PERGUNTAS FREQUENTES
P: Já participei de edições passadas do FIEMG Lab 4.0, posso
participar?
R: Sim. Não existe restrição quanto a participação de EMPRESAS
INOVADORAS de edições anteriores.
P: Minha EMPRESA INOVADORA não é de Belo Horizonte, será
necessário participar presencialmente?
R: Não, as atividades de acompanhamento da EMPRESA
INOVADORA, conteúdos, eventos e conexões de negócios
ocorrerão de maneira online.
Apenas alguns eventos em marcos importantes do programa de
aceleração poderão ocorrer de maneira presencial, respeitando as
recomendações e normas vigentes de combate ao COVID-19, não
sendo obrigatória a participação da EMPRESA INOVADORA
acelerada.
P: Será exigido o CNPJ no momento da inscrição?
R: Sim, o CNPJ é pré requisito. O cartão ou outro documento que
comprove a validade do CNPJ no Brasil deverá ser anexado ao
formulário em formato PDF.
P: É preciso atender os temas das Indústrias do Futuro para
participar do edital?
R: Não. Não é pré-requisito atender aos temas de interesse das
indústrias.
P: O recurso disponível para realizar Provas de Conceito é
exclusivo para parceria com as Indústrias do Futuro?
R: Sim. O recurso disponível é para realizar Provas de Conceito
apenas com as Indústrias do Futuro, mas o FIEMG Lab 4.0

promove intensa conexão das EMPRESAS INOVADORAS com o
mercado para potencializar a geração de novos negócios.
P: O relacionamento será apenas com as Indústrias do Futuro ou
posso me relacionar com outras indústrias?
R: A EMPRESA INOVADORA pode se relacionar com qualquer
indústria do Brasil e do mundo, o programa não restringe o
relacionamento, fazendo parte da metodologia iniciativas que
proporcionem conexões startup-indústria de valor.
P: Já participei de outros programas de aceleração. O FIEMG Lab
4.0 é pra mim?
R: O FIEMG Lab 4.0 busca EMPRESAS INOVADORAS maduras,
capazes de gerar negócios com indústrias. Se sua EMPRESA
INOVADORA está neste estágio, o FIEMG Lab 4.0 é para você.

