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Aprenda a estruturar um discurso 
sobre a sua ideia ou startup, que 
encante possíveis interessados em 
investir nela.

Organize suas ideias, desafios e 
elementos para que sua jornada 
seja entendida, valorizada e melhor 
avaliada por partes interessadas.

Construa uma linha de raciocínio 
que atraia a atenção de 
expectadores e use isto em 
campanhas de marketing digital.

Melhore a estrutura de conteúdos sobre 
a sua ideia e obtenha as vantagens da 
geração de leads orgânicos na internet 
e em redes sociais.

Impressione sua audiência e use 
seu discurso como ferramenta de 
divulgação no marketing digital e 
mídias sociais.

CONSTRUA UM PITCH PARA 
SUA STARTUP BASEADO EM 
CONVERSAÇÃO
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“Um discurso ou ato que tenta 
convencer alguém a comprar 

ou fazer alguma coisa”
Fonte: Cambridge

Paulo Beck
“O que é Pitch?”

“Pitch é uma apresentação 
sumária de 3 a 5 minutos 
com objetivo de conquistar 
o interesse da outra parte 
(investidor ou cliente) 
pelo seu negócio. É uma 
ferramenta essencial 
para empreendedores 
conseguirem investimento 
para seu negócio”.
Fonte: Anjos do Brasil.
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Depois de muito tempo analisando negócios interessantes 
para investir, cheguei a conclusão de que a maior parte dos 
empreendedores não conseguiam me encantar com o discurso de 
elevador – o tão chamado “elevator pitch”. 

Ao longo da minha carreira como empreendedor, criando 
várias startups de tecnologia, eu sempre tinha um objetivo em 
mente: fazê-las crescer, escalar rapidamente, para depois, vendê-las 
para investidores. O processo de buscar investidores interessados 
nestas empresas era sempre muito trabalhoso. Era preciso construir 
um bom plano de negócio, ajustar bem a oferta financeira para, 
enfim, elaborar uma apresentação sedutora.

A minha experiência como empreendedor em série, somada 
a um perfil desinibido e falante, facilitou muito minha abordagem 
junto a estes investidores. Era como apresentar um negócio atraente 
numa jornada de crescimento, e associar um empreendedor com 
desenvoltura e habilidade para fazer negócios. Pronto, era tudo o 
que um investidor precisava para tomar uma decisão.

Depois do sucesso de construir e escalar empresas de tecnologia, 
fiz uma carreira adicional na multinacional Hewlett-Packard, a famosa 
HP. Lá, aprendi a trabalhar com equipes multidisciplinares em vários 
níveis hierárquicos, e descobri quão importante era desenvolver um 
belo discurso para se obter e aprovar projetos, ou até mesmo, obter 
aprovação para contratar pessoas. 

Ambas experiências, de empreendedor e executivo, foram 
cruciais para me tornar um investidor-anjo e mentor de mais de 40 
startups. Nesta jornada de apoiar, suportar e investir em startups, 
aprendi que não bastava olhar só para o cavalo – a empresa, era 
preciso admirar o jóquei – o empreendedor. E foi assistindo a 
centenas de pitches que cheguei a conclusão: como é difícil um 

O Fim do Pitch 
Vida Longa a Conversação
Por Paulo Beck
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empreendedor me impressionar numa sessão de apenas 5 minutos! 
Muitas vezes estes 5 minutos passam voando, em outras parecem 
uma eternidade, de tão chato que é o discurso preparado para 
apresentar a ideia, startup ou negócio.

Hoje em dia, quando eu trabalho com empreendedores 
em estágio inicial ou em crescimento, sugiro que eles troquem a 
ideia do “elevator pitch” em favor de uma abordagem de “conversa 
de corredor”, que se aproxima muito mais da forma que os seres 
humanos se comunicam. Eu não estou dizendo que você deve 
improvisar: você pode e deve se preparar. Existem alguns padrões 
comuns nas interações investidor-empreendedor que, se bem 
montadas, podem levar a conversas produtivas, confortáveis e 
autênticas.

Foi pensando nisto que este artigo foi desenvolvido.
Boa leitura!
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Este e-book é dedicado àqueles que tem a verdadeira 
habilidade da conversação, e também aqueles que não se sentem 
confortáveis com grandes e complexos diálogos. A construção de 
um pitch, repleto de detalhes e informações sobre a sua ideia, pode 
ser tornar uma grande armadilha para você, que normalmente é 
um empreendedor ansioso em busca de um investidor que queira 
apostar no seu negócio.

Exercendo o papel de investidor e estando ali sentado na 
plateia escutando dezenas e dezenas de pitches, nos últimos 5 longos 
anos, na expectativa de descobrir uma ideia brilhante, me colocava 
sempre numa posição de analisar e julgar o empreendedor e sua 
ideia (ou como prefiro me referir a esta dupla: o jóquei e o cavalo). 
O início do pitch sempre é uma incógnita para o empreendedor ou 
para a plateia. Comecei então a realizar um trabalho de observação 
e pesquisa com inúmeros empreendedores, e o resultado está 
descrito nas próximas páginas, unindo sugestões, dicas e um método 
simples para melhorar e facilitar a comunicação ou a conversação.

Durante as mentorias para validação de pitches, sempre digo 
para os participantes que é simplesmente frustrante, e muitas vezes 
angustiante, ver o empreendedor chegar no palco e, sem a menor 
habilidade, tentar fazer uma interação com a plateia, e esta sem o 
menor interesse em participar. Sempre aviso, fazer interações com 
um público e ser bem aceito é para poucos. Se você não for o cara, 
deixe isto para um expert. As dicas que seguem servirão como um 
ponto de partida, para aqueles com pouca habilidade, e como um 
momento de reflexão, para aqueles que já desempenham esta 
tarefa com maior desenvoltura. 

Seja específico
Não seja grandioso
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O método que apresento mais adiante, foi desenvolvido 
muito mais para simplificar o processo de construção de pitch, 
aproximando sua estrutura a uma conversa informal, do que aos 
modelos tradicionais focados em storytelling, apresentação de 
problemas e solução, ou ainda modelagens de negócio tipo Canvas 
e Lean Startup. Apresentar a sua ideia através de pequenos pitches 
de 3 a 5 minutos são sempre um verdadeiro desafio. Olhamos para 
o lado, detalhamos um pouco mais uma determinada ideia, e oh! 
Acabou. Palmas para ele. Três a cada dez empreendedores saem 
frustrados com eles mesmos.

Pensando em uma situação informal do cotidiano, seja num 
ambiente profissional ou casual, existem várias formas de iniciar uma 
conversa. Normalmente com um simples aperto de mãos, um aceno 
de olá, as vezes quem sabe um abraço, ou despretensiosamente, 
simplesmente alguém interessado no que você faz. Outro dia li um 
artigo de Kevin Star que tratava justamente sobre as dificuldades 
que as empresas tinham para organizar um raciocínio de pitch, 
semelhante a uma conversação, para a área de filantropia. Algumas 
destas ideias estão aqui para ilustrar a necessidade de entendimento 
e simplicidade do método. 

