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Como formatar e apresentar seu projeto de Game 
  



Nota do autor 
 
Olá, amigos. Aqui quem escreve é o Ariel Velloso, Assessor de Jogos Eletrônicos da Spcine 
(ou “o cara dos Games”, como eu gosto de dizer). Faz alguns anos que observo, participo e 
acompanho apresentações de projetos de Games, seja em formato de “pitch” (apresentação 
oral de 5 a 15 minutos, com apoio de imagens ou vídeo) ou através de Game Docs inscritos 
em processos seletivos (concursos, editais, etc). 
 
Trabalhei como GameMaker Relations e assistente de produção do primeiro BIG Festival, 
assistente no primeiro Edital com linha para Games na Secretaria de Cultura de SP e fui 
jurado do segundo, e formatei o Concurso Batalha Animada e o Edital de Produção de 
Games 2016 dentro da Spcine. Também organizo desde 2015 o SPIN (encontro mensal de 
desenvolvedores independentes de games em São Paulo), onde coordeno o Jogo Rápido: 5 
mini-apresentações mensais de projetos de games. 
 
Ao longo dessas experiências, fui notando padrões positivos e negativos, e estabeleci 
prioridades na hora de julgar um projeto. Este guia não pretende oferecer soluções 
infalíveis, e muitos dos pontos que eu discuto talvez sejam lugar-comum para quem tem 
mais experiência nesse mercado. Dito isso, não é raro encontrar projetos de estúdios 
experientes cometendo alguns desse equívocos, então sugiro a leitura do Guia para todos, 
principalmente aqueles que pretendem participar do Edital de Produção de Games 2016. 
 
Se quiser falar comigo ou tiver dúvidas, mande um email para: velloso.ariel [at] gmail.com 
(substituindo o [at] por @ ) 
 
Ariel Velloso 

  



sensibilidade cultural e social  
exercitando a empatia 

 
Vivemos em um mundo globalizado, onde se discute cada vez mais conceitos como 
apropriação cultural, local de fala, inclusão (digital e social), equidade (de gênero, raça, 
orientação sexual)... Talvez você considere que “o mundo esteja ficando chato”, mas vamos 
parar pra analisar: os Games foram, por muito anos, um “clube do bolinha” onde homens 
criavam jogos para um público também masculino e juvenil. Não há nada de “errado” em 
focar nesse público alvo, porém, de um ponto de vista cultural e social, perdemos 
oportunidades de explorar diferentes tipos de experiências. Considerando que o Game é 
uma das mídias mais interativas, capaz de te colocar pra “viver” como um personagem, é 
um desperdício não aproveitar melhor esse potencial.  
 
Pensando pelo lado do “business”, hoje todos são Gamers. No mínimo, jogam Candy Crush 
no celular. Existe um potencial imenso de público (e dinheiro a ser feito) se pensarmos para 
além do público mais óbvio e usual. 
 
 
 
Aqui vão alguns pontos onde o debate é mais intenso e que vale a pena pensar bem em 
como tratar no seu game:: 

- Objetificação e hipersexualização de personagens femininas (personagens 
femininas com seios enormes, roupas minúsculas, sem traço de personalidade além 
de “ser gostosa”). 

- “Power Fantasy” masculina (homem musculoso, grande, heróico). 
- Inexistência de minorias, ou utilizadas como personagens secundários rasos (“o 

asiático que é super inteligente”, “o negro que é malandro”, “o homossexual que é 
caricato/cômico”). 

- Apropriação cultural (falar de uma cultura determinada, como a indígena, sem ir 
atrás de representantes que validem o seu discurso. utilizar uma cultura com base 
no “achismo”, sem entender o que pode ou não ser ofensivo a um povo ou grupo) 

 
 
 
Recomendo, como referência para lidar com essas questões, os vídeos do canal de 
Youtube Extra Credits (tem legendas em português na maioria dos vídeos). Alguns 
exemplos: 
 
“Uma questão de empatia - Há benefícios em jogar games?” 
https://www.youtube.com/watch?v=fftjo1CepQE 
 
“Design humano - Jogos deve ser positivos para seus jogadores” 
https://www.youtube.com/watch?v=GArkyxP8-n0 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fftjo1CepQE
https://www.youtube.com/watch?v=GArkyxP8-n0


 
 
