
Há 21 anos, incentivando 

ideias que transformam.



Bancas de Avaliação

Neste documento, você encontrará orientações sobre como 

funcionará o processo da Banca de Avaliação Shell Iniciativa Jovem 

2021. 

É importante que você leve em consideração as instruções contidas 

neste arquivo. Porém, a aplicação das dicas aqui fica a seu critério. 
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ENVIO DO PN E DO PITCH

Até o dia 02/08 às 23:59 você deverá realizar o seu cadastro na plataforma

COMPARTIR, e após, realizar o UPLOAD do seu PN em formato PDF. Você receberá

uma confirmação da entrega do documento em seguida.

Aqueles que concluírem o passo 1, deverão gravar o seu Pitch, fazer o upload no

Youtube no modo “não listado” e inserir o link também na plataforma COMPARTIR

até o dia 10/08 às 23:59. O processo de submissão será o mesmo que o utilizado

no passo anterior

Aguarde nossa confirmação que você inseriu o seu Pitch e que ele está dentro das

especificações pré-determinadas. Agora é momento de aguardar o dia e data da

sua Banca de Avaliação que será enviada em breve!

1

2

3



Estrutra da Banca

Copyright Shell Iniciativa Jovem

Data: 17 a 19 de agosto e 24 a 26 de agosto

Duração: 30 minutos

25 minutos: para as análises e indagações dos 
avaliadores, com direito a resposta do 
empreendedor. 

05 minutos: para o preenchimento da avaliação 
online realizada pelo (a) avaliador (a).



Dicas e regras gerais

Os empreendedores podem apresentar protótipos, amostras, maquetes, panfletos e cartões de visita referente ao negócio apresentado.
Lembrem-se que estaremos em um ambiente virtual, então adapte a sua apresentação para essa ocasião da gravação do vídeo. Você pode inserir
vídeos externos e eles contam como tempo de apresentação, estipulado em, no máximo, 05 minutos.

Caso você utilize o Power Point no seu vídeo, calcule, no máximo, até 10 slides. Se você achar que precisa de mais slides, respeitando a duração
de 5 minutos. Além disso, atenção aos seguintes pontos:

• Treine antes! Mesmo que seja somente para o momento das perguntas sobre o pitch.
• Cronometre seu tempo e se prepare para os questionamentos dos avaliadores
• Apresente as informações mais relevantes e concretas e também seus resultados.
• Torne sua apresentação atraente. Menos texto e mais imagens! Aproveite que você pode gravar quantas vezes quiser, não deixe para o último

dia, pois assim você pode fazer várias versões.
• No texto, use fontes maiores que o tamanho 18 e revise o seu conteúdo. Use palavras ou conceitos-chave e descreva na sua fala o que aquele

conceito resumido quer dizer.

A gravação do Pitch não é uma cópia do Plano de Negócios. Pegue somente os pontos principais. Imagine que você está na frente de um
possível cliente ou investidor: apresente os dados que comprovem a solidez do seu empreendimento.

Sócios podem assistir à apresentação, porém não podem intervir. Não se esqueça: você foi selecionado, capacitado e preparado para este
momento. Esteja aberto ao feedback dos avaliadores, eles foram selecionados para ajudarem vocês à aprimorar o Plano de Negócios.



critérios
Serão considerados cinco critérios durante a 
avaliação pela Banca de Avaliação. As notas 

poderão ser de 01 a 04 para cada critério.

Os avaliadores serão profissionais especialistas do seu setor e pessoas com experiência nas áreas de 

gestão e inovação. Eles receberão seus vídeos e avaliarão os seus pitchs e negócios de acordo com os 

critérios acima. É de extrema importância que você seja objetivo e que possa passar aos avaliadores o que 

deseja no tempo pré-determinado. 

CRITÉRIOS NOTA PESO

Modelagem do Negócio (1) (2) (3) (4) 2

Viabilidade Mercadológica e Estratégica (1) (2) (3) (4) 1

Viabilidade Operacional (1) (2) (3) (4) 1

Viabilidade Financeira (1) (2) (3) (4) 2

Criatividade e Inovação agregada (1) (2) (3) (4) 1

Impacto Socioambiental (1) (2) (3) (4) 2

Qualidade da apresentação (1) (2) (3) (4) 1



Sugestões

Roteiro:

Problema

Solução

Tamanho de Mercado

Concorrência

Diferencial

Modelo de Negócio

Projeções

Estratégias de Marketing

Time



conteúdo

Nos próximos slides, você vai encontrar outras sugestões de 
conteúdos para inserir na sua apresentação. Caso você só vá 
gravar um vídeo, sem o auxílio de uma apresentação de apoio, se 
atente em seguir um roteiro. 
Lembre-se haverá uma Oficina de Pitch no dia 05/08. 

Utilize-as de acordo com a sua necessidade.

Dica número um: comece com o nome da sua empresa, logo e 
identidade visual, seguido por estrutura legal e enquadramento 
tributário.

Em seguida:



O problema

Qual problema o seu negócio está resolvendo?
Quais as tendências que indicam ser um bom negócio?
Por que é uma oportunidade?

Sua solução

Qual é a essência do seu negócio?
Use figuras, imagens, demonstrações, slogans



Mercado

Qual o tamanho do seu mercado?
Quanto fatura o seu mercado no Brasil? E no mundo?

Serviço ou Produto

Missão e Visão
Descreva o serviço ou produto

Características e benefícios
Estágio de desenvolvimento e resultados



Concorrência

Concorrentes diretos e indiretos
Matriz SWOT

Diferencial

Quais os aspectos únicos do negócio? 
O que só ele faz, ou faz melhor e diferente?



Modelo de Negócio

Como o negócio gera dinheiro? 

Viabilidade Financeira

Ponto de Equilíbrio, TIR, VPL e Payback



Marketing e vendas

Investimentos necessários
Principais ações a serem realizadas
Projeções de vendas

Gestão Organizacional

Se for MEI e não tiver planejado nenhuma contratação temporária, esse slide não é necessário

Time

A equipe
Nomes e qualificações (não é currículo)
Principais funções



Plano de Sustentabilidade

Gestão do triplo resultado (mercado, social e ambiental)
Como aplica ações de impacto socioambiental

Projeções

Futuras perspectivas do negócio (roadmap)



termine no alto
Frase inspiradora

Faça um convite para algo que o seu negócio necessite 
(ex: venha fazer parte do nosso time, compartilhe essa ideia, curta nossa página).
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treine o seu pitch

e sucesso!



E depois?

1. Após a avaliação, haverá um ranking de acordo com as notas e critérios
supracitados, presença durante o Programa e uma nota de participação e
engajamento.

2. Os projetos que alcançarem a nota mínima (70) continuarão no Programa e
participarão posteriormente da etapa da Fábrica de Negócios.

3. Todos os empreendedores, aprovados ou não, serão comunicados via e-mail
pela equipe do Programa explicando os próximos passos.



shelliniciativajovem shelliniciativajovem@iniciativajovem iniciativajovem.org.br
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