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CONECTANDO O AGRO AO TECH

VOCÊ TEM RELAÇÃO COM O 



VOCÊ JÁ PENSOU EM DIVERSIFICAR 
SEU INVESTIMENTO E GOSTARIA DE 

FAZER ISSO NO SETOR MAIS 
ESTRATÉGICO DA ECONOMIA 

BRASILEIRA,  O AGRONEGÓCIO, COM 
VALORES QUE CABE NO SEU 

ORÇAMENTO ?

TEMOS UMA OPORTUNIDADE PARA VOCÊ!



VOCÊ ESTÁ EM BUSCA DE NOVAS 
OPORTUNIDADES E DESAFIOS E 
GOSTARIA DE CONHECER MAIS SOBRE 
AGRONEGÓCIO, FUNDOS DE 
INVESTIMENTO E INVESTIMENTO EM 
STARTUPS? 

AQUI É O
LUGAR CERTO.



A NovoAgro Ventures é uma Corporate Venture Builder

com foco em soluções tecnológicas para o agronegócio, 

as chamadas agritechs (startups com soluções para o 

agro).

Mapeamos os  desafios (dores) das agroindústrias e dos 
produtores rurais e investimos em empresas de
tecnologia (startups) que estejam desenvolvendo
soluções para estes problemas.

QUEM SOMOS?



Somos um fundo de investimento e temos como 
acionistas:

• Sistema FAEMG (Federação de Agricultura e 
Pecuária de Minas Gerais)

• Grupo FCJ (maior rede de Venture Builder da 
América Latina)

• Investidores anjos.

Em um modelo de inovação aberta, que busca e 
desenvolve startups, fomentando soluções inovadoras 
para o agronegócio, promovendo a conexão entre 
desafios do campo e soluções .

JUNTOS 
VAMOS MAIS 

LONGE!



FAEMG, 
A MAIOR 

FEDERAÇÃO DA 
AGRICULTURA 

E PECUÁRIA 
DO PAÍS 

❖ 400 mil produtores rurais 
associados;

❖ 385 sindicatos rurais;

❖ Cerca de 600 técnicos 
especializados no agronegócio;

❖ Mais de 200 mil pessoas atendidas 
com cursos técnicos gratuitos;

❖ Relacionamento com diversas 
agroindústrias.*

*dados sobre o sistema FAEMG.



FCJ VENTURE BUILDER
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INVESTIDORES
ANJO (SMART 
MONEY)

65 INVESTIDORES
NA PRIMEIRA RODADA

40% são PRODUTORES RURAIS

90% têm alguma ligação com AGRONEGÓCIO

57% são colaboradores do sistema FAEMG

Dados atualizados em maio/2021.



FUTURO DO AGRONEGÓCIO.

JUNTOS,
NÓS CONSTRUÍMOS
O FUTURO DO AGRONEGÓCIO.
Nós defendemos o empreendedorismo.
Nós ajudamos a construir os negócios de sucesso do futuro.
Nós geramos valor na cadeia produtiva do agronegócio.



NOSSO PROPÓSITO

O QUE?

COMO?

POR QUÊ?

Levamos tecnologia e inovação para o agronegócio brasileiro.

Mapeamos as principais dores dos produtores rurais e da 
agroindústria;
Buscamos e apoiamos soluções tecnológicas já existentes no 
mercado;
Conectamos as partes (somos a ponte entre necessidades e 
soluções).

90% dos produtores brasileiros, que são pequenos e médio,  
representam apenas 10% do faturamento agrícola nacional.

Nesse contexto, a NovoAgro busca conectar esses produtores 
rurais com tecnologias que contribuam para aumento de 
produtividade, qualidade e faturamento, redução de custos, 
entre outros. Promovendo assim um crescimento mais 
sustentável.



Produz

Exporta

Share

29,5 MI t
(2º)

19,6 MI t
(1º)

36%

3,8 MI t
(1º)

1,9 MI t
(1º)

27%

1,3 MI t
(1º)

1,2 MI t
(1º)

76%

117 MI t
(2º)

75,4 MI t
(1º)

51%

13,3 MI t
(2º)

3,6 MI t
(1º)

38%

9,9 MI t
(2º)

2,0 MI t
(1º)

22%

101 MI t
(3º)

39,0 MI t
(3º)

20%

3,7 MI t
(4º)

0,7 MI t
(4º)

10%

O agronegócio tem 

sido reconhecido 

como um vetor crucial 

do crescimento 

econômico brasileiro.

