
Processo de Seleção de Startups

Introdução

Seja bem-vindo(a) ao Guia de Inscrição e Processo de Seleção de Startups para
o Programa Conecta Nordeste.

Visando fortalecer as ações estratégicas de cada Estado da Região Nordeste, o

CONECTA NORDESTE busca potencializar as iniciativas existentes em parcerias com
os players do ecossistema de inovação, empresas e as comunidades
empreendedoras, gerando através de parcerias, oportunidades para geração de negócios

e acesso a mercado para as startups da Região.

Entregando ao ecossistema conteúdos relevantes, rede de mentores e

oportunidades para geração de negócios e acesso ao mercado para startups nordestinas.

As Startups selecionadas terão seus negócios apoiados através de capacitação,

mentorias especializados, conexões e oportunidades de negócios.

Objetivo

O presente chamado tem por objetivo selecionar até 45 Startups para participar da

1ª Edição do Programa Conecta Nordeste.

Submissão das Startups

Os projetos deverão ser cadastrados e submetidos, obrigatoriamente, por meio de

formulário eletrônico de inscrição, ficando disponível até o dia 20 de setembro de 2022. Não

sendo aceitas inscrições fora do período aqui descrito.

PARA REALIZAR SUA INSCRIÇÃO, ACESSE O LINK:

https://bit.ly/ConectaNordeste.

https://bit.ly/ConectaNordeste


Fique atento:

o No ato da inscrição, além das respostas aos questionamentos do formulário,

o(a)interessado(a) deverá disponibilizar:

▪ Obrigatoriamente, uma apresentação em slides a respeito do

PROJETO DE NEGÓCIO INOVADOR (doravante, denominada “pitch

deck”);

▪ Preferencialmente, um vídeo, com duração máxima de três (3)

minutos, em que o(a) interessado(a) ou representante do PROJETO

DE NEGÓCIO INOVADOR apresente pessoalmente as características

de seu produto, projeto e/ou solução (doravante, denominado “vídeo

de pitch”);

o Não aceitaremos projetos submetidos por qualquer outro meio;

o Só aceitaremos uma única inscrição por proponente;

o Quaisquer pedidos de esclarecimentos e dúvidas deverão ser encaminhados

para o e-mail: startup@ninnahub.com.br.

Critérios de Seleção

Temos alguns requisitos para as startups submeter sua candidatura ao Conecta
Nordeste. Confira abaixo a descrição dos principais critérios de seleção:

1. Tração no Mercado: Analisaremos se o produto/solução apresenta tração no

mercado em que está inserido, ou seja, com produto pronto validado no mercado e,

preferencialmente, estar monetizando.

2. Escalabilidade: Analisaremos se o modelo de negócio da Startup é pautado por

algum produto digital ou vertente semelhante, demonstrando grande potencial de

escala;

3. Time: ponto importante é a capacidade e aptidão da equipe, onde pluralidade de

perfis, boa estruturação e especialistas na área da solução serão diferenciais;

desejável que pelo menos um sócio/founder participe das atividades do programa;
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4. Diferencial frente à concorrência: Analisamos se o modelo de negócio tem

diferencial competitivo de mercado.

Processo Seletivo

Serão selecionadas preferencialmente até 05 (cinco) startups por Estado, totalizando

45 (quarenta e cinco) startups.

O processo de seleção ocorrerá nas seguintes etapas:

1. APLICAÇÃO: As startups devem preencher o formulário e enviar todas as

informações solicitadas. por meio do link: https://bit.ly/ConectaNordeste.

A fase de inscrição será de 31/08/2022 a 20/09/2022.

2. AVALIAÇÃO E SELEÇÃO PARA ETAPA DE CONTEÚDO E MENTORIA:
Finalizada as inscrições, será feito um trabalho de análise e aplicação dos critérios

de seleção pelo Comitê Avaliador composto por membros da rede de parceiros do

Conecta Nordeste, levando em consideração os seguintes critérios:

Critérios Nota Máxima Peso Pontuação
Máxima

Grau de maturidade do
negócio

5 5 25

Grau de inovação 5 4 20

Potencial de mercado 5 4 20

Composição da equipe 5 4 20

Potencial de escala 5 3 15

TOTAL 100

https://bit.ly/ConectaNordeste


3. RESULTADO: A organização do Programa divulgará a listagem das Startups

selecionadas, em ordem alfabética, por meio das redes sociais do Programa

www.instagram.com/conecta.nordeste, até a data de 23/09/2022.

Em caso de empate será utilizada a média aritmética simples das notas atribuídas

pelos avaliadores ao ponto de maturidade do negócio, persistindo, será avaliado a

média grau de inovação. Caso ainda haja empate será avaliado a idade das pessoas

que submeteram os projetos, sendo dada prioridade a pessoa de mais idade.

A pontuação final é definitiva e irrecorrível.

4. SELEÇÃO DAS STARTUPS PARA ETAPA DOS EVENTOS DE CONEXÃO

Serão selecionados, para a ETAPA CONEXÃO, as startups que participarem de

todas as atividades obrigatórias do Programa.

