos os direitos reservados a B2Mamy –
Aceleradora de Negócios LTDA.

Acesse nosso site: www.b2mamy.com.br

Venha trabalhar na nossa Casa: Rua Mateus Grou, 576 Pinheiros/SP

Acesse nossas redes: /b2mamy

Obrigada

Fale com a gente: (11) 9 4235-2721


