
Manual de 

PITCH DE 

IMPACTO



Agradecemos 

o interesse 

no Programa 

Prioritário de 

Bioeconomia!

Se você está acessando esse ma-

terial, significa que quer saber mais 

sobre a submissão de propostas 

inovadoras em bioeconomia para 

captação de recursos via PPBio. 

Por causa disso, vamos te repassar 

algumas orientações primordiais 

para que você auto valide sua pro-

posta e verifique se ela realmente 

se adequa ao PPBio. 

Passada a auto validação, a pro-

posta desse material é de te condu-

zir na elaboração do melhor pitch 

de impacto para ser apresentado 

ao PPBio.

Desejamos boa leitura e boa 

construção da sua proposta! 

Vamos juntos?



Sobre o 

PPBio
O Programa Prioritário de 

Bioeconomia (PPBio) foi insti-

tuído pela Superintendência 

da Zona Franca de Manaus 

(Suframa) em 2019 como es-

tratégia para diversificar e 

impulsionar investimentos 

no contexto da política de 

incentivos fiscais, abrangen-

do soluções para a explora-

ção econômica sustentável 

da biodiversidade. É coorde-

nado pelo Idesam.

Visite

o site!

O Comitê das atividades de 

Pesquisa e Desenvolvimento 

na Amazônia (CAPDA) foi cria-

do em 2002. As atividades do 

CAPDA estão relacionadas, 

entre outras, à definição de 

critérios para credenciamen-

to de ICTs, incubadoras e ace-

leradoras, assim e à gestão 

de recursos destinados a ati-

vidades de PD&I oriundos de 

investimentos realizados por 

empresas que fizeram jus a 

benefícios fiscais.

Visite

o site!



Critérios 

principais para 

validação de 

novos projetos 

no PPBio

Empresa Nascente 

de Base Tecnológica 

(startup) acompanhada 

de Incubadora ou 

Aceleradora credenciada 

ao CAPDA

Instituição Científica, 

Tecnológica e de 

Inovação (ICT) 

credenciada ao CAPDA

Todo projeto prioritário precisa ser 

executado por instituição executora:

Resolução 

CAPDA nº 

2, de 31 de 

março de 

2020

 Resolução 

CAPDA nº 

9, de 29 de 

outubro de 

2019



Eixos do

Programa

Prospeção 

de Biotivos

Startups e 

Negócios de 

Impacto 

Incubadoras 

e Parques de 

Bioindústrias

Biologia 

Sintética, 

Biomimética, 

Bioinformática 

Tecnologia 

de Suporte

Tratamento 

de Resíduos e 

Biorremediação

Processos, 

Produtos e 

Serviços

Fonte

Art. 3º da Resolução Nº 9 

de 29 de outubro de 2019

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-9-de-29-de-outubro-de-2019-226220981
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-9-de-29-de-outubro-de-2019-226220981


Como

trabalhamos

Nossos projetos precisam terminar com 

entregas para o mercado:

Para isso, nossos projetos costumam incluir 

consultorias pensadas de acordo com a 

demanda atual do negócio:

o nascimento 

de uma startup

modelagem de 

negócio

viabilidade 

econômica

marketing, entre 

outros

uma tecnologia/

produto para 

licenciamento

um serviço 

modelado para 

a cadeia

Amazônia 

ocidental + 

Amapá

Área de atuação Ao menos 80% do recurso 

de cada projeto deve ser 

utilizado na Amazônia

80%



O que será 

avaliado?

As propostas podem ser submetidas via site do 

PPBio a partir do cadastro do empreendedor e 

preenchimento do formulário sobre o projeto. 

 Acesse o site do PPBio na seção “Captar” para 

o conhecimento da jornada do empreendedor 

e passos para submissão da proposta.

Como 

submeter 

minha 

proposta?

Nossa intenção é de conhecer ao máximo 

toda a sua proposta por meio do seu pitch de 

impacto. Vamos solicitar informações chave e 

temas específicos sobre a sua proposta para 

iniciar o processo de validação. 

Os principais aspectos de avaliação são: 

boa adesão aos critérios principais do PPBio; 

se a solução proposta possui aderência 

ao mercado; se resolve os problemas dos 

stakeholders. 

