
Última atualização em: 05/07

Manual 
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proponente



A Incentiv.me é uma startup de inovação tributária 
que conecta o ecossistema das leis de incentivo 
fiscal, transformando impostos em impacto. Já 
arrecadamos mais de R$ 80 milhões para mais 280 
projetos de diversas causas sociais,  impactando 
mais de 60 mil pessoas em diferentes regiões do 
Brasil.

Para proponentes de projetos aprovados em leis de 
incentivo fiscal, a Incentiv.me oferece soluções para 
otimizar a jornada de captação de recursos: desde a 
expansão da visibilidade por meio de serviços de 
comunicação, envolvimento da rede até 
monitoramento dos resultados.



A Conecta Social é a plataforma de projetos 
incentivados da Incentiv.me!

Com ela, o processo de cadastro de proponentes e 
projetos é muito mais rápido e intuitivo! Integrada a 
um sistema de matchmaking, a plataforma realiza o 
cruzamento inteligente entre projetos e empresas, 
maximizando as suas chances de sucesso. A Conecta 
oferece maior liberdade para a gestão dos projetos 
cadastrados e também uma espécie de auditoria 
documental, que possibilita a resolução de possíveis 
impedimentos e antecipa a coleta de documentos 
solicitados pelas empresas.

Atualmente, cerca de 120 empresas utilizam 
a Conecta em seus processos seletivos!



VAMOS COMEÇAR!

O primeiro passo é acessar 
a Conecta Social.

Caso você esteja acessando pela primeira 
vez, clique em "Cadastre-se" para iniciar 
sua jornada com a gente.



Na página de cadastro, 
selecione qual é o seu perfil: 
patrocinador ou proponente.



AGORA É SUA VEZ
preencha todos os campos



Depois, selecione a opção 
que melhor corresponde ao 
seu perfil (como proponente 
ou patrocinador).



Pessoa fisica 
ou juridica

Agora é sua vez: 
preencha todos 
os campos.



PRONTO!

Uma mensagem de confirmação 
será exibida na sua tela e você 
também receberá um e-mail.



Agora, basta voltar na 
página inicial e realizar 
seu login normalmente.



VAMOS COMEÇAR!

Acesse a Conecta Social.

Caso você já tenha uma conta 
cadastrada, insira seus dados de 
acesso e clique no botão “Entrar”.



Tudo começa no menu Meus 
Dados: a maior parte das 
informações estarão vazias, mas 
logo vão ser preenchidas por você.

Clique na aba “Cadastro” 
para continuarmos. 



Na seção 1, preencha os dados básicos do proponente.

*Quase todos os campos precisam ser preenchidos, apenas 
os campos marcados como opcionais não serão exigidos 
para a conclusão do cadastro.

!

Você pode transitar entre as seções clicando sobre 
os números. 

Atenção: lembre-se de sempre clicar em “salvar” e esperar 
pelo aviso verde de confirmação antes de mudar de seção!



Para salvar seu cadastro, você tem a opção de:

1. Clicar no botão “Salvar” para permanecer na mesma tela;
2. Clicar no botão “Próximo” para salvar e prosseguir para 

a próxima etapa.



Caso tenha selecionado a opção “Pessoa jurídica 
sem fins lucrativos” no cadastro inicial, serão 
exibidos campos para preenchimento com os 
dados do representante legal e campos de 
arquivos para inclusão do “Estatuto Social” e “Ata 
de eleição da diretoria”.

Ao anexar os arquivos e clicar no botão 
“Salvar” ou “Próximo”, aguarde até que a 
mensagem de confirmação seja exibida!



Caso tenha selecionado a opção “Pessoa 
jurídica com fins lucrativos”, campos para 
preenchimento com os dados do representante 
legal e o campo de arquivos para inclusão do 
“Contrato Social” serão exibidos. 



Agora, preencha os dados da pessoa responsável 
pelo cadastro (que no caso, é você).

A testemunha não deve ser a mesma pessoa 
cadastrada como Responsável Legal.

Depois de preencher os dados da seção 2, 
clique em “Salvar” ou “Próximo”.



Na seção 3, é hora de nos conhecermos melhor! 
Coloque informações sobre o seu trabalho ou 
sobre sua organização que a represente bem.

As imagens devem ser nos formatos PNG ou JPG 
e não podem ser maiores que 2MB.

!



Na seção 4, você pode alterar sua senha, se 
achar necessário. Basta inserir a senha atual, 
clicar em alterar senha, cadastrar uma nova 
senha e clicar em “Salvar” ou “Próximo”.

!



Seu cadastro está quase concluído!

Depois de ler as regras, termo de uso e políticas da Conecta Social, 
assinale as caixinhas para demonstrar que está de acordo e clique 
no botão “Concluir Cadastro”.



Seu cadastro foi concluído com sucesso!

Suas informações poderão ser visualizadas no 
seu perfil e a partir de agora você poderá 
começar a cadastrar seus projetos.

E aí, vamos juntos?
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VAMOS COMEÇAR!

Acesse a Conecta Social.

Caso você já tenha uma conta 
cadastrada, insira seus dados de 
acesso e clique no botão “Entrar”.



Você será direcionado para o menu 
“Meus dados”, onde você pode 
visualizar um resumo do seu cadastro.

Para prosseguir com o cadastro 
de seu projeto, clique no menu 
“Meus Projetos”.



