PROGRAMA ACELERA MGTI
CHAMADA PARA O CICLO SMART CITIES 2019
SELEÇÃO DE STARTUPS DE BASE TECNOLÓGICA – SOLUÇÕES SMART CITIES

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 Smart Cities 2019, para
startups de base tecnológica com soluções para Smart Cities e convida os interessados a
inscreverem-se de acordo com as condições estipuladas nesta chamada.
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OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA
Selecionar e desenvolver startups de base tecnológica com soluções para Smart Cities que já
possuam pelo menos um MVP (Produto Mínimo Viável) da solução pretendida e que
estejam, no mínimo, em fase de descoberta ou validação do cliente.
Nesta chamada, teremos como parceiro a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (PBH),
cuja participação facilitará a utilização de dados abertos e a intermediação de testes dos
protótipos (MVP’s) apresentados e ou desenvolvidos ao longo do programa. Isso quer dizer,
que as soluções desenvolvidas no programa poderão ser validadas no próprio município de
Belo Horizonte contribuindo para nos tornarmos uma cidade mais inteligente. A seleção dos
projetos terá como base principal as demandas levantadas pela prefeitura relacionadas, mas
não limitadas, aos setores de mobilidade, segurança e saúde que geram impacto no dia a dia
do cidadão.
Outro grande parceiro que teremos nesta chamada, disponibilizará a maior rede LoRaWANTM
pública e neutra do mercado brasileiro, viabilizando a conexão de hardware e software dos
projetos desenvolvidos no programa.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA
Citamos aqui alguns objetivos específicos do programa:
2.1 - Criar condições favoráveis para que as empresas que compõem o público alvo deste
projeto, desenvolvam soluções para cidades inteligentes alinhadas, principalmente à demanda
do mercado público;
2.2 - Melhorar a rotina do cidadão através do desenvolvimento de soluções que transformam a
sua experiência e relacionamento com os mais diversos aspectos que envolvem a sua interação
com a cidade;
2.3 - Apoiar o desenvolvimento de Belo Horizonte como uma cidade inteligente tornando-a uma
referência nacional.
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CONCEITO
Para fins desta Chamada, denomina-se:
Startup de Base Tecnológica: startups em cujos negócios a componente tecnologia da
informação é imprescindível na entrega do produto e/ou serviço ofertados;
Smart Cities, Cidades Inteligentes ou Cidade Digital: espaço urbano que utiliza as
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e outros meios para melhorar a qualidade de
vida, a eficiência das operações, os serviços e infraestrutura urbanos, a fim de se atender as
necessidades dos cidadãos nos aspectos social, econômico e/ou ambiental.
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METODOLOGIA APLICADA E SERVIÇOS OFERECIDOS
Cada etapa será trabalhada e monitorada conforme previsto na metodologia de aceleração
utilizada que é fundamentada no Lean Startup, Customer Development e no modelo CERNE
de Gestão da Aceleradora. Todas em conjunto proporcionam de forma consistente o
desenvolvimento das startups e da própria Aceleradora. A metodologia desenvolve a startup
com foco nos eixos de Mercado, Tecnologia, Gestão, Capital e o próprio eixo Empreendedor.
Consultorias e Workshops:
As consultorias são desempenhadas por especialistas de mercado referentes à cada eixo
específico.
Os workshops servem como uma ferramenta de alinhamento de conceitos.
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Ao longo do programa serão realizados diversos eventos com o objetivo de proporcionar a troca
de experiências entre as próprias startups e acesso a temas relevantes realizados por
empresários, startups e parceiros do mercado.
Mentorias com empresários e especialistas de mercado
O Programa de Mentoria, desenvolvido pelo próprio Acelera MGTI permite 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
determinada fase de seu desenvolvimento.
Importante ressaltar que neste ciclo, por se tratar de um projeto focado em Smart Cities,
contaremos com vários profissionais especializados no assunto para apoiar o desenvolvimento
das startups ao longo do programa.
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PRÊMIO OFERTADO
Com o objetivo de proporcionar conexões e aprimoramento das soluções, será disponibilizado
como prêmio, para até 2 startups que mais se destacarem, segundo os critérios de evolução
do programa, subsídio de até 100% de passagem aérea internacional e estadia para 1 (um)
representante de cada startup.
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ELEGÍVEIS PARA O PROGRAMA
São considerados elegíveis inscrições, provenientes de todos os estados brasileiros e de todos
países do mundo, os projetos:
1) que estejam no estágio de maturidade objeto deste programa;
2) que sejam compostos por, pelo menos, 2 sócios empreendedores;
3) que os representantes sejam brasileiros, natos ou naturalizados, e/ou estrangeiros em
condição de permanecer no Brasil pelo período de participação no programa;
4) que tenham CNPJ constituído; ou em constituição comprovadamente;
5) que entre os representantes, pelo menos 1 membro seja sócio/empreendedor e que se
comprometa a participar de pelo menos 80% de todas as atividades propostas pelo
Programa que forem classificadas como “obrigatórias”;
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VAGAS
Serão oferecidas vagas para até 12 startups que se adequarem às regras desta Chamada.

