
Bem-vindo à FCJ News Junho!
Nesta edição, você encontrará alguns dos principais eventos do mês de 
maio e já poderá colocar em sua agenda os lançamentos que estão por vir. 
Além disso, listamos algumas das últimas notícias da mídia sobre a rede 
e trouxemos um comunicado importante do departamento de Recursos 
Humanos. Ao final, você poderá conferir uma rápida entrevista com Dulce 
Tigre, CEO da AceleraSE Ventures.
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Metaverso Summit

A Gutenberg Ventures, corporate venture builder 
com foco em Metaverso e soluções Martech, realizou o 
primeiro Metaverso Summit, um evento de três dias que 
debateu os principais tópicos que giram em torno desse 
novo ambiente: tecnologia, ética e economia.

#aconteceu#aconteceu

Startup Alpha #01

A Comunidade de Startups da rede FCJ só vem crescendo. 
Com o intuito de conectar ainda mais essas empresas e 
empreendedores, Luiza Luth, Community Builder da FCJ, 
conduziu o primeiro Startup Alpha, um bate-papo com 
empreendedores. No primeiro episódio, o convidado foi 
Fabrizio Postiglione, CEO da ReMederi, uma startup de 
cannabis medicinal.

Café Legal Aleve Legaltech Ventures

Com a participação de Matheus Pupe, advogado e CCO 
da Jus Hub, e Juliana Borges, advogada e diretora de 
inovação da OAB Uberlândia, a Aleve Legaltech Ventures, 
corporate venture builder com foco em Direito, realizou 
mais um Café Legal. Desta vez, o tema foi “Secondment 
Jurídico e abertura de mercado para novos advogados”.

REVEJA NO YOUTUBE

ASSISTA

Em maio, diversos eventos aconteceram
na rede. Reveja alguns!

CONFIRA

A primeira corporate venture builder womentech do mundo 
realizou em maio sua segunda rodada de seleção de startups. 
Desta vez, as startups participantes foram Arkmeds, Kiddle Pass, 
Familiaria e Easy Telling. 

2º Investor Day da Mubius Womentech Ventures

ASSISTA AOS PITCHES

https://www.youtube.com/watch?v=8Xd7w0fJ730&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=8Xd7w0fJ730&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=qKzRAjeifp4
https://www.youtube.com/watch?v=8Xd7w0fJ730&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=epFewzrlioU&t=175s
https://www.youtube.com/watch?v=v64N_Oc8PLs


NEWS#fique ligado

#modo on
AceleraSE Ventures busca startups de

mineração, energia e agronegócio

“A AceleraSE Ventures está em fase de captação de startups para 
compor seu portfólio. A venture builder de Sergipe atua nos segmentos 
de mineração, energia e agronegócio e tem como base o modelo 

“Venture Builder 4.0”, licenciado da FCJ Venture Builder.”

LEIA A MATÉRIALEIA A MATÉRIA

Startup cria plataforma de telemedicina que 
conecta pacientes e profissionais de saúde

“O propósito da E-Doutor Saúde é democratizar o acesso à saúde através da teleconsulta, 
conectando pacientes a sua rede própria de profissionais. Especializada no varejo 
farmacêutico, a plataforma explora a capilaridade e força de vendas das farmácias para 

conectar os pacientes a diversas especialidades médicas.”

CONFIRACONFIRA

#aniversariantes

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

FCJ e Hub Cerrado vão lançar, em Goiânia, a primeira corporate 
venture builder com foco em Inteligência Artificial. Por se tratar 
de uma tecnologia relevante mundialmente e estratégica para 
o estado de Goiás, a CVB vê uma grande oportunidade de 
desenvolvimento de startups que solucionem dores de diversos 
segmentos por meio da I.A.

SAIBA MAIS

Lançamento da Cerrado Ventures

Em parceria com o Grupo Sai do Papel, a FCJ anunciou o lançamento da 
Energy Hub Ventures, uma corporate venture builder que vai desenvolver 
startups com foco em áreas como energias renováveis, óleo e gás, hidrelétricas 
e mobilidade.