Pois bem, estudando estas dificuldades durante pitches e 
os comportamentos das pessoas em situações informais, notamos 
que existem três perguntas comuns que você precisa estar sempre 
pronto para responder, nas circunstâncias mais inusitadas, de uma 
forma bem natural:
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1. “Então, o que você faz?”

A dica é que você tente responder a esta pergunta como 
você responderia a um velho amigo de classe. Comece com algo 
específico (“Nós alugamos carros por hora de uma forma simples e 
rápida”), e não com o resumido e grandioso (“Queremos fazer com 
que todas as pessoas possam alugar um carro”). Comece a primeira 
frase de forma limpa e clara, em seguida, adicione algumas palavras 
que forneçam contexto e intriguem ao ouvinte. Em seguida, faça 
uma pausa. Dê ao ouvinte a oportunidade de responder como 
um ser humano normal. Pratique até que você possa entregá-los 
com calma e em tom de conversa. Ensaie com amigos que sejam 
honestos para lhe darem um feedback se você soar um pouco 
estranho ou não autêntico, e relatem o suficiente para que você 
possa confortavelmente ajustá-los, dependendo da configuração e 
do tipo de pessoa que você está falando.

2. “Como isso funciona?”

A primeira coisa que vc deve resolver é como dar uma 
explicação bacana da sua ideia ou do seu negócio. É frustrante 
você perguntar para um empreendedor como funciona sua ideia, 
sua invenção ou seu produto e ele desatar a falar numa completa 
monotonia. Pior ainda, quando o sujeito não se dá conta de que 
está sendo metido ou até mesmo um chato. A vontade é de apertar 
o botão deleta. Existem formas bem legais de você deixar o cidadão 
intrigado com o seu discurso. Curiosidade é algo que deve ser 
despertada. Se você intrigar as pessoas, elas ficarão curiosas. Seja 
gráfico - ninguém entende nada até que eles possam imaginar isto 
na mente. Apresente o seu pensamento em uma série lógica de 
atividades e estabeleça um caminho para impactar. Mais uma vez, 
tenha o seu velho amigo em mente, mantenha o discurso curto e 
ensaie com as pessoas certas. E pause. Sempre pause.
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3. “Mas e aquilo que dizem, é verdade?”

Se você pensar bem sobre isso, existem objeções comuns 
que as pessoas normalmente têm expressado a você, que vão 
desde o conhecido “Pesquisas não mostram que o microcrédito não 
funciona?”, até a ideológica “Trabalhar com o governo é uma perda 
de tempo”. Esteja pronto, mas não para rebater. Em vez disso, valide 
e responda. Calmamente. Algo assim:

Evite ao máximo criar um clima de debate. Seja discreto 
e não mostre as armas para não parecer belicoso. Não insista em 
convencer o ouvinte e não seja teimoso. Ao invés disso, comece 
agradecendo pela pergunta, e sempre faça um discorrido que 
trata a outra pessoa como alguém inteligente, com preocupações 
razoáveis. Não seja prepotente, nem pareça um cara metido, tipo 
sabe-tudo-não-ouve-ninguém.

Se você dá respostas inteligentes que respondem ao outro 
de uma maneira confortável, autêntica, você provavelmente vai ter 
uma conversa mutuamente produtiva. Aqui estão mais algumas 
coisas para você usar a seu favor:

“Sim, esses estudos 
sobre microcrédito 

foram muito 
decepcionantes.” 

(Validação).

“Nós analisamos estes estudos 
e parecia que se usássemos 
microcrédito para financiar 
algo diferente, poderíamos 

obter outro resultado.” 
(Reposicionamento).

“Ficamos surpresos quão 
bem isto funciona.” (“Ficamos 
surpresos” valida novamente 

e coloca em causa comum; 
“quão bem isto funciona” faz 

com que seja uma escolha 
lógica para continuar a 

conversa com você).
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Escute. Pare, pense. Escute...

Oh! Todo mundo diz isso, poucos fazem. Se você já disse mais 
de cinco frases nítidas sem parar, você está acima do limite. Se a 
outra pessoa parece confusa, não comece acumulando mais coisas. 
Pare e deixe-o falar. Lembre-se que você sempre pode dizer mais, 
mas você também pode dizer menos. Ah! e realmente ouça - não 
apenas dê uma pausa para que você possa pensar na próxima coisa 
a dizer... Um erro muito comum em entrevistas com mentores é 
avaliar e medir a capacidade daquele que está ali para te ajudar. Já vi 
muitos empreendedores falando que aquele mentor é muito ruim. 
Até mesmo aqueles que sabem menos podem te dar uma lição. 

As vezes aquela pessoa despretensiosa, que você não dá nada 
pode te dizer uma boa verdade, de um ponto de vista que você não havia 
explorado. Um empreendedor atento pode se surpreender se aquelas 
ideias e observações forem as mesmas de seus clientes potenciais.

Pregue sua metáfora

Quando alguém escuta você falar 
de algo novo, alguma parte do seu 
cérebro tenta desesperadamente 
combiná-lo com algo que eles 
já conhecem. No seu caso, 
normalmente eles percebem isto de 
uma forma equivocada, e você precisa chegar 
lá primeiro. Obtenha sua metáfora, analogia 
ou imagem gráfica pronta, e seja rápido. Se 
baseie em algo que eles estejam familiarizados: 
“Nós somos o Uber do aluguel de carros”, ou “Nós 
somos como uma agência de crédito para os mais 
pobres”, ou “Nós somos o Decolar para os fretes 
de caminhoneiros”. Torne isso vivo, acurado, 
certifique-se que isto é algo que determinado 
ouvinte é susceptível de conhecer.
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Tenha alguns fatos importantes 
que podem fixar

As pessoas gostam de escutar reflexões e palavras de impacto. 
Dizer que “A beleza deste projeto é que ele funciona e encanta os 
clientes de uma forma fantástica”, com certeza vai fazer com que as 
pessoas fiquem te olhando e pensando “Como será que ele faz isso 
desta forma bonita?”.

Dizer que “Dois terços das pessoas em extrema pobreza são 
agricultores” não surpreende ninguém mais. “A economia de fretes 
no Brasil é uma bagunça que 70% das pessoas têm de trabalhar 
na informalidade” também não surpreende muito. Mas, usar ideias 
como: “Nós podemos fornecer um sensor de estacionamento que é 
85 por cento acurado num raio de 3 km”, ou “Propiciar aos doentes 
crônicos um sensor biológico pode reduzir hospitalizações em 70 
por cento”, são fatos sobre o seu contexto ou o seu trabalho que 
podem ser surpreendentes e fazer fixar. Selecione-os, ajuste-os e 
tenha-os na manga. E, ah, assegure-se que eles sejam verdadeiros.