Nossos parâmetros avaliativos incluem: 

inovação & tecnologia, impacto 

socioambiental, aspectos técnicos, jurídicos e 

financeiros.



Vem com a gente 

entender sobre 

cada etapa de 

criação do pitch!

A partir de agora, você vai conhe-

cer informações essenciais que o 

seu pitch deve conter para avalia-

ção do time PPBio. 

 

Atente-se na explicação do pas-

so-a-passo! Desejamos uma boa 

construção da sua proposta! 

Vamos juntos?



O que é um pitch de impacto?
Roteiro 

sugerido

Quantos slides são 

recomendados?

Existe um template padrão?

Recomendamos de 10 a 20 slides contendo 

todos os tópicos do roteiro sugerido.

Sim, você pode acessar o template padrão do 

PPBio na seção Downloads no site do PPBio.

É demonstrar desde o princípio que a sua 

solução e tecnologia resolvem um problema 

real de mercado, ofertam ou consolidam 

novos produtos, processos e/ou serviços 

que compõem o escopo da bioeconomia 

amazônica. Problema existente 

Solução para esse problema 

Proposta de valor do projeto 

Sobre a tecnologia & inovação 

Modelo de negócios 

Mercado que deseja alcançar 

Evidências de mercado 

Diferencial e concorrentes 

Impacto socioambiental 

Parcerias 

Financeiro e tempo de projeto 

Time 

Próximos passos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13



1. Problema

existente

2. Solução 

para esse 

problema

3. Proposta 

de valor do 

projeto

Apresente o problema que você 

resolve. Atenção! Você precisa 

apresentar um problema real, 

de forma objetiva e clara. 

Apresente dados quantitativos 

deste problema.

Demonstre como e por que 

esse problema será resolvido. 

Demonstre como e por que a 

sua solução vai trazer mudan-

ça ao problema apresentado. 

Primeiro momento do pitch em 

que você apresenta a sua pro-

posta. 

Enfatize todos os pontos posi-

tivos e benefícios  da sua pro-

posta. 

Descreva o que é referente à 

PD&I e o que é referente ao 

mercado da sua proposta.



4. Sobre a 

tecnologia & 

inovação

5. Modelo de 

negócios

6. Mercado 

que deseja 

alcançar

Segundo espaço para que você 

enfatize a sua proposta. 

Descreva sobre a tecnologia, 

descreva se é um processo, 

serviço, produto, descreva a 

inovação (diga a intensidade 

da inovação: se incremental, 

disruptiva ou radical e expli-

que), nível de maturidade atual 

(informe de acordo com a esca-

la TRL*. Informe se está em ide-

ação, MVP,...).

Explique qual modelo de negó-

cios a sua proposta se enqua-

dra*.  Descreva como ocorrerá 

a remuneração no mercado. Se 

não for cobrar, demonstre como 

ocorrerá a transferência da tec-

nologia. 

Descreva quem serão os usu-

ários pagantes e beneficiários 

da sua tecnologia.

Se a sua solução já está no 

mercado, nos conte quais fo-

ram as suas conquistas e onde 

você pretende chegar ao final 

do projeto.  Se sua solução ain-

da não está no mercado, se 

ainda não é um negócio, des-

creva qual a visão para se es-

tabelecer no mercado (patente, 

licenciamento, criação de ne-

gócio).  Detalhe qual seu público 

alvo e qual nicho de mercado 

você pretende alcançar.

*Clique aqui para saber mais sobre TRL *Clique aqui para saber mais sobre modelo 

de negócios

https://portais.univasf.edu.br/nit/portfolio-tecnologico/nivel-de-maturidade-tecnologica
https://www.inovativabrasil.com.br/wp-content/uploads/2019/07/E-Book-de-Modelos-de-Neg%C3%B3cios.pdf


7. Evidências 

de mercado

8. Diferencial e 

concorrentes

9. Impacto 

socioambiental

Se a sua solução já está no 

mercado, nos conte sobre suas 

validações: testes, depoimen-

tos de usuários, resultados de 

MVP.  Se sua solução ainda não 

está no mercado, traga evi-

dências de que ela pode ser 

incorporada ao mercado, deta-

lhe seu nicho e clientes poten-

ciais.  Mostre todo o potencial 

do mercado que você irá atuar. 

