
 
 

EDITAL 005/2021 – EDITAL INVENTIVA 

 ORIENTAÇÕES SOBRE O PITCH 
 

1 - Crie uma apresentação simples 
 
A apresentação do Pitch deve ser simples e objetiva. Assim, os membros do Comitê Avaliador 
entenderão melhor a ideia do seu negócio. Para tanto, evite colocar informações demais e usar 
um layout confuso nos slides. 
 
Geralmente, o excesso de dados pode causar estranhamento e dúvidas sobre a viabilidade da ideia 
de negócio. Por isso, o ideal é passar informações de maneira clara e acessível para transmitir mais 
segurança. 
 

2 - Invista no storytelling 
 
Para ter sucesso na apresentação, é importante prender a atenção do seu público. E uma das 
melhores maneiras de alcançar esse objetivo é fazer com que a plateia se identifique com o 
problema exposto. 
Ao usar o storytelling, ou seja, contar histórias inspiradas em casos reais, é possível tornar a 
apresentação fluída e mais interessante. Além disso, essa técnica de narrativa é bastante eficiente 
quando se trata de gerar uma conexão com o público. Vale a pena pesquisar melhor sobre essa 
técnica antes de apresentar o Pitch.  
 

3 - Faça um Pitch objetivo 
 
Neste Pitch você terá o tempo restrito de 05 minutos para as apresentações. Por isso, é 
interessante ser objetivo e expor as informações mais relevantes da sua empresa de maneira 
estratégica, considerando a maturidade do seu negócio. 
 
Se a empresa estiver no início, o ideal é destacar o problema que se pretende resolver, utilizando 
números e evidências. Por outro lado, se o negócio já gerou resultados, apresente a sua relevância, 
impacto e potencial do mercado. 
 

4. Apresente números 
 
A apresentação das métricas do negócio é um dos momentos mais esperados pelo Comitê 
Avaliador. Afinal, é com base nos números do negócio que eles poderão avaliar em que fase ele 
está. 
 
Se a empresa estão na fase inicial, apresente as projeções financeiras e o resultados esperados. 
Assim, os avaliadores terão uma ideia clara do seu potencial nos próximos anos e do retorno do 
aporte de capital. 
 

5. Necessidade do Orçamento proposto 
 
Ao justificar o orçamento, é importante pensar nas diversas áreas do seu negócio, não apenas na 
infraestrutura. Assim, seja objetivo e considere os aspectos que podem ajudá-la a justificar o 
financiamento a ser concedido pela FAPESB. 

https://www.remessaonline.com.br/blog/10-indicadores-financeiros-para-medir-a-evolucao-do-negocio/


 
 

6. Treine a apresentação do Pitch 
 
Cada segundo do Pitch é valioso. Por isso, treine bastante antes de apresentar. Dessa forma, você 
poderá avaliar quais pontos devem ser reforçados para atrair a atenção do Comitê Avaliador. 

 

7. Prepare-se para as perguntas dos avaliadores 
 
Outra dica para criar um Pitch estratégico e competitivo é estar preparado para as dúvidas que 
podem surgir após a apresentação. Uma boa opção é elaborar uma lista com as perguntas mais 
frequentes sobre o seu negócio ou ideia e treinar as respostas.  
 
Também mantenha sua equipe sempre por perto. Assim, caso os investidores tenham alguma 
dúvida ou precisem de uma informação extra após o Pitch você estará pronto para esclarecê-la 
rapidamente e de forma correta. Além disso, o apoio do time transmite uma sensação de confiança 
maior.  
 

8. Pontos chaves na Avaliação do Picth do Edital Inventiva 
 
Mantenha o foco nos pontos que serão mais avaliados pelo Comitê Avaliador do Edital Inventiva: 

• Clareza e capacidade de síntese; 

• Domínio dos conhecimentos que fundamentaram a concepção da proposta; 

• Aplicabilidade do produto/serviço; 

• Composição da Equipe, destacando conhecimentos, experiências e dedicação em relação 

ao projeto; 

• Viabilidade Financeira do produto/serviço; 

• Capacidade de resposta aos questionamentos da comissão. 

 

9. Outras Informações 

 

As apresentações ocorrerão de forma online, através da Plataforma Teams, nos horários e dias 

designados para sua proposta, conforme Cronograma de Apresentações disponível no Portal da 

Fundação, e o link para participação será encaminhado para o e-mail da Coordenadora da proposta 

cadastrado no sistema da FAPESB. 

 

A apresentação deverá ser feita pela Coordenadora da proposta, sendo permitida que a equipe do 

projeto participe como ouvinte, não sendo possível interferir na apresentação e nem nas respostas 

de perguntas realizadas pelo Comitê Avaliador. 

 

Qualquer outra informação e/ou dúvidas devem ser encaminhadas para o e-mail: 

inventiva@fapesb.ba.gov.br 
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