Seja confiante

Acredite em mim, o que você tem a dizer é muito mais 
interessante do que qualquer coisa que as pessoas têm a dizer um 
ao outro. Acredite que você está fazendo coisas interessantes em 
configurações interessantes para resolver grandes problemas - não 
deixe o nervosismo ir para a sua cabeça. Se você fabrica drones 
e está pensando em usar isto para melhorar a saúde, fale com 
tranquilidade, sem se sentir um Santos Dummont. Seja simpático, 
atento e observe o estilo daquele que pode ser um abridor de 
portas, ou quem sabe um possível investidor. Lembre-se que as 
pessoas têm estilo. Saiba qual é o seu estilo e sinta-se à vontade com 
ele. Não tente parecer legal usando jargões diferentes ou tentando 
imitar o trejeito do ouvinte. Internalize isso. Deixe isso ajudar você 
a relaxar. Lembre-se, não ria muito para não parecer bobo, nem seja 
tão sério para não parecer bravo.
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Seja paciente

Você é um perito, a 
outra pessoa provavelmente 
não é. Se uma linha de 
raciocínio não parece 
estar funcionando, mude 
de raciocínio. Eu sei, isto 
é difícil e necessita uma 
boa dose de talento. Mas 
observe que, a maioria dos 
investidores entende bem, então, 
se eles não entendem seu negócio, 
é de sua responsabilidade corrigir. Mas é 
importante que exista uma afinidade durante a conversa. Às vezes 
um bom cavalo com um jóquei ruim não é uma boa aposta. Se você 
parecer ruim, é o fim. Da mesma forma, um investidor mandão, 
prepotente ou grosseiro pode ser um fardo.

Olhe só: se você quiser investidores ao seu lado na sua jornada 
de crescimento, você precisa fazê-los sentirem-se: 1) inteligentes 
e 2) confortáveis. Faça o seu mantra. Torne mais fácil para eles 
entenderem o que você está fazendo, e domine a sua própria 
ansiedade para que você não provoque isto neles. Estamos falando 
de um encontro entre pessoas boas que querem as mesmas coisas. 
Um pitch pode transformar isto em uma provação, um grande fardo. 
Uma conversa legítima e encantadora pode tornar isso tudo muito 
mais real. Opte sempre pela conversa. Ah! Se você agir desta forma, 
pode sim chamar essa conversa de pitch.

24/7
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A ideia em torno do pitch mínimo viável é a de evitar armadilhas 
que afastam as pessoas do interesse que você quer dar a uma ideia, 
projeto ou empresa que você está construindo. Construindo uma 
estrutura mínima de raciocínio, abordagem e propósito no seu 
discurso, você tem as armas ideais para brilhar no elevador, na 
antessala, no congresso ou até mesmo quando estiver no palco, cara 
a cara com um público curioso sobre o que você vai falar.

Uma pequena consulta na internet e você verá que muitos 
pitches são construídos baseados em dimensões que vão desde 
antigas estruturas de plano de negócios, até as amplamente 
divulgadas modelagens de negócio Canvas, lean startup, induzindo 
e ensinando o empreendedor a colocar na sua apresentação mais 
de 10 tópicos, que vão desde o problema e a solução, até o mercado, 
produto, estratégia, distribuição, vendas, marketing e blábláblá. 
Digo para vocês: isto é o fim. Normalmente o tempo passa e você 
fica lá com aquela cara de tacho, achando que não falou o que 
queria e o tempo te deu uma rasteira. Algumas vezes você se perdeu 
numa explicação técnica e prolixa e esqueceu o fio da miada. Ficou 
defendendo um ponto de vista que ninguém estava interessado, ou 
até mesmo, ficou pensando no que as pessoas estavam pensando 
sobre você e boom! Deu branco.

Pensando nisso, este documento apresenta o que chamo de 
uma estrutura de pitch mínimo viável (PMV), para se construir um 
discurso vencedor. Trabalhando com apenas quatro dimensões, 
os próximos capítulos foram construídos para ajudar você a 
estruturar uma pequena apresentação, que pode durar de 3 a 15 
minutos, e a ideia principal é permitir que você transforme aquela 
conversação informal num pitch estruturado, sem perder aquelas 
belas características do encontro casual.

Construindo
um Pitch Mínimo Viável
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As quatro dimensões do PMV:

A ideia em torno destas quatro dimensões é cobrir diversos 
capítulos de modelagem de negócios de uma forma simplificada 
e conversacional. Esta estrutura já foi apresentada em diversas 
dinâmicas de grupos, atendendo mais de 100 startups de programas 
e aceleradoras como InovativaBrasil, WOW Aceleradora, Ventiur, 
100 Open Startups, Pitch Battle e eventos da GrowPlus Ventures. 
Com muito orgulho, várias destas empresas passaram para fases 
finais de desafios, utilizando esta estrutura simplificada, ao invés de 
seguir modelos tradicionais de criação de pitches. Ou seja, sucesso 
comprovado. Quer saber como? Siga meu raciocínio.

Muitos empreendedores são instigados a detalhar “O 
Problema” como a base de seu discurso, para logo em seguida vir 
com “A Solução”, entregando aos espectadores a ideia de produto 
perfeito que atende uma demanda de mercado. Analisando dezenas 
e dezenas de pitches, e vendo jovens empreendedores tentando 
articular desesperadamente um discurso integrado com um PPT, 
que consiga atender estes dois tópicos de estrutura do problema-
solução, percebemos que algo deveria mudar. Estávamos perdendo 
ótimos negócios por conta de um pitch ruim.

A partir daí, começamos a criar um modelo mais simplificado 
para ajudá-los a prosseguir em desafios, hackatons e eventos 
de startup. O resultado foi algo surpreendente, e na tentativa 
de multiplicar isto para um maior número de empreendedores 
desenvolvemos o método baseado em apenas quatro dimensões, 
acreditando que menos é mais.

Notamos que quando o empreendedor iniciava um discurso 
detalhado para a audiência “O Problema”, na tentativa de deixar 
as pessoas curiosas para saber qual seria a solução mágica que se 
inventou para resolver o problema, o que víamos era um público 
ansioso para tentar entender a “Solução”. Como a solução para o 

NOSSOS 
NÚMEROS

PARA QUEM 
(PERSONA)

NOSSA 
OFERTA

QUEM 
SOMOS
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grande problema é exatamente o produto do empreendedor, 
muitas vezes as pessoas ficam boiando por eternos minutos, 
cheias de dúvida, tentando insanamente entender o que de fato 
ele estava oferecendo. Se era uma plataforma, um app, um portal, 
um marketplace, um serviço.... Desastre total! Na maior parte das 
vezes o tempo esgota e ninguém sabe o que o empreendedor 
oferece, o que ele faz, e o mais importante, quem é ele. Ele já tem 
uma empresa aberta, já fatura, tem clientes, tem sócios, tem grana, 
precisa de grana???

