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FAQ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

O que é o Conecta?
Que tipo de startups o programa está procurando?
Como posso inscrever minha startup?
Como é o processo de seleção e qual a data limite de inscrição?
Quais critérios serão utilizados para seleção das startups?
Ainda não temos uma empresa legalmente constituída, podemos
nos inscrever no Conecta?
7. Para participar do Conecta a solução da startup já precisa estar
pronta e sendo utilizada? Ou o programa estará acolhendo ideias e
investindo na construção?
8. Qual a duração do programa?
9. Qual o nível de dedicação que vocês esperam da startup?
10. Onde e quando se darão os encontros presenciais do Conecta?
11. Quem fará o acompanhamento das startups nesses encontros?
12. Quantos membros por startup podem participar?
13. Quais os benefícios em participar do Conecta?
14. Quanto vocês investirão nas startups e por quanto de equity?
15. Quais são as áreas focais do programa Conecta?
16. A startup que for selecionada pelo Conecta poderá participar de
outros programas e/ou captar recursos com outros investidores?
17. Quem é o investidor?
18. Qual a relação que a startup terá com o investidor?
19. Quando começa o programa?
20. Como se dá a fase internacional e quem deverá providenciar os
documentos para participação?

1. O que é o Conecta?
Programa de impulso a startups da Confederação Nacional do Transporte (CNT),
desenvolvido em conjunto com o BMG UpTech, braço do Grupo BMG que investe
em inovação. O Conecta selecionará até cinquenta empresas inovadoras cujos
projetos sejam capazes de beneficiar e apoiar o setor transportador, de logística e
seu entorno. A parceria prevê o apoio para tração e investimento em startups que
apresentem soluções inteligentes para problemas mapeados nos modais aéreo,
aquaviário, ferroviário e rodoviário. Além dessas, startups que possam contribuir
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para o desenvolvimento profissional e saúde e bem-estar dos profissionais do
transporte e seus dependentes também serão avaliadas.

2. Que tipo de startups o programa está procurando?
O Conecta é um programa de tração, e não de aceleração. Isso significa
que as empresas participantes, nacionais ou internacionais, já devem
estar em operação, com produtos e serviços disponíveis. As propostas
podem ter relação com a atividade-fim das companhias de transporte
(nos modais aéreo, aquaviário, ferroviário e terrestre) e, também, com
processos internos das empresas (como RH e jurídico, por exemplo).
Além disso, as soluções podem contemplar atividades acessórias a
esses

mercados,

como

gestão

administrativa,

sustentabilidade,

odontologia, nutrição, psicologia, fisioterapia e educação (áreas ligadas
ao Sest, Senat e ITL).
3. Como posso inscrever minha startup?
As startups devem se cadastrar no Programa Conecta, gratuitamente,
por meio do formulário eletrônico de inscrição, com link disponível no
endereço conecta.cnt.org.br , até às 23h59 (horário de Brasília), do
dia 15 de maio de 2018. Não serão disponibilizados quaisquer
outros meios para preenchimento ou entrega da inscrição.
Após a inscrição e seleção, a participação no Conecta será ratificada
mediante assinatura eletrônica e física do documento que compõe o
Anexo I do Edital.
4. Como é o processo de seleção e qual a data limite de inscrição?
O período de inscrição vai até o dia 15 de maio de 2018. Após esse
prazo, inicia-se a etapa de seleção, que consiste na identificação e
entrevistas online das startups interessadas em ingressar no Programa
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Conecta. Até 100 empresas serão entrevistadas com o objetivo de
escolher as 50 startups selecionadas para a fase 1 do Programa.

5. Quais critérios serão utilizados para seleção das startups?
A condução do processo seletivo é de responsabilidade do BMG
UpTech e da NXTP Labs, e será realizado por comitê julgador, que
apreciará, na seguinte ordem, em etapas subsequentes e eliminatórias:
enquadramento

dos

documentos

e

informações

submetidos

às

exigências do Edital; avaliação qualitativa e quantitativa dos critérios
explicitados no Edital; e entrevista online, a ser comunicada aos
proponentes.
Além disso, poderão ser solicitadas informações e documentos
adicionais, sendo que a não apresentação poderá, a critério do comitê
julgador, eliminar a startup. Já a entrevista será agendada pelo BMG
UpTech e/ou NXTP Labs e deve contar com a presença virtual de pelo
menos um dos fundadores do time. Essa etapa tem como objetivos
avaliar a equipe, corroborar as informações disponibilizadas por meio
do formulário online e, principalmente, validar o alinhamento e
expectativa da startup com o Programa.

6. Ainda não temos uma empresa legalmente constituída, podemos
nos inscrever no Conecta?
Claro! Para enviar sua inscrição no Conecta, a startup não precisará
estar registrada no CNPJ. No entanto, se a startup for selecionada
para a FASE 1, será necessário o registro.
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7. Para participar do Conecta a solução da startup já precisa estar
pronta e sendo utilizada? Ou o programa estará acolhendo ideias e
investindo na construção?
O Conecta é um programa de tração e, por isso, o objetivo é que as
empresas participantes, nacionais ou internacionais, já estejam em
operação, com produtos e serviços disponíveis. No entanto, nada
impede que o produto esteja em fase de melhoria ou adequação.

