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Resumo

Este relatório de experiência explora a importância de um bom pitch na comunicação. No
caso mais específico de projetos Enactus o pitch é quase tão importante quanto o projeto em
si. Um bom pitch trás a visibilidade necessária para desenvolver qualquer projeto. Neste relato
de experiência, o Projeto Amana Katu concorre ao prêmio de Ideias com potencial para gerar
PRODUTO, SERVIÇO OU PROCESSO pela Agência de Inovação Tecnológica da UFPA –
Universitec. O projeto recebeu o prêmio de 1º lugar no evento e obteve muita visibilidade,
através  de  entrevistas,  postagens,  enquetes  e  publicações  jornalísticas.  O  destino  de  um
projeto justificado a uma boa ideia, um planejamento coerente e grupo de jovens dedicados
para colocar o plano em prática.
Palavras-chave: PITCH; INOVE+; Amana Katu; Produto; Projeto. 

Abstract

This experience report explores the importance of a good step in communication. In the more
specific case of Enactus projects the step is that it is as important as the project itself. A good
step brings a vision necessary for the design of a project. In this experience report, the Amana
Katu  Project  competes  for  the  Ideas  Prize  with  the  potential  to  generate  PRODUCT,
SERVICE OR PROCESS by the Technological Innovation Agency of UFPA - Universitec.
The  project  received  the  award  of  the  first  place  and  scored  a  lot  of  visibility,  through
interviews, posts, polls and see journalists. The project project justified the idea of a coherent
project and a group of young people dedicated to the plan. 

Palavras-chave: PITCH;INOVE+; Product; Project
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INTRODUÇÃO

O Amana Katu é um projeto de consumo sustentável  da água,  que a partir  de um

sistema inteligente, realiza a captação da água da chuva para o aproveitamento da mesma em

residências. Além de seu viés ambiental, o projeto é um negócio de impacto social, quando

proporciona  a  jovens  em  situação  de  vulnerabilidade  socioeconômica  a  oportunidade  de

aprender a produzir e comercializar o sistema de captação de água, por meio de capacitações e

treinamentos, não só de cunho técnico, mas também empreendedor e gestão emocional, pois o

projeto  têm o intuito  de  formar  esses  jovens  para  que no  futuro,  possam gerir  a  própria

empresa.

O  sistema  que  o  projeto  propõe  é  sustentável  e  de  baixo  custo  -  outro  item

colaborativo  para  o  impacto  social-  visando  atender  comunidades  carentes  do  recurso.

Ademais, o projeto mostra-se também como uma excelente alternativa para pessoas com bons

recursos financeiros e que estejam alinhados com a causa ambiental e/ou também carecem de

abastecimento.

Visando a universalização da água, o projeto se propõe a atender diferentes nichos de

clientes e, por conseguinte irá produzir duas cisternas diferentes, uma compacta, com bom

custo benefício, direcionada para residências com limitados espaços livres . E uma maior,

mais  sofisticada,  que  possui  um  sistema  híbrido,  que  proporciona  a  estabilidade  da

disponibilidade do recurso. Esta última, é direcionado para pessoas que possuem um espaço e

poder aquisitivo maiores, para tal, será vendido não só o produto, como também a mão de

obra especializada.
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Para validar o projeto, elaboramos um Minimum Viable Product - MVP, um protótipo

do nosso produto: uma cisterna direcionada principalmente (público alvo) para a população

urbana, a qual muitas vezes é possuidora de pouco espaço físico em sua residência. Para tanto,

foi  desenvolvido junto  a  professores  e  técnicos  especializados,  um sistema compacto,  de

baixo custo e de fácil instalação, uma mini cisterna, que pode ser acoplada a qualquer canto

da  casa,  só  tem-se  como  exigência  que  o  imóvel  possua  calhamento  (cano  que  fica,

geralmente na lateral da casa para recebimento das águas pluviais. A água cai no telhado e

escoa para a calha seguindo para a rua, evitando infiltrações na residência).

