
Video Pitch – Orientações básicas 

O Video Pitch é uma apresentação clara e objetiva dos principais pontos do seu projeto com a intenção clara 

de despertar o interesse do expectador. Não é uma apresentação completa na qual é apresentado cada 

detalhe do seu projeto e como foi desenvolvido, mais sim apresentar os principais pontos para encantar o 

avaliador/criar interesse no projeto. 

Sugestão de apresentação do Pitch: 

• Descrição do problema que o projeto resolve 

Uma técnica interessante para iniciar a apresentação do Pitch é o Storytelling (capacidade de criar uma 

história com um personagem que cause conexão com o expectador). Pode iniciar com dados de 

mercado/pesquisas, ou com uma problema/luta pessoal. Este início deve criar conexão com o avaliador. De 

alguma forma então, deve-se começar o Pitch com o Problema (dor) que seu projeto resolve. 

• Descrição da solução 

Após isto apresentar a solução, como seu projeto resolve a problema, a dor, e o impacto que ele traz.  

Se possível mostrar o diferencial desta solução. 

Para os projetos da área da indústria, que tem um produto/protótipo proposto, seria interessante 

apresentar a solução tecnológica para resolução do problema. 

• Descrição do mercado 

Apresentar o estudo de Mercado que o grupo conseguiu realizar: público-alvo, modelo de negócios, alcance 

do mercado, etc 

• Apresentação da equipe: 

Apresentar os contatos (e-mails) da equipe para que o expectador possa entrar em contato se tiver interesse 

no projeto 

Sugestão de Ferramentas para criar seu Vídeo Picth: 

• Criar vídeo com Power Point 

• Gravar um filme curto com o celular. 

• Utilizar aplicativos de animação: 

✓ Powtoon 

✓ Biteable 

✓ Movie Maker 

✓ CAMStudio 

✓ CAMTASIA Studio 

✓ Splice 

✓ Perfect Video 



✓ VideoShow 

✓ VivaVideo 

✓ Photogrid 

✓ Quik 

✓ FXGuru 

Características do Video Pitch: 

• Nome do arquivo do Video Pitch: 54ª EXCUTE – Nome do Projeto 

• Deve terminar com o convite da EXCUTE 

• Duração máxima de 3 min 

• Deve ser publicado no Youtube e seu link enviado para alessandro.sartori@etec.sp.gov.br com 

cópia para salomao.junior@etec.sp.gov.br e orientador do projeto para publicação no canal ETEC 

JORGE STREET OFICIAL de 29/11/21 a 06/12/21 

Se não souber publicar o vídeo no Youtube consulte o guia de publicação disponível em 

www.jorgestreet.com.br aba TCC/EXCUTE – Modelos e Orientações 

Após publicar no Youtube você poderá divulgar o link para amigos e parentes. O vídeo com maior número de 

Likes será consagrado como melhor projeto pelo júri popular. 

 

http://www.jorgestreet.com.br/