Entendendo estes problemas e as barreiras invisíveis para 
um bom pitch, o leitor atento logo perceberá que esta estrutura de 
quatro dimensões ajuda a ordenar ideias e colocar em prática um 
processo prático e simplificado de explicação, ideal para se usar nas 
mais diversas e inusitadas situações.

1. Quem Somos
A primeira dimensão “Quem Somos” é a abre alas da 

conversação. Sua estrutura se baseia na mesma pergunta, baseada 
no comportamento humano: “O que você faz?”. Iniciar falando 
sobre a sua empresa ou sobre você é fundamental. Muitos 
empreendedores confundem aqui o Quem Somos com a Nossa 
Oferta, e iniciam uma conversação falando detalhadamente sobre 
o seu produto, principalmente para aqueles projetos ou startups 
cujo nome é o mesmo do produto. Um grande erro.

Primeiramente, defina quem você realmente é. É importante 
que você seja e pareça ser autêntico. As pessoas não gostam de 
ficar escutando você falar do grande problema, e mesmo da grande 
ideia para solucioná-lo, se não conseguirem definir quem você 
é. Como disse antes, uma plataforma de software é um negócio 
completamente diferente de uma aplicação móvel. Um marketplace 
é muito diferente de um portal. Se você é apenas um prestador 
de serviço, isto precisa ser dito logo no princípio da conversa. Um 
investidor é sempre uma pessoa muito objetiva, muito mais de 
ciências exatas do que de humanas. Não perca tempo tentando 
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deixá-lo curioso por mais do que 20 segundos. As pessoas em geral 
são impacientes, e um discurso cheio de voltas e repleto de intrigas 
só vai afastá-las de você. Não seja bobo demais, e cuide para não ser 
taxado de chato.

Ao iniciar o discurso falando pausadamente sobre você, 
sua equipe, suas credenciais, cria-se uma esfera de entendimento 
preliminar. Cativar as pessoas, ser um nato orador ou atuar 
naturalmente com carisma é para poucos, muito poucos. Mas nem 
tudo está perdido se você não nasceu com este dom, ou se você 
tem o perfil muito técnico. Existem algumas armas e métodos que 
você pode usar a seu favor. Como é sempre bom você ter grandes 
aliados à sua ideia, aqui vão alguns deles: 

Propósito

Explique porque você resolveu 
fazer isto e de onde vieram suas 
ideias brilhantes. Comentar “Depois 
que meu filho de 4 anos teve uma 
grande complicação, devido a falta 
de informações sobre a sua doença, 
resolvemos criar este app que hoje é capaz 
de salvar muitas vidas”, deixa as pessoas curiosas e dispostas a 
entender toda a sua história. Somente após esta introdução você 
deve passar para a dimensão “Nossa Oferta”, orientada ao produto. 
Um propósito para dar início a operação demonstra muita coisa. 
Primeiro, que você não está ali lançando uma ideia, projeto ou 
empresa para se aproveitar de uma oportunidade de mercado. 
Segundo, que você não está ali somente pela chance de ganhar um 
bom dinheiro. Investidores adoram empreendedores que trabalham 
com visão e paixão. 

Certa vez no Jóquei Clube de São Paulo, tive a oportunidade 
de perceber um jóquei se apresentando com o seu cavalo antes 
da corrida, e ao finalizar o aceno com seu boné para a plateia 
atenta, saiu andando para o outro lado e o seu cavalo ficou ali 
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olhando, e antes de ir embora, mais do que de repente, ele voltou e 
simplesmente deu um beijo carinhoso na têmpora do equino, que 
se abaixou na mesma hora e torceu sua perna para dentro, como 
que prestando uma deferência ao seu dono. Escutei um oohhh do 
público, seguido de uma salva de palmas. Naquele momento eu 
pensei: aquele cavalo pode não ganhar a corrida, mas com certeza 
vai liderar as apostas.

Credenciais

Se você desenvolveu a sua 
ideia dentro de uma universidade, 
centro de pesquisa ou durante 
uma pesquisa científica, use estas 
credenciais para falar sobre você. 
Falar que “Durante o tempo que passei 
no ITA tive a oportunidade de conhecer 
pessoas geniais, fundamentais para a construção do nosso primeiro 
drone [...]” impressiona bastante. As pessoas gostam de saber que 
existem outras instituições por trás da sua ideia e se sentem mais 
confortáveis e confiantes no seu produto quando ele está associado 
a pesquisas, universidades, hospitais, empresas já estabelecidas ou 
até mesmo quando ele tem por trás um time vencedor.

Perceba quem é a sua audiência e se utilize de todos os 
meios para deixar claro sobre a importância e a efetividade da 
sua ideia. As pessoas tendem a desconfiar do seu produto se não 
confiar ou acreditar em você. Não basta dizer que “O nosso produto 
é perfeito para acomodar sensores de última geração, e detectar 
uma vaga de estacionamento com 100% de acuracidade”. É preciso 
mais do que isso, você precisa trazer algum dado de mercado, de 
revista especializada, ou até mesmo usar a concorrência. “Nosso 
concorrente indiano usa esta mesma tecnologia e foi comprado 
este ano por USD 35 milhões”, causa uma ótima impressão. Uma 
boa credencial fala por si só.
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Equipe

Muitos empreendedores me perguntam se devem falar do 
time. Com certeza, não existe nada pior do que uma startup de um 
homem só. Quanto mais eclético for o time melhor. O ideal é que seu 
time esteja formado de acordo com as ambições do seu negócio. 
Uma ideia ou projeto baseado no desenho de um novo ecossistema 
digital, que rompe as barreiras de um mercado tradicional, ter no 
seu time um excelente desenvolvedor é fundamental. Da mesma 
forma, se você precisa escalar o seu produto ou serviço vendendo 
para clínicas e hospitais do Brasil afora, a ausência de um comercial 
no time pode ser um grande obstáculo para um investidor.

Muitas vezes vejo empreendedores preocupados em demasia 
com o seu percentual do negócio, e pelo fato de fazer um mal arranjo 
societário, acabam perdendo oportunidades de investimento. 
Tenha em mente que mais vale você dar uma participação de 15% 
para um bom desenvolvedor do que contratar um desenvolvimento 
por 100 mil reais e continuar sem o controle do código-fonte. 
Busque sempre construir um time que seja complementar. Se um 
especialista técnico está focado no desenvolvimento do sistema, 
outro pode ser especialista em UX ou em gerenciamento de projetos. 
Por exemplo, ter um time repleto de técnicos amigos da faculdade, 
e nenhum especialista em marketing e vendas, não parece ser uma 
grande ideia. 

