PROGRAMA ACELERA MGTI
CHAMADA PARA O CICLO 2017/2018
SELEÇÃO DE STARTUPS DE BASE TECNOLÓGICA

O ACELERA MGTI – programa privado gerido pela FUMSOFT - SOCIEDADE MINEIRA DE
SOFTWARE - dentro do contexto do Programa MGTI - programa estruturador de TI de Minas
Gerais - torna público que se encontra aberto o processo seletivo - Ciclo 2017/2018, para startups
de base tecnológica e convida os interessados a inscreverem-se de acordo com as condições
estipuladas nesta chamada.
POR QUE SER ACELERADO POR NÓS?
Local, método, dinheiro e contatos. O que vale mais para uma startup?
Cada um a seu tempo, todos têm um momento de maior importância. De modo geral uma startup
passa por várias fases antes de alcançar o sucesso. E uma das fases que mais contribui para
uma transição sólida acontece no momento no qual a ideia já foi estruturada, mas ainda não foi
colocada em prática. É quando são conquistados os primeiros clientes reais, ou seja, aqueles
clientes definidos na estratégia e que respondem às ações de marketing e vendas realizadas pela
empresa.
É exatamente nessa fase que a metodologia de aceleração / incubação cumpre seu papel
fundamental, pois sem um método eficaz ou sem uma equipe experiente aplicando tais conceitos,
investimento e contatos trarão poucos resultados para uma startup que ainda não sabe
claramente quem é seu cliente, qual problema resolve, qual sua oferta e qual seu nicho inicial de
mercado a ser dominado.
Dados os fatos, podemos afirmar que o Acelera MGTI é a melhor opção para startups que se
encontram nesse estágio de maturidade. O alicerce principal de nosso modelo de
desenvolvimento de startups encontra-se exatamente na metodologia de aceleração /incubação,
que é fundamentada nos conceitos do programa de Inovação & Empreendedorismo da
Universidade de Stanford, do Lean Startup, do Customer Development, da modelo CERNE e em
nossa grande experiência com empreendedorismo.
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O QUE OFERECEMOS?
•

Conexões com ecossistemas mundiais de empreendedorismo com Silicon Valley (SCPD –
Stanford Center for Professional Development), França (Euratechnologies), Inglaterra (UK
Trade & Investment) e Portugal (Startup Lisboa e Rede BIN@):
Neste ciclo, será ofertado:
o

Programa de Inovação e Empreendedorismo com Stanford: 1 (uma) vaga
gratuita na turma prevista para 2018 (uma vez confirmada), para a startup que
mais se destacar segundo os critérios de evolução do programa. A
gratuidade não inclui, despesas de passagem aérea, estadia e alimentação
que deverão ser arcados pelos participantes;

o

Visita a ecossistemas internacionais de empreendedorismo: Subsídio de até
100% de passagem aérea internacional para até 4 startups e estadia por 5
dias para aquelas que mais se destacarem segundo os critérios de evolução
do programa. O destino será escolhido de acordo com o país do parceiro da
rede BIN@ que receberá as startups selecionadas;

•

Consultorias e Treinamentos /Eventos nas áreas de mercado, modelo de negócios,
tecnologia, vendas, jurídico, finanças e recursos humanos;

•

Desenvolvimento da startup estruturado por metodologia fundamentada nos conceitos do
Lean Startup e do Customer Development;

•

Mentorias com empresários e especialistas de mercado;

•

Network em ambiente potencializador de negócios – acesso a mais de 300 empresas
associadas à Fumsoft e Assespro-MG;

•

Acesso a investidores;

•

Infraestrutura de trabalho com link dedicado de internet de 30MB, ambiente descontraído,
salas de reunião, Café Bar Roda de Ideias, serviços gratuitos ou com excelentes
benefícios nas áreas jurídica, contabilidade, recursos humanos, marketing digital,
comercial, infra de TI e meios de pagamento;

•

Acesso facilitado a recursos de fomento e financiamentos como Pro Inovação, Proptec,
Inovacred, Programa Inventiva, SebraeTec, Amitec, Editais InovAtiva, dentre outros.
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Os benefícios oferecidos equivalem a um investimento, por startup, da
ordem de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

QUEM SOMOS NÓS?
•

Somos um programa de empreendedorismo, operado pela Fumsoft, associação privada,
sem fins lucrativos, que desenvolve o mercado de empresas de TI do estado, desde 1992,
com foco em empreendedorismo, negócios internacionais e capacitações empresariais. A
Fumsoft é uma das entidades fundadoras do Programa MGTI que congrega as forças de
diversos agentes públicos e privados em Minas Gerais.

