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Apresentação 

5 minutos de 
apresentação 

 
 

5 minutos de 
perguntas 

 
 

As informações como datas , horários e local das apresentações 
serão informadas para cada startup concorrente com 
antecedência. 



 
- Capa 
- Problema/oportunidade 
- Perfil do cliente 
- Solução 
- Como funciona/Tecnologia 
- Proposta de valor 
- Equipe 
- Finalização 
 

 

O que será necessário conter na 
apresentação? 



Capa 

Conteúdo 
Logotipo/Nome da empresa 

Nome do apresentador 
Contato (e-mail) 

 
Dicas 

Comece se apresentando e 
apresente a empresa. 

 
 



Problema/Oportunidade 
Contextualize como surgiu seu negócio por meio de uma 

oportunidade de mercado, problema ou gargalo existente. 
Apresente o real problema que o seu projeto resolve. Utilize 

dados, imagens, gráficos, etc. 
 



Conteúdo 
Conte uma história, mostre dados, 

descreva como encontrou o problema. 
Quando mostrar dados, não esqueça de 

trazer a fonte (use fontes confiáveis). 
 

Dicas 
Cuidado para não apresentar um 

problema que o seu negócio não resolve. 

 
 

Problema/Oportunidade 



Conteúdo 
Descreva quem é o seu cliente, cite o perfil 

do cliente traçado. Mostre as 
características quantitativas (estatísticas) e 

qualitativas (comportamentais) do seu 
cliente. 

 
Dicas 

Apresente e contextualize quem é o seu 
cliente. 

 
 

Perfil do Cliente 



Solução 
Descreva brevemente o que é o seu produto. Destaque qual o 

estágio de desenvolvimento do negócio, aponte a inovação 
envolvida. 

 



Conteúdo 
Apresente o seu produto ou serviço de 

forma simples e clara, sem termos muito 
técnicos ou explicações puramente 

científicas. 
 

Dicas 
Explique de uma forma que os seus avós 

entenderiam o que você quer levar para o 
mercado. 

 
 

Solução 



Conteúdo 
Apresente como seria a utilização do seu 

produto e/ou serviço nas mão do seu 
cliente. Mostre quais tecnologias estão 

envolvidas e como isso é inovador. 
 

Dicas 
Considere e entenda a fundo a Jornada do 

Cliente. 

 
 

COMO FUNCIONA 

Como funciona/Tecnologia 



Conteúdo 
Resuma em uma frase qual a proposta de 

valor que você entrega para o seu cliente, o 
que o seu cliente ganha com o seu 

produto/serviço. 
 

Dicas 
Apresente a proposta de valor e como ela é 

entregue para o cliente. Lembre-se: a proposta 
de valor não é o seu produto ou 

funcionalidade dele. É abstrato, é o que o seu 
cliente ganha ou sente usando o seu produto 

 
 

Proposta de Valor 
PROPOSTA DE VALOR 

Ter a segurança e 
controle do seu rebanho 

na palma da sua mão 



Equipe 
Coloque fotos da equipe, o cargo de cada um na empresa e a 
descrição breve de cada membro – com foco em experiências 
relevantes e relacionadas com o trabalho a ser desenvolvido. 

 



Conteúdo 
Apresente cada membro, com ênfase no 
porquê tal pessoa é ideal para suprir as 

necessidades do projeto em tal momento. 
 

Dicas 
Apresente o nome, formação e defina um 

cargo que representa as funções que o 
membro ira desempenhar no projeto. 

 
 

Equipe 
Conteúdo e dicas 



Conteúdo 
Finalize a apresentação, evidencie a 
logo/nome do projeto e o contato da 

equipe. 
 

Dicas 
Agradeça pela atenção, finalize com um 

“Obrigado, nome da empresa, e o slogan”. 
Jamais termine falando “é isso”. 

 
 

Finalização 
Conteúdo e dicas 

FULANO@EMAIL.COM 



BOA SORTE NA 

APRESENTAÇÃO! 
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