ENTENDA

FCJ lança corporate venture builder energética

Primeira especializada em mercado pet,
Capri Venture quer novo ecossistema

“A Capri Venture Builder chegou ao mercado com o propósito 
de transformar o ecossistema pet, com a meta de adicionar 

a seu portfólio sete startups que atuem no mercado.”
SAIBA MAISSAIBA MAIS

https://startupi.com.br/2022/05/acelerase-ventures-busca-startups-de-mineracao-energia-e-agronegocio/
https://www.saudebusiness.com/mercado/startup-cria-plataforma-de-telemedicina-que-conecta-pacientes-e-profissionais-de-saude
https://fcjventurebuilder.com/goiania-ganha-primeira-fabrica-de-startups-com-foco-em-inteligencia-artificial/
https://fcjventurebuilder.com/grupo-sai-do-papel-cria-venture-builder-de-energia-em-parceria-com-a-fcj/
https://exame.com/bussola/primeira-especializada-em-mercado-pet-capri-venture-quer-novo-ecossistema/


#MKM
Biotech

Fundada por grandes empresários do setor e a FCJ, a MKM Biotech é 
uma empresa de investimentos em biotecnologia e em negócios que 
promovam saúde e bem-estar.

       CONHEÇA

Startups  Investidores Empreendimentos Colaboradores

118 52751 1576
Executivos

132

Grupo FCJ em números

#bate
 papo com 

Dulce Tigre

Empresária, investidora, criadora do Desafio 
15 Dias Mais Liberdade Financeira e CEO da 
AceleraSE Ventures, Dulce Tigre sabe muito 
bem o caminho que pessoas e negócios 
devem tomar para planejar financeiramente o 
futuro e alcançar seus objetivos, seja liberdade 
financeira ou crescimento exponencial.

Formadora de líderes por mais de 12 
anos, a Diretora Executiva carregaconsigo 
propósito, determinação epotência para 
transformação. Neste bate-papo, conheça 
um pouco mais sobre Dulce Tigre.

CONHEÇA MAIS SOBRE A DULCE!!

#o RH pediu
pra falar!!!

1. Antes de mais nada, compartilha com a gente quem é Dulce Tigre e 
como o universo do empreendedorismo e das startups surgiu na sua 
vida.

Dulce: Gosto de começar dizendo que sou mãe da Duda e do Bernardo e sempre fui empreendedora. Meu 
pai era funcionário do Banco do Brasil e minha mãe professora de Educação Física e, desde sempre, segui 
o caminho do empreendedorismo, tendo criado meu primeiro negócio aos 23 anos. Depois, por 12 anos, fiz 
parte de uma multinacional que foi minha grande escola. Foi quando cheguei perto dos meus 40 anos que 
parei para pensar sobre o rumo da minha vida, sobre o que fiz para chegar onde eu estava e o que eu queria 
para o futuro. Percebi então que a vida sempre foi me levando, sem eu fazer grandes escolhas, então decidi 
tirar um período sabático, para pensar de forma mais tranquila sobre os próximos rumos que eu queria para 
a minha vida. Criei startup, fui convidada para fazer a expansão do BS Innovation Hub e também para a 
criação de um coworking. Nesse período, recebi o convite da FCJ e me apaixonei pelo modelo. 

Prezando pelo cuidado integral de cada prestador de 
serviço, a FCJ Holding anunciou uma parceria com a 
Conexa Saúde, a maior plataforma de cuidado
integrado da América Latina.

2. Você é criadora do Desafio 15 Dias Mais Liberdade Financeira. Como 
foi essa experiência para você e como isso se relaciona com a sua 
figura de investidora?

Dulce: Meu pai é uma daquelas pessoas que trabalhou desde os 13 anos e se aposentou, quando você criava 
carreira dentro de empresa, sabe. Então, mesmo que meu pai tivesse uma boa renda, ele sempre falava “não 
gasta muito, guarda dinheiro” e nesse período eu entendi que não queria ter que passar pelos desafios que 
meu pai passou. Minha meta é, quando eu chegar aos 60 anos de idade, não precisar trabalhar para pagar 
minhas contas, no sentido de que quero ter uma renda capaz de sustentar meu estilo de vida, mas não que 
eu não vá mais trabalhar. Muito pelo contrário. O desafio eu criei quando saí da multinacional, depois de 12 
anos. Isso porque os treinamentos que eu mais gostava de dar eram os de educação financeira. Por isso, 
criei um desafio capaz de mudar o mindset das pessoas ao final de quinze dias. O objetivo era que essas 
pessoas conseguissem planejar seu futuro e conquistar a liberdade financeira. Nesse meio tempo, comecei a 
investir em poupança, bem tradicional mesmo, depois fui diversificando. Investi também em criptomoedas, 
porque ninguém sabe o que vai dar certo daqui a 20 anos, e há 2 anos venho paquerando o investimento 
em inovação e startups. É para essa independência que venho me preparando desde os 23 anos de idade.