•

Somos a aceleradora/incubadora com o maior track record de Minas Gerais - Alguns
casos de sucesso:
•

MOIP Pagamentos: empresa comprada pela alemã Wirecard por R$165 milhões
(entrevista completa com Igor Senra, veja no link
http://www.fumsoft.org.br/noticias/startup-acelerada-no-mgti-fecha-negocio-milionariocom-empresa-europeia)

“– Para encerrar, o que você falaria para quem está pensando em entrar para o
Acelera MGTI?
Igor – Na verdade, eu acho que, seguir um processo como esse, e eu participo como
mentor, inclusive, muito mais que o processo do passado, eu conheço o processo que
está aqui agora, e eu tenho certeza que essa estrutura ajuda a pensar o negócio, ajuda
a evitar problemas, e tem aquela história que eu te falei também, o network é muito
forte. Então, participar de um processo desses te dá, além da base de conhecimento
teórico, te dá um atalho. Não só as pessoas que estão no processo, mas o que os
mentores trazem, as pessoas com mais experiência que podem ajudar em diversas
coisas, inclusive abrir portas ou oportunidades, enfim. Então, aconselho fortemente.”
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•

AppProva: depoimento concedido por João Guilherme Gallo em 03/05/2017
“…Estar na Acelera MGTI é mais do que fazer parte de uma programa de aceleração, é
estar inserido em um ecossistema com várias iniciativas, conexões e oportunidades…”
“… Atualmente, fazemos parte do grupo Somos Educação. Com certeza o que
despertou o interesse do grupo e o que permitiu que chegássemos no ponto de passar
por esse processo de incorporação está totalmente alinhado com o que conseguimos
desenvolver no período de incubação e aceleração.”

•

OneCloud: startup 100% adquirida pela TIVIT (entrevista completa com Claudio
Correa, veja no link: http://www.fumsoft.org.br/noticias/one-cloud-e-tivit-umnegocio-que-passa-pelo-acelera-mgti)
“… Correa fala da importância do apoio para o crescimento da empresa, “a aceleração
no MGTI, e o programa Startup Brasil, foram fundamentais para conseguirmos chegar
onde chegamos. Tanto pelo apoio financeiro, quanto as mentorias que nos ajudaram
principalmente em desenvolvermos um produto inovador e fazermos um negócio onde
todas as partes ficassem satisfeitas. Também nos tornamos o primeiro case de saída
dessa nova fase da Acelera”

•

Responsável no Brasil e América Latina pela execução do programa de Inovação e
Empreendedorismo com Stanford – SCPD – Stanford Center for Professional
Development – turmas 2014 e 2016 onde foram capacitadas 50 empresas e startups com
cerca de 100 participantes;

•

Parceira com a Universidade Católica de Minas Gerais e por 12 anos consecutivos
implementa o programa de pré-aceleração / incubação de ideias inovadoras para alunos
graduandos dos cursos de Ciências da Computação;

•

Única aceleradora/incubadora de Minas Gerais a fazer parte da rede BIN@ – Business e
Innovation juntamente com seus fundadores: Universidade do Porto - Portugal,
Universidade de Sheffield - Inglaterra e USP – São Paulo. A rede BIN@ promove uma
seríe de ações em prol da geração de conhecimento, de negócios e inovação através da
organização de eventos anuais, programas de soft landing, onde startups são aceleradas
nos ecossistemas das entidades pertencentes à rede, oferecem oportunidades comerciais
e acesso a grandes mercados, executam atividades para promover a colaboração entre os
departamentos de P&D dos parceiros da rede, dentre outras ações promovidas pela rede;
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•

O Acelera MGTI é credenciado junto ao CATI – Comitê de TI do no Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação – MCTI. Como ICT – Instituição Científica e Tecnológica – está
autorizada a gerir projetos da Lei de Informática;

•

Única organização de empreendedorismo de Minas Gerais, da chamada de 2017,
selecionada para participar do programa de Economia Criativa da Samsung &
Anprotec;

•

Única aceleradora de Minas Gerais selecionada para participar das 3 edições do
programa federal StartUp Brasil onde foram rodados 6 ciclos de aceleração.
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PROGRAMA ACELERA MGTI
CHAMADA PARA O CICLO 2017/2018
SELEÇÃO DE STARTUPS DE BASE TECNOLÓGICA

