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As 40 startups selecionadas para integrar a 4ª Rodada do Programa de Aceleração do Governo de
Minas Gerais - Seed - vão conhecer, nesta terça-feira (20/6), às 9h30, o seu novo espaço para
desenvolvimento empreendedor. A recepção é promovida pelo Estado, por meio da Secretaria
de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Sedectes).

Considerado um dos principais projetos do Programa Minas Digital, coordenado pela Sedectes e
financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (Fapemig), o Seed ambiciona
fomentar o empreendedorismo e desenvolver o ecossistema de startups no estado, além de buscar
a transformação de Minas Gerais no maior polo de empreendedorismo e inovação da América
Latina. Para isso, oferece apoio a empreendedores, nacionais e estrangeiros, que desenvolvam
empreendimentos de base tecnológica.

Com duração de seis meses, cada rodada acolhe 40 startups, que recebem capital semente livre de
participação de até R$ 80 mil. Os participantes são beneficiados com mentorias personalizadas,
formação empreendedora, escritório compartilhado e conexão com o ecossistema global.

Além disso, com mais de 50 empresas parceiras, dentre elas grandes nomes como Microsoft,
Amazon, IBM e Google, o programa também oferece US$ 1 milhão de benefícios não financeiros -
perks.

Em contrapartida, os empreendedores realizam atividades de difusão por Minas Gerais,
promovendo workshops, cursos e oficinas para difundir conhecimentos, trocar experiências e
estreitar laços pelo estado, divulgando o programa e disseminando a cultura empreendedora aos
mineiros. Somados os números das três primeiras edições, cerca de 40 mil pessoas já foram
impactadas pela iniciativa.

A 4ª rodada do Seed recebeu inscrições de 1.153 startups de 15 países, totalizando mais de 2.750
empreendedores de 27 nacionalidades diferentes. Entre os inscritos, tiveram estrangeiros de países
como Angola, Estados Unidos, Rússia, Equador, Nigéria, Irã, Nepal, Austrália, Canadá e
Paquistão. Em âmbito nacional, o SEED recebeu inscrições de todas as regiões do Brasil.

Além de brasileiros de diferentes regiões do país, a 4ª rodada contará com a participação de
empreendedores da Índia, Peru, Alemanha, Chile, Bolívia, Quênia, México, Holanda e Portugal.

Desde que começou, o programa já apoiou 112 projetos de empreendedores de 12 países. Juntas,
as startups envolvidas faturaram mais de R$ 26 milhões a partir do início de suas operações. Além
disso, apenas em 2016, o programa motivou, diretamente, cerca de 150 contratações profissionais
e, indiretamente, aproximadamente 450.

http://www.mg.gov.br
http://www.tecnologia.mg.gov.br
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