
PITCH 
DE

IMPACTO



Pitch é o seu
tweet de negócios.



Porém, em vez dos 140 caracteres, você
geralmente tem entre 3 e 5 minutos para
apresentar sua ideia de negócios.

Ou projeto.



seria o seu tempo disponível, caso uma 
pessoa executiva ou investidora subisse 
alguns andares junto com você.

Daí a analogia com o elevador:



Mas antes de subir, tenha em mente que:

Um pitch precisa cobrir cinco elementos básicos:

(1) O problema;

(2) A solução;

(3) Por que seu interlocutor pode confiar em você;

(4) Proposição de valor; e

(5) Chamada de ação



Vamos então simular essa subida?



Veja 5 dicas top para que você consiga transmitir 
sua ideia de maneira clara e impactante

angariando o investimento ou aprovação desejadas.



1º ANDAR

É o momento de criar um VÍNCULO EMOCIONAL

com seu interlocutor, fazendo com essa pessoa se identifique com o problema –
seja porque corrobora com a causa, ou por vivenciá-la pessoalmente.



2º ANDAR

É hora de falar da SOLUÇÃO.

Por que sua ideia é capaz de resolver o problema?
Use números, comparações e dados que respaldem suas afirmações, além de explicar seus principais pontos.



3º ANDAR

POR QUE INVESTIR EM VOCÊ?

Conte um pouco de sua história. Demonstre, com segurança, que você sabe do que 
está falando e está pronto para se comprometer e colocar em prática a solução.



4º ANDAR

Chegou a hora da PROPOSTA DE VALOR:

descreva os benefícios oferecidos por sua solução, oportunidades adicionais de 
atuação, possibilidades de ganho de escala, questões financeiras.



5º ANDAR

CHAMADA PARA A AÇÃO

É aqui que você estabelece a ponte de conexão para que os próximos passos sejam dados: 
troque contatos, agende um novo encontro em que os detalhes possam ser discutidos.



ROOFTOP

DICAS ADICIONAIS para calibrar o discurso:

crie um roteiro: comece escrevendo livremente e depois refine o conteúdo; elimine detalhes 
desnecessários e jargões técnicos; encurte as frases, priorizando clareza; revise tudo e

PRATIQUE!



CHEGAMOS AO ÚLTIMO ANDAR.

Quer saber mais sobre o tema?
Acesse o artigo completo em nosso blog.

Siga a Arquitetura RH nas redes sociais e receba todos os dias novos 

conteúdos de desenvolvimento – para você e sua empresa ;-)

https://www.arquiteturarh.com.br/pages/blog
https://www.linkedin.com/company/arquitetura-rh/
https://www.instagram.com/arquiteturarh/