DESAFIO EMPREENDEDOR INOVE MAIS

O Desafio Inove+ é uma competição  de soluções inovadoras de todas as áreas do

conhecimento,  aberta  a todos os alunos de graduação e  pós-graduação das instituições  de

ensino  superior  do  estado  do  Pará,  públicas  e  privadas.  Neste  evento,  os  competidores

receberam orientação de profissionais especializados e de empreendedores com experiências

de sucesso. 

O projeto Amana Katu foi submetido na Categoria 1 - Ideias com potencial para gerar

PRODUTO,  SERVIÇO OU PROCESSO INOVADOR e,  também,  na  Categoria  2:  Ideias

INOVADORAS com potencial para gerar IMPACTO SOCIOAMBIENTAL. O Formulador do

projeto  foi  a  acadêmica  de  engenharia  cívil  Marivana  Almeida  e  como  Colaborador,  os

membros:  Daniel  Dantas,  Alan  Kardec,  Evan  Danko,  Rafaela  Reis,  Rosinaldo  Silveira  e

Arthur Miranda.

No dia 30 de setembro de 2017, no Centro de Convenções Benedito Nunes da UFPA,

o  projeto  foi  apresentado  via  apresentação  oral  e  as  equipes  formadas.

O  projeto  começou  a  desenvolver  seu  modelo  de  negócio  e  MVP,  o  processo  de

desenvolvimento do projeto e produto terminou no dia 03 de novembro de 2017. Uma equipe

de mentores esteve disposta a auxiliar no aprimoramento de idéias.

A fase final da competição compreende o Evento FINAL e Premiação, onde as equipes

precisam apresentar o projeto no formato de apresentação PITCH. Neste dias poderiam ser

utilizados recursos multimídia, protótipos, entre outros recursos considerados necessários ao

bom entendimento da proposta.
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PITCH

O PITCH é uma apresentação sumária de 3 a 5 minutos com objetivo de despertar o interesse

da  outra  parte  (investidor  ou  cliente)  pelo  seu  negócio,  assim,  deve  conter  apenas  as

informações essenciais e diferenciadas. O acadêmico de Engenharia Biomédica e Engenharia

Mecânica Arthur Miranda ficou responsável pela apresentação, desenvolvimento do projeto e

elaboração do modelo de negócio do projeto em conjunto com a equipe.

SOFTWARES UTILIZADOS

AutoCAD 2017: Utilizado para a elaboração do modelo tridimensional do protótipo assim

como a demonstração via AutoCAD 3D das duas variantes de sistema: alta capacidade e baixa

capacidade;

Adobe Photoshop CC 2017: Utilizado para a manipulação de imagens. (funções específicas);

Adobe Illustrator CC 2017: Utilizado para manipular vetores gráficos;

Adobe After Effects CC 2017: Utilizado para elaborar efeitos gráficos e visuais no vídeo;

Sony  Vegas  PRO  14.0:  Utilizado  para  a  manipulação  de  áudio  e  sincronização;

Adobe Media Encoder CC 2017: Utilizado para a renderização final do vídeo;

PhotoFiltre 7: Utilizado para a manipulação de imagens. (familiaridade);

PowerPoint 2016: Ferramenta principal de apresentação PITCH;

Word 2016: Utilizado para a manipulação de fontes e textos.

METODOLOGIA DO PITCH

A  apresentação  foi  separada  nas  seguintes  etapas:  Problemática,  Solução,

Apresentação  do  Projeto,  Tecnologia  e  Inovação,  Produto  (MVP),  Modelo  de  Negócio,

Escalabilidade e Planos Futuros.

Na  Problemática  foi  apresentada  situações  de  escassez  de  água,  além  de  notícias

regionais  sobre o problema de falta  de água em diversos bairros  do estado. Ademais,  foi

demonstrado  que 3 municípios  paraenses  estão entre  os  piores  índices  de saneamento  do

Brasil.

