
Pitch Deck
Convença investidores da maneira correta





1. Se a sua startup ainda não fatura, você não deveria

dedicar seu escasso tempo buscando investimento.

Conseguir um investidor é um trabalho duro e demorado,

que exige muita atenção e energia. Não ache que é fácil

nem bonito, por conta das notícias que fazem uma falsa

propaganda sobre o assunto.



Você estará certo nesse ponto,

mas não será o dinheiro de investidores

que estará faltando.

Jamais use a desculpa

de que sua startup

não vai sair do lugar

por falta de investimento.

O primeiro investidor da sua startup é você e seus

sócios. Então “pule de ponta” e dedique-se ao

máximo até que você tenha tração o suficiente para

bater na porta de fundos de investimento.

Esse momento pode ser quando sua startup tiver um

faturamento mensal de R$5.000,00, R$10.000,00 ou

R$100.000,00, não importa. É preciso estar faturando.



2. Muito provavelmente você não viu muitos modelos

de pitchs como esse que você verá agora. Ele foi construído

estudando a fundo os melhores pitchs do Vale do Silício e o que

eles possuem em comum.

Não... Os melhores pitchs não são aqueles das startups

mais conhecidas como Uber, AirBNB, etc., facilmente encontrados

na internet. Os melhores pitchs são aqueles que respondem todas

as perguntas de um investidor e deixam-no sedento para saber mais

e se aprofundar no “deal”, porque ele está ansioso para assinar 

o cheque e dá-lo a você. 



Como construir um produto foda é uma longa história, e você pode

começa-la aqui. Como criar um pitch matador, que vai deixar os fundos de

investimento babando, você aprenderá agora. Bora?!

Construíram um 

produto foda, com 

boas métricas 

de crescimento.

Possuem um pitch

matador, capaz de 

encantar e vender sua 

startup como poucos.

Sabe aquelas startups que escolhem seu investidor? 

Todas elas possuem duas coisas em comum:

https://otaostartups.com/fabrica-de-startups/crie-startups-vale-do-silicio/?utm_source=pitchdeck&utm_medium=referral&utm_campaign=education&utm_content=mainresources


Slogan

Inicie Sua apresentação de forma simples. Se

sua startup não possuir um slogan, não tem

problema. Inclua o que ela é.

Ex: “Marketplace de produtos naturais” ou “SaaS 

B2B para grandes corporações”

Aqui é onde você começa a contar sua história. SEMPRE use um gancho para começar. Bons ganchos são 

aqueles que possuem um pouco de humor ou algo dramático ou familiar, que demonstra sentimentos 

humanos positivos.

LOGO



Problema
• Mostre qual ou quais problemas 

sua startup resolve. Foque nas 

dores do seu público-alvo.

• É muito interessante que você 

inclua como o problema é 

resolvido hoje, sem a sua startup.

• Existe alguma oportunidade a ser 

explorada? Essa é a hora para 

mostrá-la.

Importante: Cuidado ao descrever o

problema. Use palavras, expressões e termos que

o seu público-alvo utiliza. Como fundadores,

costumamos nos apaixonar por nossas ideias e

projetos e muita gente exagera nessa parte,

como se o seu produto fosse super incrível e

capaz mudar o mundo. Ele até pode ser, com o

tempo. Mesmo assim, não se empolgue. Seja

razoável, ou seja, sem forçar a barra.



Solução
• Como o seu produto resolve o problema que você acaba de mostrar?

• Foque na sua proposta de valor. Use uma única frase curta e direta. Cheia de impacto!

• Qual a real transformação seu produto trás para o mercado e para o público-alvo, que possui a

dor que você endereça?

• Coloque imagem(s) do seu produto em ação. Mostre que ele existe, que funciona e que cumpre

o que promete. Ou seja, que os benefícios que ele entrega são reais.

• Não se apegue a um único slide aqui. Sinta-se a vontade para explicar claramente o que seu

produto faz e mostrá-lo em ação (pode ser com imagens ou um curto vídeo, de 20-40 segundos).

• Após esses primeiros slides, deve estar 100% claro para o investidor o que sua startup faz e

quem é seu público-alvo. Em outras palavras, do que se trata o seu business.



Mercado

• Quanto o seu mercado movimenta por ano no Brasil?

(Se sua startup tiver o foco global, mostre os dados globais.

É interessante demonstrar também os valores separados por

país de atuação). Use o dólar como parâmetro.

• Qual é o perfil do seu cliente ideal (ICP)?

• Demonstre o TAM, o SAM e o SOM e quanto

cada segmento do mercado pode gerar

de oportunidades em faturamento.







Modelo de Negócios

• Porque o preço praticado faz sentido

para o mercado?

• Como vocês atingem esse mercado?

Aqui você possui duas perspectivas:

top > down e bottom > up (de cima pra

baixo e de baixo pra cima). Bottom > up

é preferível por ser de mais fácil

entendimento.



Modelo de Negócios

Ex: Hoje: TM 400,00 > 367 clientes > 1,3 Mi ARR

24 meses: TM 610,00 > 2.800 clientes > 20,4 Mi

ARR

O que essa informação está contando é:

Seu ticket médio (TM) é 400 reais, hoje vocês

possuem 376 clientes e o faturamento atual é de 1,3

milhões por ano (ARR = anual recurring revenue).

Para os próximos 24 meses, o plano ao qual o

investimento está vinculado irá gerar o resultado de

aumento do ticket médio para 610 reais e aumentar

a base de clientes para 2.800 clientes o que trará um

faturamento recorrente anual de 20,4 milhões.



