
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.
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[webinar] Discovery Innovation e 
os modelos de inovação existentes

Para dar vida ao seu novo programa de primeira milha 
de inovação, a FCJ realizou um webinar sobre os 
diversos modelos de inovação corporativa existentes 
e quais os caminhos para as empresas definirem 
qual modelo é o melhor para suas operações.

SAIBA MAIS

BAE Ventures: 
Entenda como desenvolvemos tourism techs globais

O turismo movimenta uma vasta cadeia de valor, 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. No dia 13 de 
setembro, a FCJ lançou a BAE Ventures, uma plataforma 
de âmbito global, com sede em Portugal, que compreende 
o setor de turismo, buscando soluções que resolvam suas 
dores em toda a cadeia de valor.

CONFIRA O LANÇAMENTO

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


#fique ligado

#modo on
FCJ Ventures cria programa para estimular 

inovação em médias empresas

“A FCJ Venture Builder apresenta um novo programa para estimular a inovação em médias empresas por 
todo o Brasil. Com o questionamento: “Como inovar com baixo investimento e risco zero? ”, a FCJ apresenta 
soluções para viabilizar a entrada em um ambiente de inovação corporativa. Dessa maneira, almeja conquistar 

até 100 novos clientes nos próximos seis meses.”

LEIA MAIS NA STARTUPILEIA MAIS NA STARTUPI

Avulta e SleepUp, startups da rede FCJ,
ficam entre as 100 Startups to Watch 2022

A revista PEGN revelou as 100 Startups to Watch 2022. A lista elege anualmente os negócios 
mais promissores do ecossistema de inovação brasileiro. Em sua quinta edição, reconhece 
as empresas que devem brilhar em um novo momento do mercado – com investidores mais 
cautelosos, mas ainda com uma oferta de capital consistente. Avulta e SleepUp, startups da 

rede FCJ, estão entre as empresas listadas.

SAIBA MAISSAIBA MAIS

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

FCJ marca presença no Digitalks

Startups, executivos e venture builders da rede 
participaram do Digitalks 2022, a mais completa
plataforma de negócios do setor digital e da
nova economia.

CONFIRA NAS REDES SOCIAIS
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[webinar] BIN@Minas: 
The Growth of Innovation Economy

O BIN@ (Business & Innovation Network) é um dos maiores eventos globais de educação, negócios e inovação. 
Realizado anualmente em diversos países, a edição de 2022 acontecerá nos dias 18, 19 e 20 de outubro em 
Belo Horizonte. Para lançar o evento, a FCJ, em parceria com a Faculdade de Engenharia da Universidade 
do Porto, realizou um webinar sobre tudo o que vai acontecer no evento presencial.

VEJA NO YOUTUBE

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.

3º Corporate Venture Summit: We Builder the Future

INSCREVA-SE GRATUITAMENTE

https://startupi.com.br/fcj-ventures-cria-programa/
https://www.instagram.com/p/CiKh0PijWTn/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/reel/ChroQCsFxPr/
https://www.youtube.com/watch?v=8Xd7w0fJ730&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=vL-g_TAeeVA&t=1852s
https://www.youtube.com/watch?v=8Xd7w0fJ730&t=7s
https://inovacao.fcjventurebuilder.com/bin-minas


#aniversariantes

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

#Fashinnovation
Ventures
A Fashinnovation é uma plataforma global de fomento à inovação na 
indústria da moda. Localizada no coração da moda, em Nova York, a 
Fashinnovation uniu-se à FCJ para lançar sua própria CVB, a Fashinnovation 
Ventures, que busca escalar empreendedores de tecnologia para o 
mundo da moda com impacto social.
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#o RH pediu
pra falar!!!
A FCJ está sempre em busca das melhores 
soluções para a rede e agora temos nossa própria 
comunidade no Discord, um aplicativo gratuito de 
comunicação que nos permitirá incrementar
a sinergia da rede.

CONHEÇA A CVB

Entre agora mesmo para a 
Comunidade FCJ Venture Builder no Discord pelo link: 

ACESSE O DISCORDACESSE O DISCORD

Esperamos todos vocês!

https://fcjacademy.woli.com.br/pt-BR/Login/Index?returnUrl=%2Fpt-br%2Fwoliflix%2Ftrilha%2F1
https://fashinnovation.ventures/
https://discord.gg/32kEtffS