Em 2019, a soma de bens 

e serviços gerados no 

agronegócio chegou a 

R$ 1,55 trilhão ou 21,4% 

do PIB brasileiro. 

BRASIL,
O CELEIRO DO MUNDO

CLIQUE E ACESSE!

https://www.cnabrasil.org.br/cna/panorama-do-agro


MINAS GERAIS,
O RETRATO DO AGRONEGÓCIO 
BRASILEIRO

Minas é o Estado que melhor representa a diversidade

da produção agrícola brasileira.

Entre janeiro e novembro de 2020, a agropecuária do

estado movimentou mais de

Com crescimento de 21,9% frente ao mesmo período de

2019.

R$ 100 BILHÕES

SAIBA MAIS!

https://diariodocomercio.com.br/agronegocio/minas-gerais-e-o-estado-com-producao-agricola-mais-diversa/


NOSSO LIMITE
É NÃO TER

LIMITES.



VENHA FAZER PARTE DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 
DO AGRONEGÓCIO, SETOR QUE É O MOTOR DA 
NOSSA ECONOMIA, E AJUDE O BRASIL A SER 
PROTAGONISTA NO DESAFIO
DE ALIMENTAR O MUNDO.



POTENCIAL DE 
MAIORES MÚLTIPLOS 

DE CRESCIMENTO

As startups estão em 
estágio de crescimento.

POR QUE INVESTIR EM VENTURE BUILDER?

RISCO MITIGADO

Investimento em conjunto com outros 
investidores;  Equipe dedicada com experiência 
para a seleção e acompanhamento; Custos 
compartilhados, fazendo mais com menos; 
Criação do portfólio de 30 startups (em 5 anos); 
Ecossistema em nível nacional, potencializando o 
Networking da FCJ; Captação  de 6 milhões. 

PODER DA ESCOLHA
Mais do que retorno, os 
investidores em startups 
também têm a vantagem 
subjetiva de estar em contato 
com empreendedores.

MUITO ALÉM DE 
UM INVESTIMENTO

Nossa equipe multidisciplinar 
vai ajudar as startups 
selecionadas em todo 
processo de tração, com 
possibilidade de expansão 
internacional.



HOLDING DE INVESTIMENTO

Criação de Holding de Investimento,
Venture Builder, Gestão de Governança.

NETWORKING

Acesso ao ecossistema de inovação,
fundos de Venture Capital, e outros
meios investimentos, potenciais clientes,
soluções, etc.

GESTÃO DE PORTFOLIO

Metodologia: seleção,
desenvolvimento,
fundraising, exit.

CENTRO DE SERVIÇOS 
COMPARTILHADOS

Rede de franquia própria, vendas,
jurídico, contábil, marketing.

MODELO
VENTURE BUILDER 4.0



VENTURE
BUILDER

AS
VANTAGENS
DE UMA
VENTURE
BUILDER

SMART MONEY

O modelo disponibiliza para as 
startups uma equipe experiente, um 
networking poderoso e um formato 
jurídico seguro.

TRAÇÃO PARA 
OPERAR
Redução de custos, 
aumento de efetividade 
e agilidade nos 
negócios; Proposição de 
soluções baseadas em 
ideias mais aderentes 
ao mercado.

ACESSO AO CAPITAL

O acesso ao capital é facilitado, as 
startups passam a ter acesso, 
depois de estruturadas, a capital de 
investimento: venture capital, 
private equity, etc.



COMO
FUNCIONA?
Reunimos fundadores, 
experiência, networking e 
conexão com o mercado, 
tudo em um mesmo lugar!

SELEÇÃO DE 
STARTUP
Através de um processo 
estruturado de hunting, 
selecionamos startups 
que aparentemente são 
interessantes para o 
nosso portfólio e 
agendamos uma 
entrevista.

AVALIAÇÃO 
TÉCNICA
Depois de uma primeira 
conversa, a startup, se 
enquadrada na nossa 
tese de investimento, 
parte para uma 
avaliação técnica, para 
analise de viabilidade e 
aplicabilidade da 
solução.

ANÁLISE DE 
INVESTIDORES
Aprovada na avaliação 
técnica, a startup 
participa do evento 
InvestorDay, onde é 
avaliada sob o ponto de 
vista de negócio por 
uma banca de jurados, 
é o momento de 
apresentação do pitch.

SELEÇÃO FINAL
Depois de deliberado, se 
a empresa for 
selecionada, passa a 
fazer parte do portfólio e 
conta  suporte 
operacional dos nossos 
especialistas, além de 
uma gama de serviços 
para fazer o negócio 
decolar.

