
Bem-vindo a mais uma FCJ News.
Entramos na reta final de 2022, mas isso não significa que baixamos nossos 
esforços. A cada dia, a FCJ se consolida como líder em desenvolvimento 
de inovação, seja com novos negócios, novas soluções ou até mesmo na 
formação de pessoas inovadoras. Ainda temos pela frente o maior evento 
de inovação corporativa do Brasil e o lançamento de iniciativas que vão 
impactar a sociedade. 
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BAE Ventures:
como desenvolvemos tourism techs globais

A FCJ lançou mais uma iniciativa na Europa, a BAE 
Ventures, plataforma global, com sede em Portugal, 
que visa desenvolver startups que solucionem todas 
as dores da cadeia de turismo: do planejamento 
e das reservas às viagens, do alojamento ao 
universo das comidas e bebidas, das atividades de 
cultura e lazer ao entretenimento e aos eventos.

CONFIRA O LANÇAMENTO

Discovery Innovation 
e os modelos de inovação existentes

Há diversos modelos de inovação corporativa 
disponíveis no mercado, mas como saber qual é o 
mais indicado para o momento de cada empresa 
e que trará os resultados esperados? Foi sobre isso 
que o webinar “Discovery Innovation e os modelos 
de inovação existentes” tratou. A rede FCJ se reuniu 
no encontro para esclarecer as principais dúvidas 
sobre o tema.

VEJA NO YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=MAApWhwzqyw
https://www.youtube.com/watch?v=8Xd7w0fJ730&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=UxF1FY3K5Es&t=19s


#fique ligado

#modo on
Empreendedor cria empresa com R$ 8 mil e 

hoje tem valuation de R$ 500 milhões

“O empreendedor Paulo Justino já foi motorista de caminhão, programador, CIO, Diretor Comercial. Em quase 
40 anos de carreira, Justino quebrou duas vezes: aos 18 anos com a marcenaria, e aos 35 quando criou uma 
fábrica de software. Atualmente, ele é CEO da FCJ Venture Builder, cujo valuation está em R$ 500 milhões.”

LEIA A MATÉRIA COMPLETALEIA A MATÉRIA COMPLETA

FHE Ventures tem grandes planos para o futuro

“De acordo com o CEO da FHE Ventures, Rafael Kenji, a empresa já nasceu sendo uma potência 
nacional e internacional, com captação de investidores dentro e fora do Brasil e em busca de 

startups de todo o mundo.”

SAIBA MAISSAIBA MAIS

Metaverso:
um universo que se abre para as startups do futuro

Upper e FCJ estão de olho nas metatechs: startups que 
ajudarão a desenvolver o metaverso. A Metanext Ventures, 
corporate venture builder com foco em metaverso, vai 
buscar soluções que facilitem os negócios nesses novos 
universos.

CONHEÇA A METANEXT VENTURES

NEWS
NEWS

Em sua terceira edição, o Corporate Venture Summit vai reunir grandes nomes do ecossistema de 
inovação brasileiro. Para levar conhecimento, melhores práticas e antecipação de tendências desse 
universo, a FCJ vai realizar uma imersão 100% presencial de dois dias em São Paulo. 

O 3º Corporate Venture Summit acontecerá nos dias 1 e 2 de dezembro, das 9h às 18h no primeiro 
dia e das 9h às 15h no segundo dia, no AMCHAM, em São Paulo.

Vem aí o 3º Corporate Venture Summit, evento de inovação da FCJ

GARANTA O SEU INGRESSO

Forest Ventures:
ecossistema de inovação, investimentos e startups

Num bate-papo promovido pela Federaminas 
Ventures, Rodrigo Mariano, CEO da Forest Ventures, 
explicou o que a corporate venture builder de 
agronegócio busca alcançar com as startups e como 
o mercado vem se comportando diante de todas as 
transformações dos últimos anos.

ASSISTA NO CANAL DA
FCJ VENTURE BUILDER

Acelera-se Ventures faz 3º roadshow para estreitar o
relacionamento de inovação com médias e grandes

empresas de Sergipe

“A venture builder sergipana veio com o propósito de se reunir com algumas empresas para 
apresentar soluções e viabilizar a entrada em um ambiente de inovação corporativa. O objetivo 
é fomentar a adesão de novas tecnologias em cada operação e garantir novos investidores em 

nosso estado.”