8

DURAÇÃO DO PROGRAMA
O programa terá duração de 6 meses corridos.
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COBRANÇA DE EQUITY

A Fumsoft terá o direito de adquirir cotas do capital social da startup selecionada, no valor de 4%.

10 CUSTO E PRESENÇA NO COWORKING DURANTE O PROGRAMA
Está previsto o pagamento do valor de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais) mensais para
um time de até 3 participantes de cada startup selecionada. Recomendamos fortemente que
representantes das startups selecionadas para este ciclo estejam presentes no ambiente físico
do coworking da Fumsoft ao longo do desenvolvimento do programa, pelos benefícios já
comprovados da troca de experiências e ajuda mútua entre as startups do ciclo e também com
as demais já presentes no coworking.
O programa Acelera MGTI está localizado no coração de Belo Horizonte, num espaço
disponível 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;

●

Pool de impressão ilimitado;

●

Salas de reunião;

●

Recepção (para recados, correspondências, etc);

●

Endereço para abertura de CNPJ;

●

Espaço reservado para videoconferências;

●

Auditório para 80 lugares;

●

Café Bar;

●

Parceria com Amazon para hospedagem de arquivos na nuvem, acesso a
fornecedores com valores especiais para startups na prestação de serviços
Jurídicos, Contabilidade, Marketing Digital e Fábrica de Software.
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11 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS STARTUPS
11.1 O processo seletivo será conduzido por uma Comissão Julgadora especialmente designada

pela Fumsoft e seus parceiros, 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 até 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.

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

11.2.1 Minha startup em uma frase
11.2.2 Problema que resolvo
11.2.3 Solução proposta
11.2.4 Como monetizo o meu negócio
11.2.5 Concorrentes existentes e potenciais
11.2.6 Principais clientes e parceiros
11.2.7 Composição do time atual
11.2.8 Média de faturamento mensal
11.2.9 CNPJ (quando houver)
11.2.10 Investimento recebido
11.2.11 Participação em programa(s) de Aceleração
11.2.12 Principais desafios a serem enfrentados
11.2.13 O que espero alcançar prioritariamente com este programa?
11.2.14 Video Pitch

Os critérios de números 11.2.1 a 11.2.7 receberão notas de 1 a 5 da banca julgadora e os
demais critérios tem como objetivo apoiar o Processo Seletivo, e serão selecionadas as
startups que obtiverem média geral igual ou superior a 3.
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Na etapa de Seleção Final, o pitch apresentado deverá ter até 10 minutos de duração, e
deverá contemplar os critérios já descritos no item 11.2. Receberá notas de 1 a 4, pela banca
avaliadora, e serão selecionados, aqueles que obtiverem média igual ou superior a 3;

11.3 Caso o número de startups selecionadas seja superior a 12, ficará a critério da Fumsoft,

selecionar as 12 de seu maior interesse, ficando as demais para uma eventual 2a chamada.

12 PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO
12.1 A

inscrição

será

efetuada

na

plataforma

Gust,

no

endereço

eletrônico

https://gust.com/programs/acelera-mgti-smart-cities-2019 até o dia 31 de maio de 2019.
12.2 Poderão não ser aceitas submissões que não fornecerem todas as informações solicitadas;
12.3 Esta chamada está disponível nos endereços eletrônicos: www.aceleramgti.com

e/ou www.fumsoft.org.br

13 CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
O resultado da seleção dos projetos será publicado nos endereços eletrônicos:
www.aceleramgti.com e/ou www.fumsoft.org.br de acordo com o cronograma abaixo:
Etapa
Aplicação do programa na plataforma Gust:
https://gust.com/programs/acelera-mgti-smart-cities-2019

2019
16 de abril a 31 de maio

Divulgação do Resultado da etapa de Pré-Seleção

07 de junho

Etapa de Defesa do Pitch

17 de junho

Divulgação do Resultado Final

21 de junho

Trâmites contratuais (assinatura de contratos)
Início do Programa

24 a 28 de junho
01 de julho
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14 ESCLARECIMENTOS
Esclarecimentos serão feitos através do e-mail empreendedorismo@aceleramgti.com

Haverá sessão de esclarecimento presencial ou via webinar a ser divulgada ao longo desta
chamada.

15 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 nos sites www.fumsoft.org.br e www.aceleramgti.com

Belo Horizonte, 16 de abril de 2019.

LEONARDO FARES MENHEM
PRESIDENTE FUMSOFT – SOCIEDADE MINEIRA DE SOFTWARE
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