1 2

3 4



O QUE 
CARACTERIZA
UMA STARTUP?
Startup é uma empresa jovem, com um 
modelo de negócios repetível e escalável, 
nascida em um cenário de incertezas e com 
soluções que resolvem dores  dos clientes. 
Empresas que quando ajustam seu modelo 
de negocio e acessam seu mercado, tendem 
a dar muito certo.

PERFIL DE STARTUP QUE BUSCAMOS/
TESE DE INVESTIMENTO:

EQUIPE COMPLEMENTAR, COM 3 OU 
MAIS PESSOAS NO TIME E, PELO 
MENOS 1 SÓCIO COM DEDICAÇÃO 
FULLTIME;

SOLUÇÃO NO AGRONEGÓCIO; PRODUTO ESCALÁVEL (SAAS OU 
MARKETPLACE); MVP LANÇADO;

ATENDENDO A PELO MENOS 5 
CLIENTES; CAPTABLE SAUDÁVEL.



NOVOAGRO
VENTURES

INVISTA NA
NOVOAGRO
VENTURES



POR QUE
INVESTIR EM 
STARTUPS?
Investimentos baixos e com
grande potencial a longo prazo.

RETORNO
Quando se investe 
em uma startup e 
ela dá certo, os 
lucros podem 
multiplicar o seu 
investimento inicial 
a longo prazo e 
acima da inflação.

Com uma 
aplicação 
pequena, você 
pode mais do que 
dobrar seus 
ganhos, se tiver a 
paciência de 
esperar alguns 
anos e ficar atento 
ao crescimento da 
empresa.

Apostar em 
startups é construir 
um portfolio. 
Enquanto uma 
startup pode não 
gerar nenhum 
retorno, outra pode 
gerar um retorno 
de 100 vezes sobre 
a aplicação inicial.

Investir em uma 
startup é comprar 
uma parte da 
empresa – uma 
fatia de 
participação 
societária (equity).

Seu retorno no 
investimento será a 
diferença entre o 
preço que você 
pagou por sua 
parte na empresa 
(valor investido) e o 
preço que você 
recebeu na venda, 
chamado de EXIT.

POTENCIAL DIVERSIFICAÇÃO PATRIMÔNIO EXIT



COMO A
NOVOAGRO
ACELERA O
DESENVOLVIMENTO
EM STARTUPS?



GESTÃO E 
ACOMPANHAMENTO

CONSULTORIA DE
NEGÓCIOS

CONEXÃO COM O
MERCADO

PREPARO PARA O
INVESTIMENTO

ACESSO À FUNDOS 
DE INVESTIMENTO

ACESSO À REDE DE 
PRODUTORES E 
AGROINDUSTRIA



STARTUPS
DO

PORTFÓLIO



VERDE DRONE

PARTICIPAÇÃO: 10%
VALUATION: R$ 1.333.333,00

AGRORIGEM

PARTICIPAÇÃO: 10%
VALUATION: R$ 9.000.000,00

BTRACER

PARTICIPAÇÃO: 10%
VALUATION: R$ 1.861.111,00

SITE SITE SITE

A Agrorigem conecta 
produtores e compradores 
de cafés especiais por meio 
de tecnologia com o objetivo 
de oferecer os melhores 
cafés produzidos no Brasil 
para todo o mundo. Tudo 
isso com transparência, 
origem, história e 
sustentabilidade social. 
Gerando mais lucro para os
produtores rurais e garantia 
de qualidade para os 
Compradores.

Através da plataforma Btracer, 
uma combinação de 
plataforma WEB + Aplicativo + 
Analytics + Big Data + 
Blockchain, a indústria poderá 
garantir a autenticidade e 
imutabilidade de Informações 
precisas sobre os
produtos como: origem, dados 
do fabricante, de validade, 
características de u 
mdeterminado produto, entre 
outros. Com isso trazemos 
transparência ao processo, 
reduzimos fraudes e geramos 
economia nos controles. E tudo 
isso com baixíssimo custo em 
função da tecnologia 
blockchain.

