
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. Além 
disso, listamos algumas das últimas notícias da mídia sobre a rede e dados 
atualizados da FCJ.
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#aconteceu#aconteceu

O futuro da transição energética, 
mobilidade e tecnologias disruptivas

O Energy Hub, um dos hubs setoriais do Grupo Sai do 
Papel, um grupo de inovação e empreendedorismo do 
Rio de Janeiro, lançou sua corporate venture builder, a 
Energy Hub Ventures, em parceria com a FCJ. A CVB vai 
desenvolver soluções focadas em transição energética e 
mobilidade.

REVEJA NO YOUTUBE

Startup Estúdio: uma empresa de 
soluções técnicas

O Grupo Manetoni e a MT Corp são empresas referências em 
tecnologia. Em parceria com a FCJ, criaram a Startup Estúdio, 
que tem como foco produzir soluções na área de programação 
para startups, oferecendo muito mais que o CTO as a Service.

CONHEÇA

No último mês, diversos evento
aconteceram na rede. Reveja alguns.

2º Encontro Nacional de CEOs

No início de julho, a FCJ realizou o 2º Encontro Nacional de 
CEOs das corporate venture builders. Com o tema “Códigos 
das Melhores Práticas de Governança Corporativa”, o 
evento tratou da padronização dos indicadores das CVBs e 
do alinhamento de ações efetivas para escalabilidade das 
startups da rede.

https://www.youtube.com/watch?v=8Xd7w0fJ730&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=UP1uDEM6Ldw
https://www.youtube.com/watch?v=dSHWcdeKJW0


#fique ligado

#modo on
Mineira FCJ prepara entrada em NY e mira 

abertura de capital nos EUA em 2025

“A mineira FCJ Venture Builder, que ajuda a construir startups, começa em agosto sua carreira 
internacional, com início das operações em Nova York. O objetivo é desenvolver 30 novatas da 
indústria da moda no mercado norte-americano, em parceria com a Fashinnovation, empresa 

criada para estimular a inovação no setor. Mas a FCJ tem planos mais ambiciosos.”

SAIBA MAISSAIBA MAIS

FCJ lança podcast para quem quer aprender 
sobre inovação corporativa e startups

“A FCJ Venture Builder, multinacional brasileira líder em venture building, lançou o Inovação 
na Veia, um podcast que vai promover conteúdos sobre inovação corporativa, tecnologia e 
startups. A iniciativa faz parte de um projeto de educação do mercado, que, em muitas ocasiões, 

ainda tem dúvidas sobre esse universo.”

CONHEÇA O INOVAÇÃO NA VEIACONHEÇA O INOVAÇÃO NA VEIA

A FCJ anunciou uma parceria com a Fashinnovation, plataforma global de inovação para a indústria 
da moda fundada em Nova York. Desta união resultará a primeira corporate venture builder da FCJ 
nos Estados Unidos, a Fashinnovation Ventures, que vai desenvolver fashiontechs, startups para a 
indústria da moda. O lançamento acontecerá no dia 11/08, às 19h, no YouTube.

PARTICIPE

Fashiontech World, mais que uma oportunidade

SAIBA MAIS

“Em meio à retomada do turismo ao redor do mundo após a pandemia de coronavírus, a FCJ Venture 
Builder, multinacional brasileira líder em venture building, anunciou a sua participação na criação 
de uma iniciativa de inovação aberta na área de turismo e hospitalidade nomeada BAE Ventures, 
que incorporará uma venture builder e uma venture capital.”

FCJ anuncia lançamento de corporate venture
builder de turismo e hospitalidade na EuropaStartup Alpha, com

Clarissa Dourado, CEO da Intellia

Para ir mais a fundo na história de startups que são 
destaque no ecossistema brasileiro, bem como a jornada 
empreendedora de seus CEOs, a FCJ criou o Startup Alpha. 
Nesta edição, Luiza Luth, community builder da rede, 
bateu um papo com Clarissa Dourado, CEO da Intellia, uma 
startup que conecta a Inteligência Artificial com a medicina.

