
Video Pitch 

 

Pitch é um discurso de venda. Na maioria das vezes, quando alguém usa a expressão 

“pitch”, ela está falando sobre o discurso que a empresa faz para investidores para conseguir 

investimento. 

 Um pitch normalmente se apoia nas informações: 

 Descrição do problema que a empresa resolve 

 Descrição da solução 

 Descrição do mercado 

 Apresentação da equipe 

  Já o elevator pitch é um tipo específico de pitch. É um pitch reduzido que só explica sua 

proposta única de valor e como a sua empresa pretende ganhar dinheiro. O elevator pitch tem 

esse nome, apresentação de elevador, porque tem origem no questionamento “e se você 

encontrasse um investidor no elevador, o que você diria sobre o seu negócio?” 

 

Dicas: 

 Seu vídeo pitch deverá ter no máximo 1 minuto. 

 Deverá finalizar com o convite para a 50ª Excute e chamar o público para a exposição. 

 Deverá apresentar o valor de seu projeto. 

 

Sugestão de Ferramentas para criar seu Vídeo Picth: 

 Criar video com Power Point 

 Utilizar aplicativos grátis de animação: Powtoon, Biteable; 

 Gravar um filme curto com o celular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guia de como publicar um vídeo em um canal no 

Youtube 

1- Primeiramente, entre no site do Youtube e clique em “Fazer login” então abrirá uma pagina 

onde você poderá entrar em sua conta Gmail ou criar uma. 

  

2- Com seu email logado clique em “Enviar”. 

 

 

 



3- Depois, clique em “Selecione arquivos para enviar”. Automaticamente o site vai deixar o seu 

vídeo com acesso público, ou seja, qualquer pessoa no mundo poderá ver seu vídeo no 

Youtube. 

 

 

4- Agora, selecione o vídeo que deseja enviar e clique em “Abrir”. 

 

 

 

 

 

 



5-  Depois que abrir o vídeo, o mesmo será carregado. Enquanto isso você poderá colocar um 

título para o vídeo, uma descrição, uma capa e várias outras coisas. 

OBS: Como título do vídeo colocar: 50ª EXCUTE – “nome do projeto” 

 

 

6- Com o seu vídeo carregado clique em “Publicar”. Com isso feito, você terá enviado o seu vídeo 

ao Youtube.  

7- Um link parecido com o da imagem a baixo aparecerá na sua tela e a partir de agora ele será o 

“endereço” do seu vídeo. 

Enviar o link  

 

 

Enviar o link para valeria.gerbelli@etec.sp.gov.br identificando o nome do projeto e a 

habilitação. 

mailto:valeria.gerbelli@etec.sp.gov.br


 