8. Qual a duração do programa Conecta?
O programa tem previsão de duração de até seis meses, sendo que na
fase 1 temos apenas um encontro presencial, na fase 2 são 8 encontros
presenciais e a fase 3 tem duração de 1 mês, onde até 5 startups
passam por aceleração nos Estados Unidos. Os encontros na fase 1 e 2
tem duração de dois a três dias cada. Esse cronograma é passível de
modificação.

9. Qual o nível de dedicação que vocês esperam da startup?
O Conecta é um programa para startups já maduras e, portanto, não
cobramos a presença constante do empreendedor em um coworking. A
única exigência nesse sentido é a participação nos encontros
presenciais, sendo ao menos 1 encontro na fase 1 e 8 encontros na fase
2. Cada encontro tem duração de dois a três dias. A fase 3 é
internacional, com duração de 1 mês em programa de aceleração nos
Estados Unidos, e deverá contar com a presença física de um a dois
membros de cada startup selecionada.

10. Onde e quando se darão os encontros presenciais do Conecta?
Os encontros acontecerão no Brasil, na região metropolitana de Belo
Horizonte (MG), ou em local a ser definido, a critério do BMG UpTech,
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e serão agendados previamente com as startups selecionadas. Já a
fase 3 do Conecta, que envolve a tração internacional das cinco
finalistas do programa, será realizada nos Estados Unidos.
A previsão é que a fase 1 aconteça entre o mês de junho e julho, a fase
2 entre julho e novembro e a fase 3 entre novembro e dezembro.

11. Quem fará o acompanhamento das startups nesses encontros?
Os encontros presenciais serão realizados com mentores e possíveis
parceiros comerciais, conforme definido pelo BMG UpTech.

12. Quantos membros por startup podem participar?
O time, que é o grupo de inscritos para participar do programa
Conecta, pela startup, deve ser composto por, no mínimo, duas
pessoas e, no máximo, três.

13. Quais os benefícios em participar do Conecta?
Além do valor financeiro que será recebido, as empresas participantes
contarão com apoio do programa por meio de mentorias de alto nível,
conexões importantes com o setor transportador e uma aceleração
internacional nos Estados Unidos.

14. Quanto vocês investirão nas startups e por quanto de equity?
O valor financeiro total, em até cinco startups finalistas, que
concluírem as três fases, será de R$ 460.000,00 (quatrocentos e
sessenta mil reais) por até 12% de equity. No entanto, há valores
diferenciados ao longo de cada fase do programa:
➢ Fase 1  R$ 20.000*: 2% de equity e valuation de R$ 1 milhão.
➢ Fase 2  R$ 210.000: mais 6% de equity e valuation de R$ 3,5
milhões.
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➢ Fase 3  R$ 230.000: mais 4% de equity e valuation de R$ 5,7
milhões.
*A startup que comprovar o recebimento de investimento mínimo de R$
30.000,00, no valuation superior a R$ 3 milhões, ficará dispensada de ceder
equity de 2% e ainda receberá o recurso.

15. Quais são as áreas focais do programa Conecta?
- Transporte e logística, no modais aéreo, aquaviário, ferroviário e
terrestre;
- Mobilidade urbana;
- Logística e Supply chain;
- Gestão administrativa;
- Saúde e bem-estar do trabalhador do transporte: odontologia,
nutrição, psicologia, fisioterapia e áreas afins;
- Capacitação profissional e educação para os trabalhadores do setor;
- Sustentabilidade para o setor transportador.

16. A startup que for selecionada pelo Conecta poderá participar de
outros programas e/ou captar recursos com outros investidores?
Sim, claro.

17. Quem é o investidor?
O principal investidor na tração das startups participantes é a Pool
Bossa Nova Investimentos. Basicamente, a empresa é investidor de
longa data, que detém reconhecida expertise no mercado nacional e
internacional.

18. Qual a relação que a startup terá com o investidor?
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As startups participantes assinarão um título privado conversível em
participação societária com a Pool Bossa Nova Investimentos, de
acordo

com

os

anexos

I

e

II

do

edital

(ver

regulamento:

http://cms.cnt.org.br/Imagens%20CNT/2018/Conecta/Edital/Edital-ptbr.pdf)

19. Quando começa o programa?

A data de abertura do Conecta será em meados de junho/2018. As
startups selecionadas serão convocadas com antecedência para este
compromisso e os demais. Essa data e as demais do cronograma
ainda são passíveis de alteração.

20. Como se dá a fase internacional, e quem deverá providenciar os
documentos necessários para participação?

A fase 3 do Programa Conecta será desenvolvida nos Estados Unidos
da América, e o Programa Conecta será o responsável por
providenciar a aceleração. Até dois membros do time poderão
participar da fase internacional, e os documentos necessários (visto,
passaporte, etc), serão providenciados pela própria startup.

Caso sua dúvida ainda não tenha sido respondida neste FAQ, gentileza enviar seu
questionamento para conecta@bmguptech.com.br até 3 dias úteis antes do
encerramento do recebimento das inscrições.
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