Outro canal legal como referência é o Feminist Frequency, da polêmica Anita Sarkeesian. 
Ainda que você não concorde com tudo que ela diz, os tópicos que o canal trata são ótimos 
para reflexão do papel feminino (e masculino) nos games. São poucos canais que se 
dedicam tanto a esse assunto. Possui legendas em português, basta ativar no menu. Duas 
sugestões: 
 
“Jade - Personagens femininos positivos em games” 
https://www.youtube.com/watch?v=wCsu3YPOw50 
 
“Linguagem corporal e o Olhar Masculino” 
https://www.youtube.com/watch?v=GArkyxP8-n0 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=wCsu3YPOw50
https://www.youtube.com/watch?v=GArkyxP8-n0


"o marketing da embalagem": evite! 
capa de jogo não é exemplo de marketing 

 
Temos nas embalagens de jogos alguns dos exemplos mais preguiçosos e ilusórios a 
respeito do produto que está a venda. Quem não se lembra daqueles “Brick Games” 
vendidos no camelô da rodoviária, que prometiam “9999 jogos em 1” mas na prática 
ofereciam uns 5  tipos de jogos - e todos bem tosquinhos? 
 

 
 
Quem nunca jogou aquele game que promete que “cada decisão afeta a narrativa”, pra 
descobrir no final que 90% das suas escolhas pouco importavam pra mudar a trama? 
 
É importante divulgar os pontos fortes do seu jogo, mas conheça as suas limitações e não 
subestime a inteligência do seu público em enxergar através de promessas baratas. Os 
gamers, principalmente os brasileiros, já estão calejados de levar gato por lebre. 
 
Em geral, evite termos como: “infinitas possibilidades”, “gráficos ultra-realistas”, “uma 
experiência como você jamais viu antes”, a menos que você tenha muita certeza do que 
está afirmando (mesmo assim, pense mais uma vez antes de seguir em frente). 
  



as primeira impressões 
mostre o melhor da arte/som/diferenciais do seu game. MOSTRE, não apenas fale 

 
Uma embalagem bonita chama a atenção. A forma como o seu jogo é apresentado “No 
mundo real” diz muito sobre a qualidade, e principalmente, o polimento do mesmo. 
 

- O site e/ou fanpage do jogo precisa transmitir de maneira consistente o universo que 
está sendo explorado. 

- Se você for apresentar o seu projeto, procure dar à apresentação uma linguagem 
visual condizente com a do jogo, para reforçar a estética e trazer mais unidade ao 
produto. ( 

- Não utilize fontes como a da Coca-Cola, Disney, Nintendo, Sega. Você pode até se 
inspirar, mas não copie descaradamente os exemplos. 

  



a importância das boas referências 
saiba indicar suas referências e explicá-las no contexto do seu projeto 

 
“Nada se cria, tudo se copia”. O processo criativo sempre trabalha baseado em referências, 
seja para construir algo em cima de um conceito pré-existente, ou para desconstruí-lo. 
Saber comparar o seu projeto com obras que vieram antes não diminui o valor do seu 
trabalho ou da sua criatividade, e sim demonstra que você compreende a base estabelecida 
daquilo que deseja tratar. Além disso, facilita a compreensão daqueles que estão vendo o 
seu projeto pela primeira vez. 
 
Exemplo: dizer que seu projeto é de “Aventura” é trabalhar com um conceito impreciso. Uns 
podem entender Adventure como Super Monkey Island (também conhecido como point and 
click), outros podem entender que é um jogo de exploração como Zelda, ou até mesmo 
Tomb Raider. 
 
Minha sugestão é buscar pilares conceituais do jogo, comparando-os com exemplos 
conhecidos. Por exemplo: “os estilo visual se assemelha ao de Okami”, “o sistema de 
batalha parece o de Devil May Cry”, “a trilha sonora é parecida com as dos jogos do Yoshi 
(Mario Bros)”. Se o seu interlocutor conhecer algum dos exemplos citados (ou na melhor 
das hipóteses, todos), ele já tem uma boa ideia de como funcionam as mecânicas do seu 
projeto, e isso é um ponto positivo. 
  



seu jogo em 280 caracteres (2 tweets) 
high concept: seu cartão de visitas 

 
O High Concept é a explicação do seu game em 1 parágrafo curto. Pense no Twitter, com 
limite de 140 caracteres. Eu diria que o high concept ideal deve ter entre 1 a 2 tweets. É 
ótimo pra descrever seu projeto de maneira rápida e objetiva, como nas redes sociais onde 
posts longos costumam chamar menos atenção. Tente atiçar a curiosidade do seu público 
alvo; pergunte para outras pessoas se o High Concept que você criou dá vontade de 
experimentar o game. 
 