1

OBJETIVO DO PROGRAMA
Selecionar e desenvolver startups de base tecnológica que já possuam produtos ou serviços
que estejam, no mínimo, em fase de descoberta ou validação do cliente com o objetivo de
levá-las a atingir um estágio de validação do problema, da solução e do início da
escalabilidade de vendas.
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CONCEITO
Para fins desta Chamada, denomina-se:
Startup de Base Tecnológica: startups em cujos negócios o componente tecnologia da
informação é imprescindível na entrega do produto e/ou serviço ofertados.
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BENEFÍCIOS OFERECIDOS
O Programa ACELERA MGTI oferece os seguintes benefícios às startups participantes:

Conexões com ecossistemas mundiais de empreendedorismo :
A Fumsoft possui conexões com os ecossistemas do Silicon Valley (SCPD – Stanford Center for
Professional Development), França (Euratechnologies), Inglaterra (UK Trade & Investment) e
Portugal (Startup Lisboa e Rede BIN@):
A Fumsoft executa junto ao SCPD – Stanford Center for Professional Development – o programa
de Empreendedorismo e Inovação. Esse programa é ministrado de 2 em 2 anos e a próxima
turma ocorrerá em 2018.
Neste ciclo, será ofertado:
Programa de Inovação e Empreendedorismo com Stanford: 1 (uma) vaga gratuita na turma
prevista para 2018 (uma vez confirmada), para a startup que mais se destacar segundo os
6

critérios de evolução do programa. A gratuidade não inclui, despesas de passagem aérea,
estadia e alimentação que deverão ser arcados pelos participantes;
A Fumsoft participa da rede BIN@ – Business and Innovation Network, em parceria com a
Universidade do Porto (Portugal), Universidade de Sheffield (Inglaterra) e Universidade USP
(Brasil).
Neste ciclo, será ofertado:
Visita a ecossistemas internacionais de empreendedorismo: Subsídio de até 100% de
passagem aérea internacional para até 4 startups e estadia por 5 dias para aquelas que
mais se destacarem segundo os critérios de evolução do programa. O destino será
escolhido de acordo com o país do parceiro da rede BIN@, que receberá as startups
selecionadas;
Consultorias e Treinamentos / Eventos:
As consultorias e treinamentos focam nas áreas de mercado, modelo de negócios, tecnologia,
vendas, jurídico, finanças e recursos humanos As consultorias são desempenhadas por
empresários com experiência considerável no ramo e também por especialistas de mercado
referentes à cada área específica.
Os treinamentos servem como uma ferramenta de alinhamento de conceitos e para auxiliar na
prática da elaboração do Business Model Canvas e apresentação de pitches bem estruturados.
Ao longo do programa são realizados diversos eventos com o objetivo de proporcionar a troca de
experiências entre as próprias startups e acesso a temas relevantes ofertados por empresas e
parceiros do mercado.
Metodologia fundamentada nos conceitos do Lean Startup e Customer Development:
Um dos pontos fortes do programa é a metodologia de desenvolvimento por que passam as
startups. A metodologia aplicada é fundamentada no Lean Startup, Customer Development e no
modelo CERNE de Gestão da Incubadora/Aceleradora. Todas em conjunto proporcionam de
forma consistente o desenvolvimento das startups e da própria Incubadora/Aceleradora. A
metodologia desenvolve a startup com foco nos eixos de Mercado, Tecnologia, Gestão, Capital e
o próprio eixo Empreendedor.
Mentorias com empresários e especialistas de mercado
São ofertados 2 programas de mentorias ao longo do programa – um interno, desenvolvido pelo
próprio Acelera MGTI e outro pelo parceiro RMI – Rede Mineira de Inovação – Programa
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Mentorar. Tais programas permitem que as startups tenham acesso a empresários e profissionais
experientes de mercado que se voluntariam na oferta de conhecimentos específicos de acordo
com os desafios enfrentados pela startup em cada fase de seu desenvolvimento.
Network em ambiente potencializador de negócios – acesso a mais de 300 empresas
associadas à Fumsoft e Assespro-MG;
A Fumsoft possui fortes conexões com empresas e empresários de sua base de associados assim
como acesso a empresas e empresários participantes das entidades Assespro-MG, SINDINFOR,
e Sucesu Minas, fundadoras do programa MGTI, totalizando cerca de 1.000 empresas do setor de
TI do estado de Minas Gerais.
Acesso a investidores
Acesso a investidores por meio de reuniões específicas para este fim, dependendo do estágio da
startup e da disponibilidade e interesse no modelo de negócio, pelos investidores convidados.
Infraestrutura e Serviços
O programa Acelera MGTI está muito bem localizado no coração de Belo Horizonte, num espaço
de 1.300m², situado à Av. Afonso Pena 4.000, 3o andar, B. Cruzeiro e conta com as seguintes
facilidades:
•