Mostre quem poderia comprar 

a sua solução.  

Demonstre que você conhece o 

mercado que você quer atuar:  

Detalhe seus concorrentes dire-

tos e indiretos e enfatize quais 

são seus diferenciais.  Deixe 

tudo bem claro e objetivo!  Rea-

lize pesquisas de mercado para 

construção deste tópico. 

Não se engane, você sempre 

terá concorrentes!  

Demonstre quais cadeias pro-

dutivas estão relacionadas 

com seu projeto.  Quantas fa-

mílias, comunidades, organi-

zações de base terão atuação 

direta ou indireta. Descreva de 

forma quali-quantitativa quais 

serão esses impactos.  Quais 

serão as regiões geográficas 

impactadas.  Quantos hectares 

conservados. Quais serão es-

ses impactos (se couber).  Cite e 

explique quais ODS podem ser 

alcançadas a partir do seu pro-

jeto.  Quanto mais informações 

sobre impacto, melhor!



10. Parcerias 12. Time11. Financeiro 

e tempo de 

projeto

Informe o valor total do investi-

mento e principais gastos. Su-

gestão: para te ajudar, verifique 

a planilha de orçamento de pro-

jeto na seção de downloads no 

site do PPBio.  Se a solução ou 

startup já estiver no mercado, 

nos conte informações sobre 

valuation, faturamento anual, 

equity proposto e demais infor-

mações da atuação no merca-

do.  Tempo do projeto: detalhe o 

tempo previsto e principais eta-

pas e atividades

Nos conte sobre o time envolvi-

do: nomes e funções no proje-

to. Conte também as expertises 

e áreas de atuação da equipe 

técnica.  Sugestão: apresente a 

equipe com fotos e textos cur-

tos.

Demonstre quais parcerias ha-

verão para execução desse 

projeto: incubadora, acelerado-

ra, ICTs, startups comunidades 

e demais e parcerias estratégi-

cas  envolvidas.  Sugestão: or-

ganize essas informações em 

forma de fluxograma/organo-

grama.



13. Próximos 

passos

Nos conte sobre o planejamen-

to estratégico da instituição ou 

startup, qual a jornada que es-

tão construindo para o sucesso 

da proposta inovadora.

Dicas de ouro!

Branding e apresentação 

Separe o primeiro slide para identificar a startup 

ou ICT colocando o nome ou a logo (se houver). No 

mesmo slide já apresente o título de seu projeto 

dando ênfase à sua inovação tecnológica e de-

monstrando se é um produto, processo ou serviço. 

Finalização

Não esqueça de finalizar com a descrição dos 

principais contatos e redes sociais da startup ou 

instituição.



Informações 

adicionais

Reunião quinzenal de novos projetos 

O time de novos projetos realiza reunião quinzenal 

com instituições e startups para dúvidas e escla-

recimentos sobre submissão de propostas. 

Na oportunidade, podem ocorrer apresentações 

das propostas em formato de pitch deck. 

Para saber mais sobre a reunião, envie e-mail para: 

bioeconomia.novosnegocios@idesam.org

Tempo de validação de proposta  

O processo de avaliação e confirmação de que o 

projeto poderá seguir ou não para captação  de 

recursos possui em média o tempo total de 30 

dias úteis (5 semanas).

Validação de proposta

O time de novos projetos realiza validação inicial do 

projeto a partir do pitch de impacto apresentado. 

A avaliação pode direcionar a proposta para: (1) 

captação de investimentos, (2) banco de projeto do 

PPBIo (exposição do projeto, mas sem garantia de 

captação) e (3) proposta não adequada ao escopo 

do PPBio.



Vamos fazer juntos?

SAMIA MOUALLEM

Especialista em projetos 

KAMILLE VIEIRA

Analista de projetos

STEPHANIE PINHEIRO

Analista de investimentos

bioeconomia.novosnegocios@idesam.org

idesam.org/bioeconomia

bioeconomia.org.br