Exemplo: 
 
“Game no estilo Zelda onde você controla gatos felpudos tentando escapar de uma mansão 
assombrada (mas fofinha)” (1 tweet) 
 
“Os melhores lutadores do mundo representam seu país de origem em uma disputa para 
definir quem é o melhor. Os participantes do torneio têm personalidade única, carisma, 
super poderes, e lutam nos locais mais exóticos do planeta.” (1 tweet e meio) 
O High Concept acima é uma tentativa de descrever o popular jogo “Street Fighter II” dentro 
do limite de 2 tweets. 
 
  



divirta! é sério! 
seu jogo tem que ser divertido - no mínimo, deve ENGAJAR o seu público  

 
Talvez a dica mais importante de todas. Vejo games, tanto de estúdios novatos quanto de 
gente mais experiente no mercado, em que a execução é competente, a estética é 
agradável, mas não dá vontade de jogar mais de uma vez. Falta o fator “diversão” no jogo. 
Parece óbvio, mas não é. 
 
Quando um jogo é divertido? Em geral, quando o game dá vontade de tentar de novo (de 
preferência várias vezes), ele é divertido. Não na sua visão como criador (já que você tende 
a achar o seu game muito divertido sempre), mas na visão do seu público alvo e outros 
jogadores que não tenham vínculos com você (pra evitar que elogiem o seu jogo apenas 
pra te fazer feliz). 
 
Deixemos claro que nem sempre a diversão está ligada à VITÓRIA. Em Dark Souls, o 
jogador tende a morrer muitas vezes antes de conquistar um objetivo. Perder é frustrante a 
curto prazo, mas conquistar o desafio a longo prazo é bastante prazeroso. 
 
Consideremos, também, que alguns jogos podem realmente não ter o objetivo de 
DIVERTIR. Talvez seja um jogo no qual você sempre perca, ou saia sempre frustrado. Esse 
resultado é válido se o objetivo do jogo é causar desconforto para transmitir uma mensagem 
específica. Mesmo não sendo exatamente DIVERTIDO, o jogo deve engajar o jogador, para 
que ele tire algo de proveitoso da experiência.. 
  



"homens acima de 14 anos" NÃO É público alvo! 
entenda os potenciais do seu público alvo 

 
É muito comum encontrar projetos com um público alvo extremamente abrangente. Na 
verdade, é o que a maioria dos game devs buscam: conquistar o máximo possível de 
jogadores. É o normal. Porém, público alvo não diz respeito a todo o potencial que o seu 
produto tem, e sim no grupo em que você focará seus esforços para agradar. 
 
Se você optar pelo foco num grupo “geeks de 25 a 35 anos”, pensemos nas características 
dele: são pessoas com MENOS tempo pra jogar em média do que um jovem. Por outro 
lado, os assuntos tratados podem ser mais explícitos e densos. Esse grupo tende a gostar 
de jogar em consoles e PC (não é um público tão interessado em experiências muito 
casuais). Então, pode ser mais interessante NÃO produzir o jogo para Mobile. Talvez 
pensar em sessões de jogo (ou capítulos) que durem entre 30 minutos a 1 hora, um bloco 
de tempo que permita dar uma jogadinha à noite sem interferir em outras atividades da 
pessoa, e que dê a ela uma sensação de progressão e conquista. É uma faixa etária que 
costuma ter menos disponibilidade para encontrar amigos e jogar localmente (couch co-op), 
então se o jogo tiver multiplayer, vale a pena pensar em modo online ou deixar a 
experiência como single player. 
 
Como você pode ver, nenhum desses fatores pode ser considerado um bloqueio sério para 
que outros tipos de público joguem e apreciem o seu jogo. Mas você está apostando em 
uma experiência que direcionada para o público que mais interessa a você como fãs / 
consumidores. 
  



update-se 
mantenha-se atualizado nas tendências 

 
Estive presente em um júri onde o game dev propunha algo semelhante a um Geometry 
Wars. O projeto tinha uma conceituação boa, mas a arte deixava a desejar. Era um 3D bem 
básico e genérico, daqueles do tipo “assets padrão” que você adquire em marketplaces de 
engines. 
 