Landscape - Competidores

• Inclua aqui todas as empresas que atuam no seu mercado e como
elas servem esse mercado, de formas particulares (incluindo a sua).
Uma boa ferramenta para isso se chama mapa de posicionamento.
Veja o exemplo sobre marcas de automóveis na próxima página.

• Você pode usar quaisquer variáveis que façam sentido nos eixos
horizontal e vertical.

• Obs: Nem todos os mercados possuem visões opostas tão claras
para serem representados em um mapa de posicionamento. Se
esse é o seu caso, use uma forma geométrica. Uma pirâmide deve
se encaixar.



Landscape - Competidores

Mapa de 

posicionamento



Depoimentos de clientes

Se você não tem depoimentos de 
clientes, coloque algum depoimento 
sobre você e seus sócios, logo após 
o slide da equipe. Validação da sua 
capacidade de entrega é muito 
importante.

Inclua depoimentos de clientes 
para comprovar que você 
realmente resolve o problema de 
seus clientes e eles estão felizes –
e tendo resultados – com seu 
produto.





• Qual o churn padrão? Tem dados de

coorte? Qual o seu net churn?

• Lembrando: use sa métricas correspondentes ao seu

modelo de negócios.

É um app? Usuários ativos, num. de instalações, média

de acessos, retenção (de 1 dia, 7 dias, 28 dias...), ARPU

(receita média/usuário) ARPPU (receita média por usuário

pagante)...

Marketplace: Liquidez, evolução da take-rate (taxas e

comissões), custo por venda, CAC, LTVD (life time value to date),

GMV (volume total de vendas)

O que já atingimos?



Eficiência de funil





• Qual a taxa de cash burn?

• Já recebeu investimento?
Como você anda usando esse
dinheiro?

• Não recebeu investimento?
Sua empresa já é lucrativa?

• Use uma estrutura de funil
para esse tópico (próximo
slide)

Eficiência de capital
Como você gerencia o seu dinheiro?



Eficiência de capital

Quanto tempo para ser lucrativo?

Queima de capital/mês

Dinheiro em caixa

Valor gasto





Roadmap



Projeções

• Pra onde o dinheiro vai, 

EXATAMENTE?

• Qual o retorno ele trará?

É importante que, nesse momento do pitch, o investidor já

tenha a clareza de que você está captando dinheiro para alcançar

novos e ambiciosos milestones (marcos importantes)





Call to Action

• Você precisa ter um Call to Action direto. Estude a tese do fundo de

investimentos ao qual você está apresentando seu pitch e faça o call to

action certo! Alguns exemplos:

• Seu call to action pode ser para que o fundo lidere o investimento ao

invés de assinar o cheque de 100% (essa tática funciona muito bem se você

já tiver algum outro investidor disposto a investir, porém não possui o valor

total do investimento).



Dicas finais

e importantes



.

• Seu pitch deve começar,

obrigatoriamente, com uma história

pessoal que se conecte com o

“como” e o “por quê” o negócio foi

criado. Sem uma história, seu pitch é

apenas uma apresentação sem

graça. Com ela, seu pitch é uma

apresentação de vendas.

.

• Use o mínimo de títulos possível. “Problema”,

“Solução”, “blablabla”... Use títulos apenas em

slides que não há como ser diferente, como

o(s) slide(s) em que você apresenta seu

mercado. Nos demais slides, use o próprio

problema como título. Isso somado à sua

história fará sua apresentação ficar fluida e

gostosa de assistir. Você está se vendendo.

Portanto, a qualidade da sua apresentação

importa.



. .

• Responda às principais perguntas no

seu pitch. Não deixe dúvidas básicas fora

da sua apresentação. Produto, mercado,

modelo de negócios, métricas... Você não

pode deixar informações desses tópicos

de fora.

• Termine com um link à mesma história

que você começou. Uma história

possui inicio, meio e fim. Para ser bem

sucedido no seu pitch, ele precisa

desses elementos básicos. A diferença

é que no fim de quase todas as

histórias, “eles vivem felizes para

sempre”. No seu pitch, o fim é apenas

o começo.



. .

• Cada pitch é único.

Não se apegue a ordem

dos slides ou a

quantidade deles.

Assegure-se que você

está incluindo todas as

informações necessárias,

nem mais, nem menos.

• Veja esse pitch e se

inspire. Para exemplos

práticos, veja esses dois

links, dois dos melhores

(se não os melhores)

pitchs disponíveis na

internet:

• FRONT Pitch

• Red Point vídeo em pt-br

https://medium.com/@collinmathilde/front-series-b-deck-6dc686267a24/?utm_source=otaostartups.com&utm_medium=pitchdeckresource
https://www.youtube.com/watch?v=Lp-rf9s671g&feature=youtu.be??utm_source=otaostartups.com&utm_medium=pitchdeckresource
https://www.youtube.com/watch?v=Lp-rf9s671g&feature=youtu.be??utm_source=otaostartups.com&utm_medium=pitchdeckresource


. .

• Se sua startup não está no momento de buscar

investimentos ainda, ou você não está seguro, não

importa. Você pode, desde já, começar a criar relações

com os fundos de investimentos. Investidores estão

sempre sedentos por informação. Por isso, eles

sempre estarão dispostos a te ouvir. Crie esses

relacionamentos e mantenha-os! Apresente sua

startup e dê alguns updates, de 3 em 3 meses, por

email. Não espere uma resposta. Mesmo assim,

continue fazendo o follow-up com investidores. Isso

vai facilitar muito sua vida, quando você começar o

roadshow pra valer!

• Se você já está em roadshow, 

updates mensais, por favor!

• Mantenha-os sempre curtos e 

diretos. Quais foram suas 

evoluções desde que se falaram 

pela ultima vez? É isso, apenas o 

necessário. 