Vamos mudar isso! 
Clique no botão 
“Adicionar projeto” 
para começar.

E não se preocupe: como 
você ainda não cadastrou 
nenhum projeto, esta página 
ainda estará em branco.



Na seção 1, preencha os campos com 
os dados básicos do seu projeto.

O nome do projeto deve ser 
o mesmo conforme aprovado!

Selecione o UF e a cidade e clique em incluir.
Se o seu projeto for itinerante, você pode 
incluir mais de uma cidade assinalando “Sim” 
na pergunta anterior.



Você pode transitar entre as seções clicando sobre 
os números.

Atenção: lembre-se de sempre clicar em “salvar” e 
esperar pelo aviso verde de confirmação antes de 
mudar de seção!

Para salvar seu cadastro, você tem a opção de:

1. Clicar no botão “Salvar” para permanecer na mesma tela;
2. Clicar no botão “Próximo” para salvar e prosseguir para a próxima etapa.



Na seção 2, é a hora de descrever o 
seu projeto com as informações dele.

No campo Resumo, busque 
apresentar seu projeto de uma forma 
bem legal e em poucas palavras.

Limite de 500 caracteres

Limite de 300 caracteres

Limite de 200 caracteres

No campo Objetivo Geral, indique qual é a missão principal 
do seu projeto. 

Use os campos Objetivos Específicos para indicar os 
objetivos e resultados esperados para alcançar o objetivo 
geral do projeto.



Você pode adicionar 
campos de objetivos 
específicos clicando aqui.

Clique na lixeira caso queira 
excluir algum campo.

Caso queira adicionar mais 
informações sobre o seu 
projeto, clique aqui para 
incluir um campo extra.



Preencha os campos da seção 3 
com informações referentes ao 
impacto gerado pelo seu projeto.

Escolha a categoria e subcategoria de impacto 
que esteja mais próxima de seu projeto.



No campo “Valor mínimo de execução”, você deve 
adicionar o valor mínimo exigido pela lei para a 
liberação do recurso (se houver) ou um valor que seja 
necessário para tornar viável a execução do projeto.

Insira o valor captado e o nome das 
empresas que patrocinaram o seu projeto.

Os campos abaixo estão 
condicionados à seleção 
da opção “sim”.

Preencha os campos da seção 4 
com informações sobre a 
captação de seu projeto.



A seção 5 é dedicada aos 
anexos do seu projeto: 
as mídias e as documentações.

A foto de capa é aquela que será 
exibida no avatar do seu projeto. 
Por isso, escolha uma bem bonita!



No campo Imagem, os formatos aceitos são 
PNG e JPG, limitados a até 2MB por arquivo.

No campo Documentos, os arquivos 
devem ser no formato PDF, limitado 
a até 2MB por arquivo.

É recomendado que seja inserido 
o comprovante bancário do projeto, 
mas, caso não seja possível, você 
deverá assinalar a opção indicada.

Recomendamos que você clique em 
salvar e aguarde a confirmação do 
salvamento antes de prosseguir.



Na seção 6, clique no botão 
“Cadastrar nova cota” para 
que seja exibido o painel 
de contrapartidas.



Insira um nome 
e valores para a cota.

Insira as contrapartidas que estão 
inseridas dentro dessa cota.

Para retornar à tela anterior sem salvar 
as contrapartidas, clique aqui.

Para excluir um campo 
de contrapartidas, clique aqui.

Para adicionar um campo 
de contrapartidas, clique aqui.

Para salvar as informações, 
clique aqui.



Feito isso, a cota e as contrapartidas 
cadastradas serão exibidas.

Para editar a cota, basta clicar no ícone 
do lápis que fica ao lado dos valores.

Clique em cadastrar nova cota para 
continuar inserindo contrapartidas.

Dicas sobre contrapartidas:

• Adicione as cotas pela ordem da menor para o maior e, caso as contrapartidas se repitam, 
descreva na contrapartida “Todas as contrapartidas da cota [nome da cota]”.

As contrapartidas são divididas em cotas por uma estratégia comercial com o objetivo de 
negociar valores do incentivo com as empresas.

!



Após verificar que todas as informações 
foram preenchidas corretamente, clique 
no botão “Enviar para análise”!

O processo de análise é uma espécie de auditoria oferecida pela 
Incentiv.me ao proponente. Nessa etapa, iremos analisar as 
documentações do projeto e do proponente para identificarmos 
e anteciparmos possíveis problemas, garantindo que seu projeto 
seja patrocinado no futuro sem dores de cabeça!

!



Depois de enviar o projeto para 
análise, você será direcionado para a 
tela de informações do seu projeto.

Na barra Status, você poderá 
se certificar de que seu 
projeto já está em análise.

Caso exista alguma divergência no seu cadastro 
ou no seu projeto, você será notificado através do 
menu de notificações.

*Você também receberá um alerta através do 
e-mail de usuário cadastrado.



Após a análise e a resolução de possíveis 
divergências encontradas, você receberá 
um e-mail com nosso contrato para 
assinatura digital.

Assim que o contrato for assinado por ambas as 
partes, o status de seu projeto será alterado para 
“Em captação”.

Ou seja, seu projeto estará apto para participar dos 
mais de 120 processos seletivos da Incentiv.me!

!



Equipe Conecta
conecta@incentiv.me