O júri argumentou que o jogo parecia funcionar bem, e a ideia era interessante, mas que a 
linguagem visual estava muito defasada. Foi sugerido que o desenvolvedor realizasse uma 
pesquisa pelas game stores (Steam, etc) por jogos parecidos com o dele, para entender o 
que fazia sucesso nesse gênero, mas ele defendia que o estilo escolhido por ele era a 
melhor opção para o seu projeto. 
 
Esse exemplo serve para ilustrar a necessidade de sempre atualizar as suas referências. 
Talvez você tenha jogado muito Diablo 2 e queira inspirar o seu projeto nesse jogo. Mas 
além do Diablo 3, tivemos muitos outros jogos que atualizaram o gênero “rpg de ação com 
batalha em tempo real”. Não significa necessariamente que são MELHORES. Talvez muita 
coisa seja melhor no Diablo 2, mas o tempo costuma trazer, no mínimo, avanços técnicos 
como nas interfaces e menus, possibilidade de pular cutscenes, builds de personagens 
mais equilibradas… 
 
É importante estar atualizado no cenário atual, principalmente dentro do gênero para o qual 
você está produzindo. Jogos de survival horror? Quais são os clássicos? Quais são os mais 
modernos que fizeram sucesso? Que estilo visual eles seguem? São lançados para quais 
plataforma? Que tipo de público eles engajam? Tudo isso é importante para que você 
decida em quais pontos INOVAR no seu game, e em quais pontos SEGUIR O PADRÃO 
para garantir uma maior aceitação. 
 
Um jogo com “100% de Inovação” pode ser demorar muito para cativar o jogador, enquanto 
um jogo “100% dentro do padrão esperado” é totalmente tedioso. Se não for seguir o 
padrão, saiba justificar a escolha e procure entender o potencial dessa inovação. 
 
Exemplo: Resident Evil 7 será o primeiro FPS da série principal. Certamente alguns fãs 
torcerão o nariz, mas se analisarmos as atuais séries de games de terror (Amnesia, Outlast, 
até Five Nights At Freddy’s), elas são jogadas em primeira pessoa. A Capcom 
provavelmente pesquisou o gênero e decidiu optar por algo que vai contra a tradição da 
própria franquia, mas que está dentro do “padrão” de muitos games recentes 
bem-sucedidos. 
  



detalhes fazem a diferença 
apresentação agradável 

 
Esse item trata especificamente do apoio visual que você utiliza para divulgar a sua 
empresa e projeto, principalmente cartão de visitas e apresentação em vídeo ou powerpoint 
durante o pitch do seu projeto. 
 
Um cartão de visitas legível, com um papel de qualidade e uma identidade visual que 
comunique os seus valores e/ou estilo de trabalho é um ótimo primeiro passo. Mas essa é 
apenas a primeira impressão. Quando você vai de fato apresentar o seu projeto, o cuidado 
com detalhes pode contar bastante. 
 
Um erro comum é colocar todas as informações nos slides ou video, com textos enormes. 
Caso isso ocorra, o apresentador do projeto (você) vai disputar atenção com as informações 
na tela, atrapalhando o foco de quem está assistindo. É melhor colocar apenas 
palavras-chave ou pequenas frases de destaque, e expandi-las através do seu discurso de 
apresentação. Assim, a informação na tela serve mais como lembrete, e a atenção pode ser 
focada em você. 
 
Outro fator importante é a disposição visual da apresentação. Não é necessariamente 
errado fazer uma apresentação minimalista, “fundo branco e texto preto”, mas imagens são 
sempre mais interessantes que texto. Tente puxar a apresentação para o lado visual e de 
fácil entendimento, com cuidado pra não virar um mero álbum de fotos. 
  



seu jogo NÃO É inovador 
não tente reinventar a roda 

 
Com raras exceções, todo criador considera o seu projeto “genial e inovador”. Não só na 
área de Games, e sim em todos os âmbitos criativos. 
 