2. Nossa oferta
A segunda dimensão “Nossa Oferta”, basicamente é uma 

evolução natural da primeira parte da conversa, onde você falou 
quem você é, porque está ali e o seu propósito. Aqui você vai colocar 
em prática toda aquela estrutura associada ao problema enfrentado 
por muitos, e como a sua ideia resolve aquele problema de uma 
forma bastante efetiva, lucrativa e escalável. Use modelos mentais 
para descrever o que você está oferecendo, nunca se esquecendo 
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que tudo se inicia com o foco na sua oferta, deixando claro seu 
estado, se é sólido, líquido ou gasoso. Se você é uma plataforma de 
software, aqui você vai dizer como ela é oferecida aos clientes. Se 
você é um ecossistema digital, deixe claro como você entrega isto 
para seus clientes.

O problema

Aqui sim, entra em cena aquela 
história complicada sobre o problema 
que você resolve. Mas cuidado! Muitos 
empreendedores caem na armadilha 
de definir o problema cheio de rodeios, 
pensando que estão deixando as pessoas 
curiosas sobre a forma, o como e o porque a sua ideia 
ou produto foi desenvolvido para solucioná-lo. Não entre nessa, 
seja objetivo e inicie dizendo como o seu produto é oferecido para 
seus clientes e porque os seus clientes estão comprando isto.  

A solução

Detalhando a sua oferta, a tendência é que você comece a 
descrever o seu produto, com mais e mais características técnicas. 
Cuidado aqui também. Use este tempo com objetividade e se 
preocupe mais em deixar claro como você vai oferecer isso ao 
cliente do que com os detalhes do produto que eles vão comprar. 
Vejam como funciona o comportamento humano. Uma pessoa 
de perfil mais técnico provavelmente vai tentar explicar com 
afinco as funcionalidades do seu produto. Outro mais comercial, 
vai se preocupar em detalhar a forma que será vendido. Aqui 
você pode fazer um balanço, comentando muito rapidamente ou 
exemplificando uma característica mais técnica, sem deixar claro 
como pretende ofertar isto aos clientes finais.
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Precificação e Monetização

Muitos projetos têm um claro 
objetivo de monetizar, e neste sentido 
um bom modelo de precificação deve 
ser demonstrado com objetividade 
e clareza. Se você vai vender como 
uma solução na nuvem, ou através 
de licenciamento on-premisse, nas 
instalações do cliente, tem que ser dito 
durante a conversação. Cuide para não detalhar 
demais os diversos tipos de clientes, ou os pacotes do seu modelo 
de negócios, pois o tempo voa. Da mesma forma, tenha cuidado 
com a precificação errada ou duvidosa. Tudo o que um investidor 
não quer ouvir de você é que o modelo de precificação ainda não 
foi testado, ou se você não está seguro quanto a monetização. As 
vezes o importante nem é monetizar num primeiro momento, mas 
se seu negócio exige receitas a curto prazo, resolva isso antes do 
seu pitch, e não titubeie, seja confiante.

Tenho escutado muitas queixas de investidores quanto aos 
preços praticados por startups em estágio inicial. Não são poucas 
as startups que apresentam um produto inicial, e nem sequer 
conseguiram 30 clientes e já estão praticando preços considerados 
altos para este estágio. As vezes vale muito mais a pena você 
trabalhar com modelos freemium do que assustar seus clientes ou 
demorar para ganhar mercado. Dizer que “Somos 30% mais baratos 
do que o nosso concorrente”, pode ser um grande erro. Há quanto 
tempo seu competidor está no mercado? Será mesmo que seu 
preço não deveria ser 30% do preço do seu concorrente? Dizer que 
você vai vender seu produto subsidiado em dois anos, para ganhar 
mercado e tração é mais inteligente do que tentar monetizar rápido, 
sem sucesso. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
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Tração

Dependendo do tipo de ideia ou negócio que você está 
desenvolvendo, o mais importante é conquistar clientes ou 
usuários, antes mesmo de conseguir uma monetização. Para 
muitos investidores, conseguir um crescimento rápido, escalável e 
exponencial é mais importante do que uma monetização constante. 
Se você vende um produto na área da saúde, que estará dentro de 
clínicas ou hospitais, você tem que mostrar a sua capacidade de 
penetração neste mercado. Aqui vejo um grande erro em muitos 
pitches, onde o empreendedor ávido por demonstrar um negócio 
lucrativo e escalável em pouco tempo, coloca uma meta exagerada 
para valorizar o seu negócio. 

Frases como “Vamos dobrar o número de clientes até o final 
do ano” ou “No próximo ano se conseguirmos conquistar 1,5% do 
mercado [...]”, não criam muitas expectativas nos ouvintes. Criam as 
vezes desconfiança. Como vamos acreditar num empreendedor que 
conseguiu cinco clientes em seis meses, e promete chegar no final 
do ano com 68? Muitos empreendedores falham justamente aqui, 
pois o que mais encanta um investidor são aqueles movimentos 
crescentes e constantes de tração. Conquistar 3 clientes, depois 5, 
depois 12 e depois 30 é fantástico. Se concentre mais em demonstrar 
que você vem numa linha de crescimento real e sustentável, mesmo 
que com poucos clientes, do que apresentar aquele negócio de 
crescimento exponencial. 

Todos estão atrás de negócios bons, escaláveis e que resolvem 
grandes problemas da sociedade. Porém, uma oferta errada é sempre 
um grande erro. Mesmo que você convença um investidor mais 
audacioso, que tens nas mãos um negócio exponencial, e ele realize 
um investimento em você, mas com o tempo os números não se 
apresentam da forma prevista, será o fim. Os investidores já pensaram 
nisso, e provavelmente o seu contrato tem uma cláusula que os 50% 
daquela grana só serão entregues a você quando conquistar 80% da 
meta. Já pensou? Você está sem os números e sem o seu investimento. 
Pense bem. Projete sempre um crescimento sustentável, que seja 
fácil de alcançar. Seja franco e honesto com você mesmo.
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3. Por que agora?
Ao longo dos anos, percebi que trabalhar na crista da onda 

da inovação pode ser muito arriscado. Muitas empresas tradicionais 
lançam produtos apenas quando tem a certeza de que ele será 
um sucesso e amplamente aceito pelo mercado. Os chamados 
“desbravadores” estão muito a frente do seu tempo, porém, às vezes, 
seus negócios podem demorar ou não decolam. Porquê? Porque a 
hora não é esta. É importante manter um equilíbrio neste sentido, 
pois ser um visionário nem sempre leva ao sucesso.

Investidores gostam de saber que o seu negócio, a sua oferta, 
a solução para aquele problema, realmente funciona hoje, e não 
daqui a 5 anos. Aqui, existem duas situações que devem ser levadas 
em consideração. A primeira, em relação ao estágio de cada ideia, 
projeto ou startup. Negócios em estágio muito inicial (semente) 
podem demorar para chegar numa curva de crescimento, o que 
significa que a saída do investidor, ou o próprio investidor, deve 
estar disposto ou considerar uma espera longa. A outra situação, 
que independente do estágio da empresa, é o quão pronto está um 
produto para o mercado, ou quão pronto está o mercado para o 
produto, ou até mesmo quão regulamentado está o mercado para 
o lançamento do produto.