A Verde Drone é uma 
plataforma digital que 
conecta pilotos de drones, 
agrônomos e empresas do 
agronegócio. Muitos 
produtores rurais 
demandam por soluções 
de
drones para pulverização e 
mapeamento devido a 
dificuldade existente para 
alguns tipos de 
propriedade, como 
propriedades em regiões 
montanhosas. A Verde 
Drone conecta os melhores 
pilotos de Drones e 
gerencia toda a entrega 
dos serviços na ponta para 
os produtores rurais.

https://www.agrorigem.com.br/
https://btracer.com.br/
verdedrone.com


COMPRADOR MODERNO

PARTICIPAÇÃO: 33%
VALUATION: AINDA PARA
SER AVALIADO

FLOWINS

PARTICIPAÇÃO: VESTING DE 
10%
VALUATION: R$ 8.300.000,00

CERTIFICAFÉ

EM PROCESSO DE 
NEGOCIAÇÃO

VINE SOLUÇÕES

EQUITY: 20%

SITE SITESITE

A Flowins possui um software de 
rastreabilidade, laudos e relatórios da 
sua produção de café. Conseguem 
trazer, em um formato simples e 
intuitivo, um sistema que permite 
rastrear tudo o que acontece na 
colheita e pós-colheita, garantindo 
que os produtores tenham domínio 
da qualidade do café e possam 
replicar as boas práticas em todas as 
safras, aprendendo com os erros e 
sempre melhorando a qualidade de 
seus cafés. Além do software, a 
Flowins também auxilia os produtores 
a venderem seus cafés no exterior, 
aumentando o ticket médio das 
sacas de café.

A Comprador Moderno desenvolveu 
uma plataforma capaz de reunir a 
demanda de diversos produtores,
consolidada em grande quantidade, 
viabilizando negociações melhores 
com fornecedores. O objetivo é 
garantir a redução dos custos dos 
insumos e outros itens de 
necessidade, melhoria no prazo de
pagamento e acesso a fornecedores 
com mais qualidade, tudo isso feito 
por meio da plataforma da 
Comprador Moderno.

A Certificafé é focada em ajudar 
produtores que buscam certificar 
suas fazendas de maneira simples, 
rápida e descomplicada! Para isso, a 
Certificafé oferece aos produtores o 
acesso a uma plataforma online, que 
contém todas as informações das 
principais certificações como UTZ, 
Rainforest e Certifica Minas, 
permitindo que os produtores se 
organizem e controlem cada uma 
das etapas necessárias para se 
certificar, além de compreenderem 
passo a passo o processo de 
certificação, a partir da escolha da 
certificação de interesse.

A Vine é empresa focada em Gestão 
de Informação, Gestão de Processos, 
Tecnologia da Informação, Sistemas 
de Gerenciamento Customizáveis e
Automação. Com profissionais com 
mais de 15 anos de experiência
em soluções Web, ainda no modelo 
de outsourcing atendemos clientes 
na sua grande maioria com o perfil
de empresas familiares que 
possuem forte vínculo com o 
agronegócio, com formação de linha 
sucessória e com a necessidade de 
concentrar indicadores e controles 
dos vários negócios que possui em 
uma plataforma única.

flowins.me
certificafe.com.br
compradormoderno.com.br


NOSSOS
NÚMEROS
PATRIMÔNIO
+300 STARTUPS MAPEADAS

6 STARTUPS NO PORTFÓLIO

65 INVESTIDORES

33 COTAS VENDIDAS

CAPTAÇÃO EM 2020: R$ 1.650.000,00

VALOR DO PORTFÓLIO: R$ 20.494.444,00

ATIVO PATRIMONIAL EM STARTUPS: R$ 2.049.444,40



CRESCIMENTO
ACELERADO
Tenha participação 
em startups a 
caminho de serem 
empresas de 
grande porte.

INVESTIMENTOS
EXCLUSIVOS
Processo rígido de 
seleção realizado 
por nossa equipe 
altamente 
qualificada.

EXPERIMENTE
DIVERSAS
ESTRATÉGIAS
Investir em 
Corporate Venture 
Builder com 
potencial de 
grandes retornos 
financeiros.

ACESSE OS
MELHORES
INVESTIMENTOS
Em startups criteriosamente
selecionadas.



COMO TORNAR-SE UM
INVESTIDOR NA
NOVOAGRO VENTURES?

*O Valor da cota na 2º e 3º rodadas são estimativas, podendo ser superior dependendo do desempenho da NovoAgro Ventures.