Estatisticamente, a probabilidade é muito pequena de o seu projeto ser revolucionário. Mas 
isso não deve ser encarado como um ponto negativo. Companhias como a Nintendo fazem 
um tremendo sucesso revivendo experiências clássicas em novas roupagens. O “familiar” e 
o “nostálgico” têm grande valor para os gamers, ainda mais para a parcela adulta desse 
público. 
 
Se você faz questão de tratar a inovação como um aspecto chave do seu projeto, 
apresente-o de forma que essa qualidade fique clara conceitualmente e visualmente. Em 
vez de reforçar a toda hora que o projeto é inovador (“meu jogo é revolucionário”), mostre-o 
de forma que o seu interlocutor consiga juntar as peças e compreender por conta própria. 
Quais elementos são inovadores? Explique-os. Partindo do pressuposto que o seu 
interlocutor é um profissional com um conhecimento decente da área, ele deve saber 
reconhecer esse tipo de qualidade em um projeto. 
 

 
  



paixão é um tempero, não o prato principal 
priorizando a consistência do seu projeto 

 
Esse item anda de mãos dadas com o “seu jogo NÃO é inovador”. É extremamente comum 
encontrar pitchs e propostas onde um dos “diferenciais” do projeto é a PAIXÃO da equipe 
envolvida. 
 
O problema é que Paixão não dá a certeza de um projeto bem executado. Um bom currículo 
ou uma proposta bem conceituada trazem muito mais segurança a alguém que vai comprar 
ou investir no seu projeto. 
 
Dito isso, um pouco de paixão é sempre bom. Estar apático durante uma apresentação 
também passa o tipo de imagem errada, como se você não ligasse para esse projeto. 
Pense na paixão como um tempero, e não o prato principal. O prato principal deve ser o 
projeto bem conceituado e/ou um histórico de conquistas no mercado de Games. Deixe a 
paixão para ser “sentida” pelo seu interlocutor (através do seu tom de voz, do seu 
engajamento com o projeto, dos detalhes e do polimento do seu game doc), de maneira 
orgânica e sem exageros.  



saiba convencer 
a importância da oratória 

 
Na cena de desenvolvimento de games independentes, encontramos equipes bem 
pequenas, ou até a equipe-de-um-só-dev. É normal agregar funções nessa situação. Por 
exemplo: o programador também é o sound designer, “produtor executivo” do projeto, e 
também o Relações Públicas (RP), “o cara que vende o projeto”. 
 
Isso em geral é ruim, porque ninguém consegue ser bom em todas essas funções. E o 
criador/artista/programador tende a não ser o melhor orador. Vale a pena considerar alguém 
para a equipe que lide exclusivamente com o RP, e se não for uma opção viável por falta de 
orçamento ou estrutura, escolham uma pessoa da equipe que se foque em falar com o 
público e apresente seus projetos. Talvez sua equipe não tenha um comunicador nato, mas 
ter alguém praticando sempre essa habilidade já e se “acostumando” com esse dever já 
melhora a sua situação. 
 
Por mais que conheça profundamente seu jogo, se você não tiver uma boa oratória (fluxo 
de ideias), pode parecer que seu projeto é bem menos interessante do que realmente é. 
Não subestime a importância de saber vender a sua ideia. 
  



aprenda com os erros 
seja um bom perdedor, mas não desista 

 
Estatisticamente, a chance de você “perder” é alta. Seja em um pitch, edital, ou outra 
oportunidade semelhante. Dito isso, ninguém que faz parte desse processo está desejando 
ativamente que você fracasse, tirando casos muito específicos. O que um jurado (ou outro 
interessado) mais quer é que o seu projeto seja incrível, porque isso facilita a vida deles 
(seja para dar uma nota boa ou investir na ideia). 
 
Portanto, não leve para o lado pessoal um resultado negativo. Talvez alguém tenha 
apresentado um projeto ótimo (ou muito semelhante) logo antes do seu.. Não dá pra saber 
ao certo, mas provavelmente, não é pessoal. Então, procure fazer uma apresentação que 
chame a atenção (e não aquela apresentação expositiva tipo “powerpoint nas aulas do 
ensino fundamental”), que cative o seu público. Não é pra fazer palhaçada, é pra manter um 
ritmo que evite o interlocutor de olhar toda hora para o relógio. 
 