Saber entender o porque agora pode ser um grande desafio 
para muitas startups. No ano de 2011, participei da compra de uma 
empresa de meios de pagamento mobile, que usava uma plataforma 
de pagamento totalmente baseada no crescimento do uso de 
smartphones. Fizemos tudo o que era necessário, produto pronto, 
canal de distribuição contratado, provas de conceito executadas 
com sucesso em operadoras, e de repente, quando tudo estava indo 
de uma forma tão promissora, esperamos, esperamos, esperamos, 
mas ninguém confiava em pagamentos com cartão de crédito 
através do smartphone ainda. Percebemos que aquele negócio 
era bom para um futuro de 5 anos a frente, para depois de 2015. 
Manter a empresa no vermelho por cinco longos anos nos daria 
um prejuízo inimaginável. Estamos em 2016, e ninguém ainda usa 
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pagamentos móveis. Seria um excelente negócio para se comprar 
neste ano, mas não em 2011. Moral da história: às vezes um negócio 
vale mais em razão do quão pronto ele está para o mercado, do que 
pelo valuation do fluxo de caixa reverso.

Mercado

Muitas startups comentam 
em seu pitch sobre o tamanho do 
mercado, informando bilhões de 
reais, e que se eles conseguirem 
apenas 1,5% daquele monte eles 
teriam um faturamento ano de milhões. 
Isto é pura bobagem. Isto não convence 
investidor nenhum. Todo mundo sabe que uma startup não adquire 
rapidamente 1,5% de nenhum mercado. E números são apenas 
números, até que você diga como pretende chegar neles.

Conhecer com propriedade o mercado potencial do seu 
produto, e a sua capacidade de penetração, é uma tarefa que existe 
muita pesquisa, e muito sapato gasto para você realmente conseguir 
pessoas e seguidores, que confiem em você e apostem na sua ideia. 
Normalmente costumo dizer que uma empresa com tração pode 
ser melhor do que outra que monetiza mas não cresce. Mostrar um 
mercado potencial através de conquistas de clientes é o verdadeiro 
ouro. “Porque Agora?” deve ser respondido com números, e não me 
refiro a grandes números, falo de crescimento real. 

Conheci startups que tinham apenas 10 clientes e achavam 
que isso não valia nada. Mas na verdade, isso depende da forma que 
é dito. “Conseguimos nossos dez clientes em 06 meses de trabalho” 
pode não significar muito. Mas dizer que “Conseguimos 02 clientes 
no início do ano e comemoramos muito, resolvemos investir em 
prospecções neste mercado e dobramos para 4 clientes adicionais 
no segundo mês, depois fomos para 8 e hoje acredito que vamos 
chegar a 18 no final do ano”, é música para os ouvidos de um ávido 
investidor. Esta empresa tem crescimento exponencial.
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Produto
Ë importante diferenciar produto 

pronto de mercado pronto. Já vi muitas 
startups com produtos prontos para 
um mercado difícil de conquistar. Se 
você tem um produto, mas não tem 
o mercado, terás apenas uma parte da 
moeda, que não vale nada sem a outra. 
O mesmo acontece para aqueles que tem o 
veio na mão, o mercado passa entre seus dedos 
e só falta o produto. Mas o esforço de conseguir desenvolver o 
produto a tempo pode ser um grande desafio, repleto de obstáculos 
e barreiras, muitas vezes a razão para o insucesso da sua jornada. 
Uma ideia que funciona hoje, agora, deve levar em consideração 
esse tunning entre produto e mercado. Um não é nada sem o outro.

Regulamentação

Um fato importante no “Porque Agora?”, 
é a capacidade do seu produto ou serviço 
estar licenciado ou homologado para a 
venda no mercado. Muitos setores no Brasil 
ainda enfrentam muitas barreiras de entrada, 

ou mesmo não estão aptos para operar, em 
mercados sem regulamentação. Aqui me refiro a 

serviços realizados por drones, segunda opinião em 
serviços da saúde, prestação de atendimento clínico ou hospitalar, 
uso de moedas alternativas tipo bitcoin, licenciamento de operações 
de microcrédito, etc, etc, etc. 

Fazer uma ampla pesquisa em órgãos governamentais, 
agências de regulamentação, e institutos como Inmetro, é 
fundamental para um empreendedor ansioso para lançar o seu 
produto num mercado já apto a consumi-lo. Pois é, às vezes ter 
mercado e ter produto não é o bastante.
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Concorrência

Saber entender seus 
concorrentes é um grande desafio, 
amplamente difundido na série 
“A Arte da Guerra”, onde saber 
reconhecer o seu inimigo vale 
mais do que mil batalhas. Nunca 
desmereça seu concorrente. Um erro 
muito comum de empreendedores jovens 
é subestimar seu concorrente, ou mesmo, achar 
que eles têm condições de fazer o mesmo que seus concorrente 
porque o produto é melhor. Como disse antes, um produto sem 
mercado é apenas um produto. Um concorrente que lançou seu 
produto mais cedo, e demorou anos para se consolidar, tem uma 
coisa muito importante na sua frente: experiência. 

Muito se fala de barreiras de entrada, ou seja, a capacidade 
que você tem de não permitir que um concorrente faça o mesmo 
que vc, melhor, mais barato ou mais rápido. Esta é uma daquelas 
perguntas que muita gente gosta de fazer, mas pouquíssimas 
startups tem condições de entregar. Qual a real possibilidade de 
uma startup ter o poder de impedir ou inibir um futuro concorrente? 
Consultores adoram fazer essas perguntas bobas, e os investidores 
sabem que tudo o que for dito a este respeito é fraco, insustentável 
e não confiável. Responda sempre que barreira não existe, aliás não 
somos um país de patentes, mas que você acredita sim na vantagem 
de lançar o seu produto primeiro. Ser ágil e veloz é um fator crítico 
de sucesso no mundo dos negócios. Mostre que você é o tigre.

OPEN
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4. Meus números
Estamos chegando no momento em que você vai fechar a 

sua apresentação com chave de ouro. Lembre-se: “A morte do Pitch. 
Viva a conversação”. Tudo o que foi dito sobre você, sua oferta e 
porque agora, deve ser consolidado, resumido e traduzido em 
números. Aqui vamos usar todos os indicadores possíveis, números 
e resultados qualitativos e quantitativos, percentuais de qualquer 
ganho, quantidade de qualquer coisa, tamanho de tudo que cresce, 
tempo de tudo o que se mexe, variável de tudo que sobe, sequências 
de tudo o que se repete, linhas, curvas, gráficos e principalmente 
provas de um negócio nascido para o sucesso.