Ambiente moderno e climatizado;

•

Link dedicado de Internet de 30Mb patrocinado pela Cemig Telecom;

•

Pool de impressão ilimitado;

•

Salas de reunião;

•

Recepção (recados, correspondências, etc);

•

Endereço para abertura de CNPJ;

•

Espaço reservado para videoconferências;

•

Auditório para 80 lugares;

•

Café Bar Roda de Ideias;

•

Parcerias com benefícios para as startups em conjunto com prestadores de
serviços de TI, Gestão, Contabilidade, Jurídico, Recursos Humanos e Marketing.

•

Serviços gratuitos ou com excelentes benefícios nas áreas jurídica, contabilidade,
recursos humanos, marketing digital, comercial, infra de TI e meios de pagamento.
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Acesso facilitado a recursos de fomento
•

A Fumsoft, operadora do programa Acelera MGTI, é um agente SebraeTec e pode orientar
e acompanhar a startup no acesso às linhas de fomento do Sebrae, de acordo com as
regras de participação de cada linha, além de assessorar a startup caso esta se interesse
em participar de outras fontes de fomento e ou financiamento providos pelo mercado e as
advindas de editais de P&D. Acesso facilitado a recursos de fomento e financiamentos
como Pro Inovação, Proptec, Inovacred, Programa Inventiva, SebraeTec, Amitec, Editais
InovAtiva, dentre outros.

4

VAGAS
Serão oferecidas vagas para até 15 startups que se adequarem as regras desta Chamada.
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FASES E DURAÇÃO DO PROGRAMA
O programa será desenvolvido em 24 meses, divididos em 2 fases:
Primeira fase - 12 primeiros meses (mês 1 ao mês 12)
Desenvolvimento das startups de forma presencial, em que as participantes do programa
passam pelas etapas previstas da metodologia, aplicadas pela equipe de gestão do Acelera
MGTI com o apoio de seus consultores, mentores e parceiros participantes.
Segunda fase – 12 meses subsequentes (mês 13 ao mês 24)
Desenvolvimento das startups graduadas de forma virtual em que as participantes
receberão, a cada trimestre, aconselhamentos e apoio a escalabilidade de vendas,
transformação da startup em empresa e apresentações individualizadas a possíveis
investidores.

6
6.1

CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
Ser uma startup de base tecnológica;
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6.2

O mesmo sócio ou fundador de uma startup não poderá participar com mais de uma startup
no processo de seleção;

6.3

Pagar o valor mensal previsto na Tabela Equity x Mensalidade, descrito no item 7 desta
Chamada. A classificação de cada startup nesta Tabela, será negociada, caso a caso, pois
será em função do estágio de desenvolvimento e atratividade de mercado no qual a startup
se encontra no período compreendido entre a sua seleção até a data de assinatura do
Contrato com a Fumsoft;

6.4

Dar o direito a Fumsoft de adquirir cotas do seu capital social, conforme % prevista na
Tabela Equity x Mensalidade, descrito no item 7 desta Chamada. A classificação de cada
startup nesta Tabela, será negociada, caso a caso, pois será em função do estágio de
desenvolvimento e atratividade de mercado no qual a startup se encontra no período
compreendido entre a sua seleção até a data de assinatura do Contrato com a Fumsoft;

6.5

Os sócios fundadores da startup deverão comprometer-se a participar presencialmente de,
no mínimo 80%, das atividades previstas ao longo do programa;

6.6

A startup deve comprometer-se a manter uma pontuação de desempenho mínima de 70%,
durante o ciclo da primeira fase do programa, de acordo com os critérios que farão parte da
metodologia de desenvolvimento, detalhada no Contrato entre Fumsoft e a startup.
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TABELA DE EQUITY X MENSALIDADE
Conforme previsto no item 6 desta Chamada, será negociado com a Fumsoft, na ocasião da
assinatura do Contrato, uma das condições abaixo relacionadas na tabela a seguir:
PAGAMENTO MENSAL
PELA STARTUP
(Inclui até 4 pessoas do time)
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8.1