Os eventos de Conexão ocorrerão de forma presencial em Estados a definir

posteriormente ao processo de seleção das startups, dando preferência aos Estados

que tiverem o maior número de startups inscritas.

As Startups selecionadas para a ETAPA CONEXÃO, deverão possuir registro no

CNPJ, podendo a mesma realizar o registro de CNPJ posteriormente ao período de

inscrição do Programa, devendo submeter esta informação no ato de envio da nova

apresentação e vídeo pitch.

As Startups aprovadas deverão enviar uma nova versão de vídeo de pitch e nova

versão de pitch deck, por meio de formulário específico a ser disponibilizado pela

ORGANIZAÇÃO, no prazo a ser apresentado.

Os custos de deslocamento e hospedagem serão por conta das startups

selecionadas.

Cronograma Geral

http://www.instagram.com/conecta.nordeste


O Quadro 1 apresenta as datas de início e de término das principais etapas do ciclo..

ETAPA INÍCIO TÉRMINO

PERÍODO DE INSCRIÇÃO 31/08/22 20/09/22

AVALIAÇÃO E SELEÇÃO 21/09/22 22/09/22

DIVULGAÇÃO RESULTADO 23/09/22 23/09/22

ETAPA JORNADA DE CONTEÚDO & MENTORIAS 27/09/22 04/11/22

Onboarding 27/09/22 27/09/22

Período dos Encontros de Conteúdo 28/09/22 02/11/22

Matching das mentorias individuais de negócios 10/10/22 14/10/22

Matching das mentorias individuais de produto 17/10/22 21/10/22

Matching das mentorias individuais de investimento 24/10/22 28/10/22

ETAPA DE CONEXÃO 07/11/22 12/11/22

Matching das mentorias individuais especializadas
para apresentação 07/11/22 08/11/22

Eventos de Conexões Startups-Empresas 09/11/22 12/11/22

ETAPAS E ATIVIDADES

O Conecta é baseado em três Etapas: CONTEÚDO, MENTORIAS e CONEXÃO.

ETAPA
CONTEÚDO

ENCONTROS TÓPICO

1º ENCONTRO ALINHAR CLIENTE E MERCADO PARA
VENDER O PRODUTO



2º ENCONTRO DEFINIR E ALCANÇAR O MERCADO
ALVO

3º ENCONTRO VENDER A PROPOSTA DE VALOR

4º ENCONTRO APRIMORAR O BRANDING E
MARKETING PARA FORTALECER O

RELACIONAMENTO COM O CLIENTE

5º ENCONTRO CANAIS DE AQUISIÇÃO, GROWTH E
FUNIL DE VENDAS

ETAPA
MENTORIA

Até quatro sessões individuais de mentorias de NEGÓCIO,
PRODUTO e INVESTIMENTO com profissionais com experiência
de mercado e conhecimento técnico condizente com as
necessidades dos empreendedores.

ETAPA
CONEXÃO

As startups qualificadas para essa etapa terão oportunidade de
apresentar seu negócio para as empresas parceiras e fundos de
investimento. Serão realizados 04 (quatro) eventos em 04
Estados distintos do Nordeste, para promover as conexões entre
as startups participantes e empresas e fundos de investimento,
com o foco na geração de negócios.

Responsabilidades das Startups selecionadas

As startups selecionadas, devem estar de acordo com os pontos estabelecidos neste

documento, participando das atividades pré-estabelecidas, respeitando as regras de

convivência e desenvolvimento do programa.

Informações Importantes
● Todos os dados disponibilizados serão tratados de forma sigilosa;

● Prezamos por uma comunicação clara e direta, caso a Startup durante o programa

não comunique sua falta de participação durante os encontros pré-estabelecidos, um



email será enviado, não obtendo retorno, enviaremos um segundo email, se este

também não obtiver resposta, a Startup será encaminhada para desligamento do

programa.

● Os ORGANIZADORES não se responsabilizam por qualquer problema técnico no

envio das informações/anexos ou por qualquer outra possibilidade de falha de ordem

técnica que venha a acontecer durante a submissão da proposta;

● Quaisquer dúvidas sobre este edital devem ser esclarecidas por meio do e-mail:

startups@ninnahub.com.br
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ANEXO I
Formulário de Inscrições de Startups

Cada projeto deverá apresentar, por meio do formulário eletrônico de inscrição, as seguintes

informações:

1. Informações Iniciais e Time
a. Nome da sua Startup;

b. Email;

c. Telefone;

d. Cidade/Estado;

e. Site da Startup;

f. Descrição do negócio;

g. Redes sociais;;

h. Em qual fase sua startup se encontra;

i. Quem são os Fundadores/Sócios;
j. CNPJ

2. Negócio & Escalabilidade

Buscamos informações referentes ao modelo de negócio e indicadores do estágio
de mercado da startup.

a. Setor de Atuação;

b. Modelo de Receita;

c. Para quem vende;

d. Quem são seus concorrentes e como vocês se diferenciam;

e. Pitch Deck;

f. Vídeo Pitch