Nunca se esqueça: “menos é mais!”. Não perca tempo 
detalhando informações que não dizem nada. Retire aquele velho 
jargão: “Nosso mercado potencial é de X bilhões”. Ninguém quer ver 
estas coisas. Seja real, não subjetivo. Seja coerente, não otimista. Seja 
preciso, não megalomaníaco. Mostre números que fazem sentido, 
explanando que os dados são confiáveis e que sua conclusão se 
baseia em fatos concretos, em clientes atendidos, em quantidade 
de downloads, em aceitação de clientes, em provas de conceito, em 
quantidade de propostas...

O ideal que seu número seja apresentado na forma de painel 
de dashboard. Uma única página com no máximo 4 ou 5 informações 
diferentes é mais do que suficiente para você apresentar seus 
números. Evite escrever frases inteiras, use apenas poucas palavras, 
ou até mesmo símbolos, para indicar crescimento. Evite imagens 
de fundo que confundem e atrapalham a visão dos números. Da 
mesma forma evite usar fontes pequenas ou dezenas de cálculos 
granulares que dificultam o entendimento de um resultado.

Tração. Tração, tração

Gosto muito de ver empreendedores mostrando resultados 
concretos de suas investidas no mercado. Dizer que “Conquistamos 
05 clientes em 06 meses, e apenas no último mês foram 03 clientes” é 
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grandioso. Muito melhor do que dizer “Conseguimos 06 clientes até 
agora e até o final do ano teremos 50 clientes”. Não me canso de repetir: 
Investidores querem ver crescimento sustentado, receita recorrente 
e clientes interessados no seu produto de forma consistente. 
Perspectiva e previsibilidade é uma droga. Mercado potencial como 
indicador do seu faturamento não significa nada, até você efetuar 
vendas efetivas de seu produto, ou até clientes começarem a usar o 
seu produto, baixar seu app, ou solicitar o seu serviço.

É importante mostrar números de serviços ou ofertas 
adicionais, e seu impacto quando você aumentar as vendas para seus 
clientes. Uma empresa que aluga carros de forma compartilhada 
pode prestar um serviço de lavagem, e isto deve estar demonstrado 
como incremento no faturamento futuro.

Valor de Mercado

Muitas empresas encontram 
dificuldade para determinar o seu valor 
de mercado. Não deixe de explorar 
dados confiáveis, referências de eventos 
e competições, ofertas validadas por 
outros fundos, valores acordados com 
investidores-anjo ou aceleradoras. Tenha 
em mente que no final, se um investidor gostar do seu pitch, irá 
fatalmente lhe perguntar quanto você está pedindo, para que e 
qual o valor do seu negócio. Simples assim: se você está pedindo 
300 mil reais por 10% de participação, sua empresa está avaliada em 
3 milhões. Aqui vale sempre alertar que uma negociação pode valer 
para um percentual relativo a um valor presente, enquanto você 
não desenvolve aquela versão de produto, ou ainda não penetrou 
amplamente no mercado, e outro valor associado a um valor futuro, 
como mais 300 mil reais a um valor futuro de 6 milhões, que seria 
você concordar em dar 5% adicional pelo mesmo valor.

Muitas startups cometem o erro de mostrar um crescimento 
rápido e vertiginoso, para que todo o processo justifique um valor 
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de mercado mais alto. Os investidores estão muito ligados e não 
aceitam valores de negócio inflados por resultados otimistas 
em excesso. E pior, você pode assinar sem ver uma cláusula de 
desencaixe dos 300 mil reais contra metas. Sabe aquela previsão de 
80 clientes até o final do ano? Oh, pode ser que 50% daquela grana 
fique vinculada a um resultado que, mesmo hoje, você sabe que será 
difícil de atingir. Sempre recomendo, use números factíveis, baixe 
a sua previsibilidade, estipule números que você será realmente 
capaz de atingir com esforço razoável, e não sobre-humano. Um 
empreendedor mais atento logo perceberá que é melhor prometer 
200 e atingir 400, mostrando a sua capacidade de sucesso, do que 
prometer 400 e chegar a 350. Você sempre estará devendo, e o pior: 
errou! Seja assertivo. 

Dinheiro para quê?

Todos os dias vejo investidores 
perguntando no final de um pitch: 
Quanto você está pedindo? Para 
que você vai usar este dinheiro? 
Não se esqueça: Os investidores não 
gostam de colocar dinheiro no bolso 
dos empreendedores. O dinheiro vai para o 
negócio ganhar mais dinheiro. Um erro muito comum é quando o 
empreendedor informa que precisa do dinheiro para pagar um sócio 
que saiu, ou para ressarcir de investimentos feitos no passado, ou até 
mesmo para pagar a equipe. Claro que você pode usar este dinheiro 
para alocar mais pessoas na sua equipe, ou até mesmo para melhorar 
a sua remuneração, mas tenha cuidado para o investidor não achar 
que seu dinheiro vai só para a equipe, pois uma equipe não vai gerar 
lucro, sem produto, sem mercado, sem controle e sem estratégia.

Use seu tempo aqui para mostrar de uma forma gráfica, bem 
objetiva que aqueles 300 mil reais servirão para melhorar isto, isto 
e aquilo, e que ao final você chegará a um resultado de X vezes. 
Lembre-se: Dinheiro entra para gerar mais dinheiro. Mostre que 



Oficina de Pitch 

30

com aquele dinheiro você ganhará mais tração ou monetização, que 
geram mais resultados ou valor ao negócio. Investidores gostam 
de saber que se colocam 100 tem um resultado X, se colocam 300 
terão um resultado 3X e se colocam 500 terão um resultado 7X. 

Uma boa apresentação deve ser sempre confiável e assertiva. 
Não adianta você dizer que precisa fazer mil coisas e pedir apenas 
70 mil reais. Já vi empreendedores pedir pouco para não serem 
diluídos. Sempre digo, principalmente quando seu negócio não vale 
1 milhão de reais, clientes não são estáveis e em grande quantidade, 
produtos ainda não foram entregues ao mercado em boa escala, que 
percentual é uma coisa muito relativa. 50% de um negócio pequeno 
é menos do que 5% de um grande negócio. Se você precisa de grana, 
seja agressivo. Não fique mendigando participações com números 
que lhe convém. Muitos empreendedores perdem oportunidades 
por entrarem na mesa para negociar, em estágios bem iniciais de 
produto e MVP, pedindo 30 mil reais num negócio de valor pré-
estimado em 5 milhões de reais! Pense bem, porque um investidor 
resolveria investir este valor tão baixo por um percentual que é uma 
merreca? Esta negociação é ruim para o investidor e ruim para o 
empreendedor. 

No início você deve estar disposto a negociar um percentual 
do seu negócio, pensando que isto pode ajudá-lo a chegar mais 
rápido no mercado, e passar para um próximo nível de avaliação. O 
chamado segundo round se apresenta na maioria das vezes como 
o grande salvador da pátria. Dinheiro gordo que lhe permite fazer 
muitas coisas que antes estavam limitadas pelo orçamento curto. 
Uma bolada de milhões de reais pode ser chave para levar a sua 
empresa para o próximo estágio. Quem sabe ser o fator de sucesso 
da sua ideia ou startup.
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Conseguimos construir até aqui um pitch simples, efetivo 
e baseado nas quatro dimensões. A partir de agora, temos que 
estruturar isso tudo em campanhas de marketing digital e atividades 
de geração de leads.

