
Bem-vindo a mais uma FCJ News.
Nesta edição, você encontrará alguns dos principais eventos passados e já 
poderá colocar em sua agenda os lançamentos que estão por vir. Confira 
também quem são os profissionais que entraram para o time FCJ e os 
aniversariantes.

NEWS
AGOSTO/22

#aconteceu#aconteceu

ENTENDA O PROGRAMA

FCJ lança programa de 1º milha para ajudar
empresas a iniciarem a inovação corporativa

“O Discovery Innovation auxiliará as empresas a transformarem sua cultura e o modo 
como as lideranças compreendem a inovação corporativa. “O objetivo do programa é fazer 
com que empresas saiam do estado analógico e se tornem digitais ao se aproximarem do 
ecossistema de inovação”, explica Paulo Justino, fundador e CEO da FCJ Venture Builder.”

Com mais de 120 startups no portfólio, a Comunidade de 
Startups FCJ está a pleno vapor. Luiza Luth, Community 
Builder da FCJ, traz mensalmente para o público o Startup 
Alpha, um bate-papo de inovadores para inovadores que 
apresenta a trajetória empreendedoras dos CEOs das 
startups do ecossistema, e o Startup Day, um evento no 
qual startups têm a chance de realizar um pitch matador 
e conquistar o público.

CONFIRA O ÚLTIMO STARTUP ALPHA

CONFIRA O ÚLTIMO STARTUP DAY
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https://www.youtube.com/watch?v=8Xd7w0fJ730&t=7s
https://fcjventurebuilder.com/fcj-lanca-programa-de-1o-milha-para-ajudar-empresas-a-iniciarem-a-inovacao-corporativa/
https://www.youtube.com/watch?v=8Xd7w0fJ730&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=vtL7fOpyrqc
https://www.youtube.com/watch?v=8Xd7w0fJ730&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=oW8d89VcN8Q


#fique ligado

#modo on
MKM Biotech fecha acordo com startups

na área de biotecnologia

“[…] A primeira joint venture foi selada com a Remederi, empresa que tem a missão de promover qualidade 
de vida por meio do acesso a produtos, serviços e educação sobre a cannabis medicinal. O segundo acordo foi 
firmado com a ALJAVA Biotech, que pretende mitigar a baixa resposta aos tratamentos com quimioterapia, 
personalizando a escolha da melhor terapia. Estima-se que em cerca de 60% das vezes, o primeiro ciclo de 

quimioterapia não funcione como planejado, obrigando o paciente a iniciar um novo tratamento.”

SAIBA MAISSAIBA MAIS

Startups DrMed.Pet e Be Pet avançam no
setor de telemedicina veterinária

“Ambas as startups fazem parte do ecossistema da Capri Venture, primeira corporate venture 
builder com o propósito de transformar o setor pet. A companhia chegou ao mercado a partir 
da parceria entre a Anilhas Capri, líder na identificação de animais silvestres, e a FCJ Venture 

Builder, multinacional pioneira, que está à frente do segmento de venture builder na
América Latina.”

CONHEÇA AS STARTUPSCONHEÇA AS STARTUPS

O BIN@ é uma rede para inovação criada em 2010 em uma iniciativa conjunta entre a Universidade 
do Porto, a Universidade de Sheffield e a Universidade de São Paulo. Todo ano é realizado um evento 
de três dias de duração envolvendo inovação, educação, tecnologia e negócios. Em 2022, a FCJ 
Venture Builder será responsável pelo evento, que tem como temática “The Growth of Innovation 
Economy”. O BIN@Minas acontecerá de 18 a 20 de outubro em Belo Horizonte. 

Edição do BIN@ 2022 acontecerá em Belo Horizonte

O papel do Metaverso no varejo

Como o Metaverso vai impactar as ações do segmento 
varejista e como se adaptar a esse universo? No 
webinar promovido pela Varejo Ventures, Gustavo 
Carriconde, CEO da Gutenberg Ventures, corporate 
venture builder de Metaverso, conversou com 
Emílio Parolini, CEO da Varejo Ventures, e trouxe 
insights sobre essa transformação do mercado.

ASSISTA NO YOUTUBE
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PDC: acessibilidade e
experiência de consumo

No décimo episódio do Inovação na Veia, o podcast da 
FCJ, Mariela Parolini conversou com Sonny Pólito, pessoa 
com deficiência visual e cofundador da startup Inclue, 
que melhora a experiência de consumo das pessoas com 
deficiência.

OUÇA O EPISÓDIO

https://medicinasa.com.br/mkm-acordo-startups/
https://semeupetfalasse.wordpress.com/2022/08/16/startups-drmed-pet-e-be-pet-avancam-no-setor-de-telemedicina-veterinaria/
https://www.youtube.com/watch?v=EzSTEtdgfgM
https://www.youtube.com/watch?v=8Xd7w0fJ730&t=7s
https://open.spotify.com/episode/4GbC2iCxfbZLLpEBQa5EdU


#aniversariantes

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

#AlgarTelecom
Venture Builder
A Algar atua no setor de Telecom e TI há mais de 60 anos. Com a parceria com a FCJ, 
a Algar Telecom Venture Builder busca digitalizar a jornada e o relacionamento 
com o cliente, evoluir o mindset inovador da empresa e gerar novos produtos 
digitais e modelos de negócio.
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#o RH pediu
pra falar!!!
A FCJ Academy é a plataforma de educação 
corporativa, ao estilo lifelong learning, da
FCJ Venture Builder.

ACESSE O SITE

Acreditamos que o ambiente de aprendizagem virtual, ao dispor de um conjunto 
de funcionalidades projetadas para armazenar, distribuir e gerenciar conteúdos de 
aprendizado, de forma progressiva e interativa, podendo também registrar e relatar 
atividades do aprendiz bem como seu desempenho, se torna estratégica e eficiente
no suporte para que os alunos construam o seu conhecimento de maneira 
AUTÔNOMA, COLABORATIVA E EFETIVA.

Essa ferramenta de aprendizagem tem importante sinergia com nossos propósitos, 
qual seja de encontrar soluções facilitadoras que ajudem as pessoas em seu cotidiano. 
Assim, o uso da FCJ Academy tem se tornado um caminho eficiente para estimular a 
equipe e alavancar os resultados da empresa. 

Com a FCJ Academy você é o protagonista de seu desenvolvimento.

ACESSE: ACESSE: 
FCJACADEMY.WOLI.COM.BRFCJACADEMY.WOLI.COM.BR

Para primeiro acesso, utilize os 
números do seu CPF como login
e senha.

https://fcjacademy.woli.com.br/pt-BR/Login/Index?returnUrl=%2Fpt-br%2Fwoliflix%2Ftrilha%2F1
https://algartelecomventurebuilder.com.br/
https://www.abcdacomunicacao.com.br/fcj-lanca-podcast-para-quem-quer-aprender-sobre-inovacao-corporativa-e-startups/