SAIBA MAISSAIBA MAIS

https://exame.com/negocios/empreendedor-cria-empresa-com-r-8-mil-e-hoje-tem-valuation-de-r-500-milhoes/?utm_campaign=fcj_newsletter_2309&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://diariodocomercio.com.br/negocios/fhe-ventures-tem-grandes-planos-para-o-futuro/
https://www.youtube.com/watch?v=QvakfVT-ZFs
https://www.youtube.com/watch?v=8Xd7w0fJ730&t=7s
https://www.sympla.com.br/evento/3-corporate-venture-summit-tendencias-globais-de-inovacao-corporativa/1723973?utm_campaign=fcj_newsletter_2309&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://www.youtube.com/watch?v=8Xd7w0fJ730&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=ATlcgywqHFw
https://a8se.com/noticias/sergipe/acelera-se-ventures-faz-3-rodada-para-estreitar-o-relacionamento-de-inovacao-com-medias-e-grandes-empresas-de-sergipe/


#aniversariantes

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

#205Ventures
Causas de impacto social, econômico e ambiental são a base da 205 Ventures, uma 
corporate venture builder socialtech situada no leste de Minas Gerais. Seu propósito 
maior é a transformação do território, por isso a CVB seleciona startups que tenham 
uma causa e que gerem impactos positivos e transformações no território que 
estiverem inseridas.

Startups  Investidores Empreendimentos Colaboradores

161 60971 621
Executivos

158

Grupo FCJ em números

#o RH pediu pra falar!!!
Olá Bilders,  
 
O RH hoje vem trazer uma provocação sobre o futuro do trabalho e o processo transformativo das competênacias 
comportamentais para acompanharmos as inovações e evoluções. 
 
Segundo estudos da University of Southern California, a previsão sobre tráfego de dados na internet para 2016 era que 
superasse, pela primeira vez, a marca de um zettabyte (um sextilhão de bytes). Já para 2021, a expectativa é que esse 
volume seja correspondente a 19,5 ZB ao ano. O que isso significa no contexto trabalho e empregabilidade?
Vamos seguir o raciocínio. 
 
Lidar com essa quantidade de informações influi diretamente na forma como gerimos negócios, pessoas e, tão logo, 
de interação. Já falamos de 5ª revolução industrial e, com isso, transformamos o conceito VUCA(Volatility (volatilidade), 
Uncertainty (incerteza), Complexity (complexidade) e Ambiguity (ambiguidade), para o conceito FANI (Frágil - O que 
era volátil agora é tão incerto que fica frágil; Ansioso - As incertezas são tão fortes a ponto de influirem no sentimento 
de ansiedade; Não linear - Dificilmente temos clareza de uma determinada ação, ao passo que pequenas ações podem 
produzir um efeito em cadeia e, todavia, grandes atitudes podem não sutir os efeitos de proporcionalidade e, por fim, 
Incompreensível - As pessoas mudam tão rapidamente de comportamento, os negócios mudam de perspectiva e formas 
de operar que os dados podem não acompanhar, de maneira célere, essas informações). 
 
E agora? 
Vamos precisar lidar com essa TRANSFORMAÇÃO! E a pergunta que fazemos é: Está preparado para performar com 
sucesso nesse mundo?
 
O Fórum Econômico Mundial discutiram sobre as competências necessárias para uma pessoa continuar com sua 
capacidade de trabalhabildiade ( não escrevi errado não – isso significa o quanto o profissional consegue gerar renda por 
meio do seu trabalho seja relacionado a um emprego – ou não). Voltando às competências, esse fórum apresentou 15 
competências para o profissional do futuro: 
 
Aprendizagem ativa e estratégia de aprendizagem • Inteligência Emocional • Resiliência, tolerância ao estresse e 
flexibilidade • Criatividade • Comunicação: Persuação e negociação • Liderança • Pensamento analítico e Inovação 
• Pensamento crítico • Uso, monitoramento e controle de tecnologias • Programação • Raciocínio lógico • Análise e 
avaliação de sistemas • Ser orientado aos clientes • Resolução de problemas • Experiência do usuário. 
 
RH, sentimos na pele essa transformação e necessidades de mudanças, mas como fazer?
 
A FCJ Venture Builder e seu setor de Gente e Gestão – RH, tem se preparado para essas necessidades de mudanças 
comportamentais e, com isso, criou a Universidade Corporativa: FCJ Academy.
 
Nessa plataforma temos cerca de 32 cursos voltados para desenvolvimento pessoal e de liderança. Para além dos conteúdos 

exclusivos da rede FCJ. Para você que deseja performar com sucesso nesse mundo, convido a entrar em nossa Universidade 

Corporativa: FCJ Academy e se prepare!

CONHEÇA A 205 VENTURES

https://fcjacademy.woli.com.br/pt-BR/Login/Index?returnUrl=%2Fpt-br%2Fwoliflix%2Ftrilha%2F1
https://205.ventures/

