
Bem-vindo a mais uma FCJ News.
Nesta edição, você encontrará alguns dos principais eventos
passados e acompanhará a nossa reta final de 2022.

Confira também quem são os profissionais que entraram para o
time FCJ e os aniversariantes.
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FCJ e Áurea Tech lançaram CVB dos 
segmentos proptech e construtech

“A Áurea Tech Ventures é a mais nova corporate venture 
builder do grupo FCJ. Em parceria com a Áurea LandBank, 
que oferece serviços e produtos financeiros para o mercado 
imobiliário, o projeto visa agregar ainda mais inovação 
para o setor por meio do desenvolvimento de startups e 
a construção de uma vertical de construtech e proptech. 
[...] Para isso, nos próximos cinco anos, serão selecionadas 
até 30 startups com o melhor desempenho dentro 
do mercado imobiliário e um fundo de R$ 10 milhões 
será criado para o desenvolvimento dessas soluções.”

CONHEÇA A ÁUREA TECH VENTURES

FCJ e Clube de Permuta firmaram
parceria para acelerar startups

Já imaginou trocar aquilo que sua startup oferece por 
algo que ela precisa no momento? Esse é o lema do 
Clube de Permuta, uma ferramenta que permite que 
empresas façam negócios e economizem com o menor 
desembolso de dinheiro. Ao se associar ao Clube, sua 
startup poderá realizar trocas e negociações com 
outras empresas de forma multilateral, isto é, com 
mais de dois envolvidos, com as trocas acontecendo 
em momentos diferentes, com interesses diferenciados 
de troca, entre outras vantagens. Os benefícios? 
Conservação do caixa para despesas essenciais, 
escoamento de estoque, aumento do lucro e mais. E 
o melhor: as startups da rede FCJ estão isentas da 
taxa de adesão.

CONHEÇA O CLUBE DE PERMUTA

https://fcjventurebuilder.com/inovacao-no-mercado-imobiliario-aurea-tech-ventures-vai-desenvolver-e-financiar-proptechs-e-construtechs/
https://www.youtube.com/watch?v=8Xd7w0fJ730&t=7s
https://www.clubedepermuta.com.br/o-clube/


#fique ligado

#modo on
Os desafios de expansão nas empresas e a 

tendência das venture builders

“Em uma sociedade que opera cada vez mais de forma digital, é essencial investir em inovação para 
garantir um crescimento dos negócios e, até mesmo, a sobrevivência da empresa. Hoje, metade das 
PMEs são fechadas nos primeiros cinco anos de atuação e um dos fatores apontados como causa 
é a falta de uma presença digital forte. O mercado empresarial está cada vez mais acirrado e as 
empresas precisam encontrar formas de aumentar a lucratividade e fazer seus negócios crescerem 

sem perder a essência.”

CONFIRA O ARTIGOCONFIRA O ARTIGO

Confira três dicas para empresas investirem em inovação

“A inovação corporativa é um conceito que o mercado deve assimilar a cada dia. Mais do que 
um detalhe, isso hoje se tornou uma necessidade. A pandemia do coronavírus veio comprovar 
a importância da transformação nos negócios. Afinal, muitos só conseguiram sobreviver por 

conta de estratégias aliadas à tecnologia, à pesquisa e ao desenvolvimento.”

ACESSEACESSE

Startup da Leonora Ventures recebeu investimento 
da Ventiur e valuation passa de US$ 1 milhão

“A startup LeadFinder, pertencente ao portfólio da corporate 
venture Leonora Ventures, foi selecionada entre dezenas de 
outras empresas para receber investimentos da aceleradora 
Ventiur. Com a transação, o valor de mercado (valuation) 
da startup passou de US$ 1 milhão. [...] Agora, os recursos 
financeiros do fundo de investimentos sob gestão da Ventiur e  
seu processo de aceleração permitirão que a startup consiga 
implementar o plano de expansão. Entre as ações previstas 
está a inclusão de novas funcionalidades para a plataforma, 
voltada à automação de marketing para pequenos negócios. 
“Nossa projeção é crescer dez vezes nos próximos 18 meses”, 
destacou o CEO da LeadFinder, Fernando Osmarini.”