Um vídeo explicitou a quantidade de chuva que esvai todos os dias em Belém e na região,

apresentando então o projeto como solução para diversos problemas hídricos locais.

Figura 1 – Inicio do Vídeo referente ao projeto Amana Katu
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Fonte: Os autores, 2018.

Após a apresentação do projeto Amana Katu como proposta de inovação econômico-

social,  diversas  fotos  do desenvolvimento  de nosso  protótipo  aparecem,  finalmente  nosso

MVP é apresentado e a tecnologia e inovação é apresentada, em conjunto com o modelo de

negócio, escalabilidade e planos futuros.

A Final do Desafio Inove+ ocorreu no dia 11 de novembro de 2017. Os vencedores da

categoria  PRODUTO,  SERVIÇO  OU  PROCESSO  INOVADOR  foram,  respectivamente,

Amana Katu (1ª lugar), MadECOL (2º lugar) e Minerva (3º lugar). Como prêmio de primeiro

lugar  o projeto  ganhou R$2.500,00,  além de  um pacote  de  capacitação  e  consultoria  em

desenvolvimento de produto, gestão, finanças, inovação, propriedade intelectual, negociação,

captação de recursos e mercado dentro do Startup UNIVERSITEC.

MOVIMENTO REPÚBLICA DE EMAÚS

Após a conquista do Desafio Inove+, o projeto Amana Katu obedecendo o modelo de

negócio visado, optou por empoderar jovens em vulnerabilidade social de uma comunidade

local: Movimento República de Emaús, que é uma Utilidade Pública Estadual com sede e foro

na  cidade  de  Belém  composta  por  pessoas,  inclusive  crianças  e  jovens,  que  continuam

construindo um projeto de vida na garantia dos direitos de crianças e adolescentes.

Os  jovens  dessa  comunidade  serão  capacitados  para  elaborar  nossos  produtos  e

receberão uma bolsa auxílio adaptável que atua em jus a receita do projeto sem fins lucrativos

Amana Katu. Somando a isso, os jovens receberão treinamentos para o auto desenvolvimento

na área do empreendedorismo, assim como eventuais palestras.

A proposta foi bem recebida pela entidade, os treinamentos e capacitações começaram

no dia 
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13 de novembro de 2017, primeiramente com a ação: “Árvore do Sonhos”, atividade

que  busca  identificar  os  propósitos  pessoais  de  cada  jovem,  para  uma  futura  triagem  e

alinhamento de intenções com o projeto.

6. CONCLUSÃO

Com toda a experiência obtida nos eventos, desafios e projeto com o Amana Katu,

foram desenvolvidos diversos valores e aprendizados, como o foco, dedicação, determinação,

humildade, carisma, oratória, além conhecimentos de marketing, mercado, mídia, networking

e empreendedorismo. Somando a isso diversas ferramentas foram aplicadas e validadas como

o Design Thinking, Google Design Sprint e Canvas.

Durante a validação do projeto, diversas novas idéias surgiram e parcerias inesperadas

foram se formando, como o interesse da Amanco, uma empresa que atua nos mercado predial,

infraestrutura, irrigação e industrial, atendendo principalmente os setores de construção civil e

agropecuária,  esta  que  disponibilizou  financiamento  e  coaching  para  o projeto.  A Startup

FabLab que é uma organização que atua e investe na cultura maker sob o lema “faça você

mesmo”, incentiva e contribui o projeto pontualmente com mentoria e até editais.

No início do ano de 2018, o projeto foi submetido a um edital da Nestlé, infelizmente,

o  projeto  não  foi  selecionado  como  finalista,  porém,  o  projeto  ganhou  visibilidade

internacional e um novíssimo parceiro surgiu com outra ideia tecnológica e inovadora, a SDW

-  Safe  Drinking  Water  for  All,  uma  startup  de  impacto  socioambiental  concentrada  em

encontrar  soluções  inovadoras  para  as  diversas  vertentes  relacionadas  a  água,  ela  deseja

aprimorar o projeto com um filtro que funciona através de um sistema solar.
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