A sua estrutura de pitch baseado em conversação foi orientada 
para seguir a mesma sequência do comportamento humano. Se 
pararmos para pensar, veremos que uma atividade de geração de 
leads do tipo outbound – para fora da empresa, através de ligações 
telefônicas, deve usar os mesmos mecanismos da conversação. 

Empresas que testam modelos de contato com clientes através 
de uma abordagem telefônica, logo percebem como é difícil você se 
apresentar e encontrar um ponto de contato para você falar sobre 
o seu produto. As empresas têm dificuldade de, em apenas alguns 
segundos, entender o que você está oferecendo, e o pior, as vezes 
não conseguem nem sequer entender o que você faz, ou interpretam 
mal a sua definição do “Quem somos” ou da “Nossa Oferta”.

Tivemos uma experiência de inúmeros casos de startups, 
onde a ausência de uma boa definição para o “Quem Somos”, 
ora completamente equivocada, ora errônea, fazia com que os 
resultados de marketing digital e geração de leads, se apresentassem 
completamente inconsistentes. Sempre digo, uma definição míope 
do “Quem Somos” pode gerar resultados surpreendentes. Certa 
vez, um empreendedor insistia em definir que sua startup tinha um 
software de gestão de imobiliárias, quando na verdade ele ajudava 
as imobiliárias a administrar suas atividades junto aos clientes. Ao 
ligar para as imobiliárias, éramos sempre encaminhados para a 
área de TI, que informava já possuir software de gestão, quando na 
verdade queríamos apresentar um software de gestão de clientes, 

Usando a Estrutura do 
Pitch em Campanhas de
Marketing Digital
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do tipo CRM. Uma definição errada não será mal interpretada apenas 
nas ligações, mas em todo o trabalho de vendas e em campanhas 
de marketing digital, e obviamente, imagina o estrago que não 
deve fazer durante pitches de 3 minutos.

Padronização

Aprenda a criar uma linha 
de raciocínio sobre as quatro 
dimensões que permeiem todos 
os processos da empresa, de 
forma idêntica e padronizada. A 
“Nossa Oferta” do pitch tem que ser 
a mesma do marketing digital. Tem que 
ser a mesma da abordagem com o cliente 
por telefone. Tem que ser a mesma no seu website. Tem que ser a 
mesma nas suas mídias sociais. Sempre recomendo o mapeamento 
de todas as possíveis portas de entrada, ou pontos de contato, de 
interações dos clientes com a sua empresa. Algumas empresas 
podem ter 30, 40 ou mais de 50 pontos de contato: facebook, 
website, portal, app, marketplace, e-book, blog, jornal, revista, etc. 
Todas as formas de um cliente tocar na sua empresa, produto, marca 
ou serviço tem que ser definido como um ponto de contato. Para 
cada ponto de contato uma abordagem diferenciada, mas sempre 
com o mesmo discurso, o mesmo DNA, a mesma personalidade. Não 
existe nada mais amadora do que uma empresa que se apresenta 
para os clientes de uma forma completamente diferente em cada 
um dos seus canais. Cause uma boa impressão ao padronizar estas 
portas de entrada.
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Conteúdo

Muitas empresas recorrem a 
terceiros para a criação de conteúdos 
específicos, e esquecem de estabelecer 
uma mesma linha de mensagem nas 
quatro dimensões. O resultado é um 
conteúdo específico, mas que não tem 
cola, não gruda. Você joga na parede e 
ele cai. O cliente precisa associar o conteúdo 
com o seu produto, com a sua empresa. Desta 
forma, você vai conseguir conquistar, catequisar e reter clientes.

Você pode e deve criar e gerar conteúdo para inúmeras 
ferramentas para atrair leads, como blog, e-book, propagandas, e 
tudo o mais que você utilizar para conquistar mais clientes para 
o seu produto. Estas iscas digitais devem ser criadas de forma 
organizada, através de uma estratégia que se baseie fielmente as 
quatro dimensões mencionadas anteriormente. Desta forma, o 
resultado digital será sempre efetivo e de sucesso.

Ecossistemas Digitais

Se você não criou suas iscas pensando 
naquelas dimensões, a hora é agora para 
você pensar numa revisão. Muitas empresas 
se queixam que os conteúdos não estão 
dando resultados. Outras chegam inclusive 

a abandonar estratégias digitais. Isto é um 
grande erro. Usar estes ecossistemas digitais 

é uma grande jogada. Empresas de consultoria 
estimam que o mercado destes ecossistemas vale mais 

do que 4,3 trilhões de dólares. Nada no mundo tem este valor de 
mercado. Pense nisto.

Empresas como Amazon, Uber, Facebook e AirBNB estão 
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criando essas plataformas digitais apostando que os negócios 
tradicionais estão obsoletos. O mundo está cada vez mais 
disruptivos. Mesmo em setores da indústria em que mudanças não 
ocorreram, elas estão a caminho. Se você se preparar rapidamente 
para posicionar a sua ideia, projeto ou startup, pensando nesses 
novos e eficientes ecossistemas digitais, as suas chances de sucesso 
serão ainda maiores. Use as quatro dimensões associadas a estas 
novas e disruptivas formas de viver, trabalhar, viajar e curtir.

E não se esqueça: A morte do Pitch! Viva a Conversação.



Oficina de Pitch 

35

Paulo é CEO da GROW+, empresa especializada em construir 
e alavancar startups de tecnologia na sua jornada de crescimento. 
Como “investidor anjo”, participa de investimentos diretos e indiretos 
em +30 startups. A startup Potenza está entre seus cases de sucesso 
mais conhecidos como “venture builder”, onde a reestruturação da 
empresa gerou +US$ 35 milhões em vendas, em apenas um ano 
de operação. Como “executivo corporativo”, Paulo Beck ocupou 
cargos de gestão em empresas internacionais de tecnologia, como 
Hewlett-Packard (a HP), e fez a sua carreira como um “empreendedor 
em série”, impulsionado pelo sucesso de suas empresas criadas para 
resolverem grandes problemas corporativos: Potenza (data mine 
conversion), XCORP (risk management), Wiaxis (mobile payments), 
Naevia (cloud computing), e Fusion (internet of the things). Hoje em dia, 
Paulo trabalha ativamente como “mentor e conselheiro” de startups 
e aceleradoras como WOW e InovAtiva Brasil, ajudando empresas 
e empreendedores a obterem um rápido crescimento na região, e 
promovendo ideias criativas para uma abordagem inovadora.

Mais informações e download da “Oficina do Pitch” em: 
www.growplus.com.br/oficinadopitch
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