A partir de agora, serão oferecidos
ao time da FCJ Holding, sem custos:

ATENDIMENTOS ILIMITADOS
COM CLÍNICO GERAL

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO
2 VEZES AO MÊS

ATENDIMENTO NUTRICIONAL
2 VEZES AO MÊS

COMO USAR?
Para manter sua saúde em dia, é muito simples!

• Baixe o app do Psicologia Viva em seu smartphone (Google Play ou App Store)
• Faça o primeiro acesso com os números do seu CPF e a senha fcjventure1234
• Leia os termos de uso do aplicativo
• Altere a senha de acesso e preencha seus dados pessoais

Pronto! Na tela inicial do app, você consegue agendar consultas psicológicas, 
atendimento médico e nutricional on-line.

3. Entrando um pouco na questão do feminino, há estimativas de que 
em 10 anos 50% das pessoas investidoras na Bolsa serão mulheres. 
Estudos também mostram que empresas que investem em diversidade 
têm maiores ganhos. Como CEO da AceleraSE Ventures, como você 
enxerga esse cenário num futuro próximo?

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


Dulce: Não pensando apenas no feminino, mas no ESG, que inclui o meio ambiente, a sociedade e a 
governança corporativa, é uma pauta que todos os negócios precisam analisar. Quando você vai criar um 
negócio, você precisa pensar no que vai fazer em relação a esses três pilares, e aí também entram as pautas 
de diversidade. Acho que o mundo feminino, as mulheres, se provaram competentes e estão cada vez mais 
inseridas em diversos ambientes. Na minha experiência com a FCJ, percebo que há uma inclinação forte 
para as mulheres alcançarem posições cada vez mais elevadas. Nesse meio, pensando em investimento 
feminino, temos um grupo chamado WomAngel, focado em mulheres que querem ser investidoras. O grupo 
ainda está sendo formado em Sergipe, mas a ideia é levar cada vez mais conhecimento para mulheres que 
querem ser investidoras de tecnologia e startups e alcançar a liberdade financeira.

4. Você passou boa parte do mês de maio em um Road Show da 
AceleraSE Ventures, onde vocês foram buscar parceiros, expandir 
negócios etc. Como você enxerga essa abertura às startups aí no 
Nordeste? As pessoas estão engajadas em conhecer esse modelo
de desenvolvimento de startups?

Dulce: Estamos começando a fazer a seleção de startups, com 2 para entrar no portfólio, mas estamos cientes 
do potencial de crescimento do nosso ecossistema regional. Para você ter ideia, fizemos uma captação 
de R$ 1,5 milhão em 51 dias de negócio. Foram 30 cotas vendidas, um crescimento exponencial, e ainda 
tivemos que emendar a primeira rodada na segunda devido a uma lista de pessoas que querem fazer parte 
do ecossistema da AceleraSE Ventures. No geral, sabemos que os fundadores de startups não precisam de 
dinheiro, até porque dinheiro na mão de quem não sabe o que fazer, se perde. A grande maioria precisa 
de ajuda para estruturar o modelo de negócio, montar time, precisa da musculatura do negócio. E é aí que 
entra a Corporate Venture Builder. Juntos, vamos transformar um produto em um negócio. Então, sabemos 
que esse modelo oferece muitas vantagens, seja para startups ou para empresas que queiram se beneficiar 
das soluções desenvolvidas.

5. Na sua percepção, quais são as principais vantagens do 
empreendedorismo?

Dulce: A primeira vantagem é o aprendizado, porque não há escola, faculdade ou trabalho que ensine 
sobre os altos e baixos do empreendedorismo. Quando estamos fazendo o processo de mentoria com os 
empreendedores, por exemplo, sempre avaliamos quantas vezes a pessoa já quebrou um negócio na vida, 
porque essas experiências vão criando  um “couro grosso”. Depois, entendo que os ganhos elevados também 
são uma grande vantagem, porque, com seu próprio negócio, nem o céu é o limite.

VENTURE BUILDER