REVEJA

Lançamento da ANA, Avaliação 
Neuropsicológica Avulta

A  Avaliação Neuropsicológica Avulta é a primeira ferramenta 
de seleção acessível a pessoas com deficiência sensorial, 
física ou intelectual do Brasil. O lançamento da ANA 
buscou apresentar as informações para uso da solução aos 
profissionais PCD em busca de oportunidades de carreira e 
às empresas que se deparam com a falta de recursos para 
incluir.

ASSISTA
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Lançamento do Retail Angels

O Retail Angels é um grupo de investidores-anjo focados 
na área do varejo. O objetivo é fomentar startups que 
solucionem dores desse segmento e gerem transformações 
para empresas e pessoas. Assista ao lançamento e confira 
o pitch da Pet in Time, uma startup que oferece descontos 
em serviços e produtos pet.

ACESSE A FCJ anunciou o lançamento de mais uma iniciativa que vai conectar empresas à transformação 
digital por meio da inovação. “O objetivo do programa é fazer com que empresas saiam do estado 
analógico e se tornem digitais ao se aproximarem do ecossistema de inovação”, explicou Justino, 
CEO da FCJ. 

Discovery Innovation, programa da FCJ que vai
conectar empresas à transformação digital

Aeroporto Internacional de BH firma parceria com FCJ Venture 
Builder e Sebrae para impulsionar a inovação

“Além de fomentar o ecossistema nacional de inovação, com o alinhamento de propósitos, 
objetivos e expectativas, o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte firmou parceria com a 
FCJ Venture Builder, representada pelo CEO Paulo Justino, para criar o Programa BH Airport 

for Startups.”

ENTENDAENTENDA

SAIBA MAIS

https://fusoesaquisicoes.com/acontece-no-setor/mineira-fcj-prepara-entrada-em-ny/
https://www.abcdacomunicacao.com.br/fcj-lanca-podcast-para-quem-quer-aprender-sobre-inovacao-corporativa-e-startups/
https://www.youtube.com/watch?v=mUTdiOHlSmo
https://fcjventurebuilder.com/fcj-anuncia-lancamento-de-corporate-venture-builder-de-turismo-e-hospitalidade-na-europa/
https://www.youtube.com/watch?v=a70D8DDRgW0
https://www.youtube.com/watch?v=8Xd7w0fJ730&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=uE3TP-cCV38
https://www.youtube.com/watch?v=8Xd7w0fJ730&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=EQ1rRqP5VZY
https://mg.agenciasebrae.com.br/inovacao/aeroporto-internacional-de-bh-firma-parceria-com-fcj-venture-builder-e-sebrae-para-impulsionar-a-inovacao/
https://fcjventurebuilder.com/discovery-innovation/


#aniversariantes

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

#Mubius
WomenTechVentures
Mais do que gênero, investir em lideranças femininas é uma questão de valor. 
O feminino abrange um novo olhar, novas formas de se relacionar e de fazer 
negócios. E os resultados — não apenas financeiros — podem ser observados 
em empresas, para quem investe e na própria sociedade. A Mubius WomenTech 
Ventures é pioneira no segmento e tem o foco em pessoas: o objetivo é aumentar 
o número de mulheres na liderança,  impulsionando e alavancando negócios 
com soluções voltadas ao valor feminino — convidado os homens, é claro.

Startups  Investidores Empreendimentos Colaboradores

136 57860 1563
Executivos

148

Grupo FCJ em números

#o RH pediu
pra falar!!!
A FCJ Academy é a plataforma de educação 
corporativa, ao estilo lifelong learning, da
FCJ Venture Builder.

       CONHEÇA A CVB

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://mubius.ventures/
https://www.abcdacomunicacao.com.br/fcj-lanca-podcast-para-quem-quer-aprender-sobre-inovacao-corporativa-e-startups/