30 COTAS

LOTE ESGOTADO
(vendido para 65 
investidores)

R$ 50.000,00/cota
R$ 7,50 cada ação

LOTE DISPONÍVEL EM 
MAIO/2021

R$ 63.000,00/cota
R$ 18,90 cada ação

ABERTURA EM BREVE

R$ 88.000,00/cota
R$ 26,90 cada ação

RODADA
FUNDADORES1 RODADA 

CO-FUNDADORES2 RODADA
INVESTIDOR3

30 COTAS 30 COTAS



RENTABILIZAÇÃO
DE INVESTIMENTO

Valorização do portfólio - O valor da 
ação após a primeira rodada é 
composto por:

Valuation da 
CVB + Valuation de cada 

startup do portfólio 
(de acordo com o 
equity obtido).

Valor unitário da ação, por rodada de investimento.

252%

142,33%

R$ 7,50
R$ 18,90

R$ 26,90



VALORIZAÇÃO DAS AÇÕES
Proposta de valorização em 5 anos 
de múltiplo de 4 vezes para o 2º lote. 

Evento de liquidez:  Venda da ação 
para terceiros ou aquisição da 
Venture Builder por fundo ou 
empresa.

MERCADO SECUNDÁRIO
Proposta de valorização de forma 
continuada, com a criação do portfólio 

Evento de liquidez:  Venda da ação para  
terceiros em qualquer momento. A 
companhia e os atuais investidores têm 
prioridade de compra.

EXIT STARTUPS
Distribuição de dividendos no 
momento de exit das startups.

Evento de liquidez:  Venda das ações 
da companhia (exit) ou investimento 
série B na startup.

1 2 3

RETORNO
DO INVESTIMENTO



O QUE LEVA NOSSOS
INVESTIDORES A ESTAREM
CONOSCO?

RETORNO DE 
INVESTIMENTO
Meta de retorno múltiplo de 4 
vezes após 5 anos.

APRENDIZADO
O modelo da NovoAgro permite 
que o investidor se envolva nos 
processos e com isto gere uma 
verdadeira MBA na prática, nas 
áreas de investimento  em 
startups e transformação digital 
no agro.

LEGADO
Geramos valor para a cadeia 
produtiva do agro,  
proporcionando resultado para 
todos envolvidos (produtores 
rurais, agroindústria, investidores e 
empreendedores).



DE EMPREENDEDOR
PARA EMPREENDEDOR
Juntos construímos a nova economia!

A NovoAgro Ventures acredita na 
força do empreendedorismo 
como motor propulsor de 
mudanças.

Aqui, buscamos investir em 
soluções inovadoras, com alto 
potencial de crescimento, pois 
sabemos que é através da 
tecnologia que a indústria 
tradicional encontrará meios de 
seguir crescendo.

Nossa motivação é saber que 
ajudamos a construir os grandes 
negócios de amanhã, interferindo 
positivamente na economia real.



LEO DIAS
CEO NovoAgro

IRIS BEZERRA
Head de Inovação

ANDREIA COSTA
Head de
Inovação e 
Investimentos

GABRIELA JUSTINO
Designer

LARISSA RICOY
Estagiária de
Vendas

TIAGO PEREIRAS
Community
Manager

WEBER RANGEL
Head de Marketing
FCJ

CAROLINA DIANA
RH FCJ

GUSTAVO GUERRA
Jurídico FCJ

ARIADNE JUSTINO
Financeiro FCJ

DANIEL GOES
NAV Angel

NOSSO TIME

JOÃO MENINO
Head de
Growth

PAULO JUSTINO
CEO FCJ Venture 
Builder



ACELERA

O AGRO NÃO PARA
E A NOVOAGRO

ACELERA



@novoagroventures

@novoagroventures

@novo-agro-ventures

novoagro.ventures

leodias@novoagro.ventures

+55 (31) 9 9793-7199

FALE COM A GENTE
Queremos ajudar você a construir o seu sucesso.

https://www.facebook.com/pg/NovoAgroVentures
https://www.linkedin.com/company/novo-agro-ventures/
https://www.instagram.com/novoagroventures/
https://www.linkedin.com/company/novo-agro-ventures/
mailto:leodias@novoagro.ventures
https://www.linkedin.com/company/novo-agro-ventures/
mailto:leodias@novoagro.ventures
https://www.linkedin.com/company/novo-agro-ventures/
mailto:leodias@novoagro.ventures
novoagro.ventures
mailto:wilson@doisemeio.ventures
mailto:leodias@novoagro.ventures
https://api.whatsapp.com/send?phone=5519999705557
https://api.whatsapp.com/send?phone=5531997937199&text=Envie%20uma%20mensagem%20para%20Leo%20Dias%20|%20CEO%20da%20Novo%20Agro%20Ventures

