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Revolucionando o
associativismo mineiro!
A primeira Corporate Venture Builder do Associativismo 

A Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado
de Minas Gerais busca estreitar os laços com startups para levar
soluções inovadoras para o mercado mineiro.

O projeto foi desenhado pelo presidente da Federaminas, Sr. Valmir
juntamente com Sr. Justino, CEO e Founder da FCJ Venture Builder
com propósito de trazer mais do que produtos a serem oferecidos
aos associados, mas também investimento de impacto, levando
desenvolvimento econômico e social para os municípios de Minas
Gerais.

A Federaminas Ventures atua lado a lado com startups, oferecendo a
essas empresas todos os recursos necessários para seu pleno
desenvolvimento, como recursos financeiros, tecnológicos, jurídicos,
contábeis e de mercado.

Nosso propósito é fomentar a inovação em diversas cidades mineiras
atraindo startups que resolvam dores reais dos empresários
associados à FEDERAMINAS, além de levar prosperidade econômica
para cada cidade que receber o nosso modelo. 

Conectamos empresas, startups,
investidores e universidades através da
criação de novos negócios inovadores.



Delivery
Transporte
Serviços
Varejo

Garantir
competitividade ao

pequeno e micro
empresário

Super Aplicativos são apps que
concentram vários serviços em um único
aplicativo. Cada serviço atua como um
Micro Aplicativo dentro do aplicativo
principal. 

O trabalho da empresa consiste no mapeamento minucioso de
todas as ruas da cidade, coletando informações do comércio local
independente do porte, para que a população encontre tudo que
precisa através do site e aplicativo.

Facilitar a vida de pessoas que moram em cidades
com até 100 mil habitantes é objetivo chave da
Cliquei Achei, fomentando um ecossistema de micro-
negócios nestas localidades.
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Cartão de saúde que
oferece ACESSO A SAÚDE
de qualidade e de forma
ACESSÍVEL

O que é o
Mais Saúde Card

Consultas médicas a partir de R$ 40
Exames com até 60% de descontos
Medicamentos com até 40% de descontos
Até 15% de desconto na Conta de Luz
Mais de 10.000 estabelecimentos com
desconto em todo o País

Você pode fazer a adesão
a um dos planos pelo site,

telefone ou algum dos
escritórios. A cobrança da

mensalidade é feita via
carnê ou cartão de

crédito de acordo com o
plano escolhido.

Após a contratação do
plano ideal para você, os

cartões entram em
produção e em até 15
dias são entregues em

sua casa.

Com os cartões em mãos
você e sua família podem

começar a desfrutar de
todos os benefícios.
Consultas, exames,

medicamentos, compras
no comercio e muito

mais.
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Treinamentos e simuladores
em realidade virtual
Desenvolvimento de treinamentos
em realidade virtual
personalizados às necessidades de
cada cliente.

O futuro do
treinamento

Como funciona ?
Treine e simule ambientes com os seus colaboradores em até 4 semanas
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Entedemos seu processo
e criamos um

documento que planeja
o ambiente, sonoplastia,
interação, modelos 3D,
história, UI, controles,

acessibilidade e análise.

Design da
Aplicação

Desenvolvimento e
Documentação

Teste e
Implantação

Design
Gráfico

Etapa voltada para os
aspectos visuais, onde

desenvolvemos os
modelos 3D, iluminação,
materiais, animações e

otimizações para
realidade virtual.

Fase de integração do
projeto, em que toda a

parte de
documentação da

aplicação é
implementada junto
com o design gráfico.

Os testes ocorrerão várias
vezes ao longo do projeto
para testar UX, Bugs e o

conteúdo. Assim o
produto final é testado,

entregue e configurado no
hardware de treinamento.

Replique cenários
perigosos em um
ambiente de
aprendizagem realista
e seguro
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A Reachr utiliza a inteligência
artificial, machine learning e
Know-how em recrutamento
e seleção para simplificar os
processos seletivos em
empresas.

A Reachr foi criada pela Search,
uma das mais conceituadas e
experientes consultorias do
país em atração de talentos.
Esta experiência aliada a tecnologia se traduz
em uma Plataforma completa e com interface
simples e amigável para que você torne seu
processo mais ágil e assertivo.

Recrutamento
simples e certeiro.

Continue
no

controle e
GERENCIE

todo o
processo.

Gestão
3

Publique suas
vagas em um
único lugar e

ATRAIA os
melhores

candidatos.

Atração
1

Utilize nossa
inteligência

artificial para
SELECIONAR
seu próximo
colaborador.

Seleção
2



A Suporte Ambiental oferece soluções
inovadoras, eficientes e seguras no âmbito
das Engenharias Ambiental e Sanitária, 

Agregam valores ao seu
empreendimento e beneficiam toda
sociedade. Elabora e executa projetos de
Licenciamento Ambiental para
empresas e indústrias, atendendo às
legislações ambientais vigentes em sua
região.

Com a renda dos recicláveis,
os catadores aquecem a
economia local,  gerando um
ciclo produtivo mais
sustentável

Economia Circular

O termo "Pegada Ambiental" traz,
como premissa máxima, o resultado
compartilhado pelo ciclo de vida dos
produtos recicláveis, ou seja, toda vez
que você recicla além de evitar
resíduos úteis sejam desperdiçados e
acabem poluindo o meio ambiente,
reinserir esse resíduo na cadeia de
consumo gera outros impactos
positivos, como redução de emissão
de CO², economia de água e de
eletricidade, geração de empregos
locais e muito mais.

Pegada Ambiental
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https://federaminas.ventures/

https://www.instagram.com/federaminas.ventures/

https://www.linkedin.com/company/federaminas-ventures

contato@federaminasventures.com