Ouça (ou peça) feedback do seu público, pondere sobre esses conselhos, e adapte-se para 
a próxima. Tem pessoa que já nasce “pronta”? Uma minoria, sim. Mas sempre dá pra 
melhorar muito através das experiências, principalmente das rejeições. Use as críticas a 
seu favor, e evite permanecer em uma postura sempre defensiva. 
  



"o jogo vai se vender sozinho"  
noções básicas de marketing, monetização e plano de negócios 

 
Outro mito bastante recorrente, até por estúdios com algum tempo de estrada, é que “o jogo 
vai se vender sozinho”. De vez em quando, esse fenômeno realmente acontece, como foi 
com o Flappy Bird, mas na maioria dos casos, um mínimo de planejamento resulta numa 
diferença gritante de desempenho na mídia e nas vendas do game. 
Itens importantes a se questionar: 

- Como criar e manter sua base de fãs? Mídias sociais, videos de gameplay, concept 
arts, etc. 

- Onde e como expôr o seu jogo? Quais sites, vlogs, etc.? Com que frequência? 
Pense numa agenda de informações que você vai liberar do seu projeto: primeiros 
os personagens principais, depois as músicas, depois a sinopse da narrativa, por aí 
vai. 

- Como vou ganhar dinheiro com meu jogo? Qual a faixa de preço que você pretende 
vendê-lo? Haverá compras dentro do app? 

- Em quais lojas vender? Como vender nelas? Como ser aprovado em situações 
como a do Greenlight no Steam? 

 
  



sua vó não é beta tester 
a importância do QA e beta testing, mesmo para um jogo indie 

 
A fase de Quality Assurance (“garantia de qualidade”), que engloba o beta test, é enxergada 
por iniciantes como uma fase de importância secundária ou até desprezível. Ou então, 
realizam o beta test apenas com familiares, amigos próximos… pessoas sem senso crítico e 
que apenas elogiam o projeto. 
 
Sugiro pensar no QA como uma prova de fogo. Quando o jogo estiver no mercado, será 
alvo de críticas por jogadores que não te conhecem pessoalmente, que possuem uma 
grande oferta de games à disposição, com um tempo livre finito. Essas pessoas vão gastar 
o tempo delas e/ou dinheiro no seu jogo, ou seja, você “deve” a elas um game interessante. 
Elas se sentirão lesadas se não acharem que o projeto valeu a atenção e os gastos que 
tiveram com ele, e podem muito bem tornar essa opinião algo público como uma review ou 
tweet. 
 
Nem todos os projetos podem pagar por profissionais que lidem exclusivamente com a 
parte de QA, mas isso não é desculpa para não testar o seu jogo com um público 
minimamente diverso. Hoje em dia, existe oferta de eventos para game devs em várias das 
capitais brasileiras, lugares onde você pode levar o seu jogo para obter feedback de outros 
devs, pessoas com mais experiência e olhar crítico. Exemplos: SPIN (São Paulo), Unite, 
Encontro IGDA, DASH, RING, BRING, MIND, etc. Se você mora no interior e essa opção 
não é viável, existem grupos no Facebook de discussão ou divulgação de projetos, onde 
você pode pedir feedback. E na pior das hipóteses. vale pegar os amigos e familiares 
mesmo, contanto que você estabeleça que devem ser francos para apontar tudo que não 
entenderem ou não gostarem. Já é melhor do que apenas a opinião da equipe produtora, 
pois é muito difícil criticar de maneira totalmente objetiva um projeto no qual você está 
pessoalmente envolvido. 
 
É melhor ouvir críticas antes de lançar o jogo do que depois. 
 
 
  



bônus: pitchs bem sucedidos para usar como referência 
 

Se você ainda não conhece o Mapeamento de Oportunidade da Spcine, sugiro dar uma 
olhada nele clicando aqui. Ele traz informações sobre festivais de games independentes em 
todo o mundo, e vai começar a ser expandido com outros conteúdos de interesse dos 
desenvolvedores de games. 
 
Aproveitando o lançamento deste Guia, reuni na planilha alguns exemplos de 
apresentações e “pitchs” de projetos que foram ganhadores (de festivais, concursos, editais) 
ou muito bem recebidos. Basta acessar o link do parágrafo anterior (ou colar diretamente no 
seu navegador de internet: bit.ly/spinbau ), e clicar na terceira aba, chamada “Guia Spcine: 
pitchs bem-sucedidos”. 

http://bit.ly/spinbau