% EQUITY DA STARTUP
PELA FUMSOFT

R$490,00

4%

R$690,00

3%

R$890,00

2%

R$1290,00

1%

PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO
A inscrição será efetuada na plataforma Gust, no endereço eletrônico
https://gust.com/programs/acelera-mgti-ciclo-17-18, até o dia 30 de junho de 2017.
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8.2

Não serão aceitas submissões que não fornecerem todas as informações solicitadas;

8.3

Esta chamada está disponível nos endereços eletrônicos: www.aceleramgti.com.br

e www.fumsoft.org.br
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9.1

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS STARTUPS
O processo seletivo será conduzido por uma Comissão Julgadora especialmente designada
pela Fumsoft, com competência em avaliação de startups de base tecnológica. O processo
será feito em 3 etapas:
•

Etapa de Aplicação : a startup preenche todas as informações solicitadas no
formulário de aplicação e posta um vídeo pitch de 3 minutos;

•

Etapa de Pré-Seleção: com base nas informações preenchidas no formulário de
aplicação e vídeo pitch enviado, as startups recebem notas de 1 a 5 para cada
critério avaliado;

•

Etapa de Seleção Final: as startups que obtiverem média igual ou maior que 3 na
soma dos critérios avaliados, farão a defesa presencial do pitch.

Importante: As startups que não preencherem todas as informações solicitadas na etapa de
aplicação, não participarão das etapas seguintes.
9.2

Na etapa de Pré-Seleção, os seguintes critérios serão analisados pela banca avaliadora:

9.2.1

Resumo Geral da Startup

9.2.2

Problema Identificado

9.2.3

Solução Proposta

9.2.4

Modelo de Negócio

9.2.5

Mercado

9.2.6

Faturamento e Receita Recorrente Mensal (quando houver)

9.2.7

Clientes e Parceiros (quando houver)

9.2.8

Principais Desafios

9.2.9

Time

9.2.10 Video Pitch
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Tais critérios receberão notas de 1 a 5 da banca julgadora e serão elegíveis para a etapa de
Seleção Final, as startups que obtiverem média geral igual ou superior a 3.
9.3

Na etapa de Seleção Final, o pitch apresentado deverá ter até 5 minutos de duração, e
deverá contemplar clientes, problema, solução, mercado, time e números (os que
houverem). Receberá notas de 1 a 5 e serão selecionados, pela banca avaliadora, aqueles
que obtiverem média igual ou superior a 3.

9.4

Caso o número de startups selecionadas seja superior a 15, ficará a critério da Fumsoft,
selecionar as 15 de seu maior interesse, ficando as demais para uma eventual 2a chamada.

10 CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
O resultado da seleção dos projetos será publicado na página do programa, nos endereços
eletrônicos: www.aceleramgti.com.br e www.fumsoft.org.br de acordo com o cronograma abaixo:

Etapa
Aplicação do programa na plataforma Gust:
https://gust.com/programs/acelera-mgti-ciclo-17-18

2017
09 de maio a 30 de junho

Etapa de Pré-Seleção

até 14 de julho

Divulgação do Resultado da etapa de Pré-Seleção

até 14 de julho

Etapa de Defesa do Pitch

17 a 21 de julho

Divulgação do Resultado Final

24 a 28 de julho

Trâmites contratuais

24 a 31 de julho

Início do Programa

01 de agosto

11 ESCLARECIMENTOS
Esclarecimentos serão feitos através do e-mail empreendedorismo@aceleramgti.com
e também haverá sessão de esclarecimento presencial a ser divulgada ao longo desta
Chamada.
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12 ALTERAÇÕES E OU CANCELAMENTO DA CHAMADA
A qualquer tempo, caberá exclusivamente à Fumsoft alterações nas regras desta Chamada,
assim como, por motivo de força maior, seu eventual cancelamento, sem que isso implique
direito a indenização ou reclamação de qualquer natureza
Alterações e ou eventual cancelamento serão divulgados por meio de um aviso complementar
a esta chamada via e-mail e sites www.fumsoft.org.br e www.aceleramgti.com

Belo Horizonte, 09 de maio de 2017.

LEONARDO FARES MENHEM
PRESIDENTE
FUMSOFT – SOCIEDADE MINEIRA DE SOFTWARE
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