ENTENDA A OPERAÇÃO
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FCJ se une à Board Academy para criar venture builder com 
foco em governança corporativa. O tema vem ganhando 
protagonismo no país, uma vez que a transparência, a boa 
governança e o relacionamento com o público interno e externo 
se tornaram pontos de grande relevância para stakeholders.

Ainda, em parceria com a Áurea LandBank, a FCJ lançou 
a Áurea Tech Ventures, corporate venture builder que 
oferece serviços e produtos financeiros para o mercado 
imobiliário, o projeto visa agregar ainda mais inovação 
para o setor por meio do desenvolvimento de startups e 
a construção de uma vertical de construtech e proptech.

Novas CVBs!
Adiau, startup da FCJ, conquistou 1º lugar na
categoria CityTech do TOP 100 Open Startups

“A startup mineira Audiau, única empresa do Brasil 
100% especializada em transmissão de velórios 
online, conquistou o 1º lugar na categoria CItyTechs 
na 7ª edição do TOP 100 Open Startups e figura entre 
uma das 100 startups mais atraentes para o mercado 
corporativo.”

CONHEÇA A ADIAU

https://startups.com.br/artigo/os-desafios-de-expansao-nas-empresas-e-a-tendencia-das-venture-builders/
https://www.jornalcontabil.com.br/confira-tres-dicas-para-empresas-investirem-em-inovacao/
https://jornaltribuna.com.br/2022/11/startup-da-leonora-ventures-recebe-investimento-da-ventiur-e-valuation-passa-de-us-1-milhao/
https://www.youtube.com/watch?v=8Xd7w0fJ730&t=7s
https://www.adiau.com.br/


#aniversariantes

#team FCJ A rede FCJ não para de crescer! 
Essas são as pessoas que entraram para
o time em novembro. #WeAreThePeople

#Forest
Ventures
Praticamente tudo o que está ao nosso redor tem uma mesma origem: a floresta. O Brasil é 
um grande competidor no mercado nacional e internacional de produtos de origem florestal, 
desde a produção da madeira até a sua transformação em celulose, papel, painéis, pisos e 
carvão vegetal, além de produtos não madeireiros, como resinas e borracha. 

Para promover inovações nesse segmento, nasceu a Forest Ventures, corporate venture 
builder com foco em inovação por valor, seja em relação ao negócio florestal, desenvolvendo 
novos processos que diminuam custo ou novos produtos que gerem economia, à justiça 
social ou ao ambiente como um todo.

Startups  Investidores Empreendimentos Colaboradores

161 60971 621
Executivos

158

Grupo FCJ em números

#o RH pediu pra falar!!!

Setor de RH da FCJ firma
parceria com a HunterCo
  
 

Um processo de seleção bem estruturado contribui para a imagem das empresas, 

melhora a relação com os públicos e possíveis colaboradores. Pensando nisso, o 

departamento de Recursos Humanos da FCJ firmou uma parceria com a HunterCo, 

empresa especializada em processos de seleção para startups em diferentes níveis 

de maturidade. 

A HunterCo apoiará as startups do nosso portfólio na estruturação dos processos 

seletivos até a seleção do profissional.Os serviços oferecidos são de mentorias 

gratuitas e, caso a startup opte por realizar o processo seletivo, o valor cobrado 

é abaixo do mercado. Mais uma vantagem para as startups fazerem parte do 

ecossistema da FCJ Venture Builder.

CONHEÇA A FOREST VENTURES

https://fcjacademy.woli.com.br/pt-BR/Login/Index?returnUrl=%2Fpt-br%2Fwoliflix%2Ftrilha%2F1
https://forestventurebuilder.com/

