
Chegamos ao final de um ano repleto de oportunidades para a rede FCJ. Como 
grupo, criamos parcerias memoráveis, expandimos nossa visão de inovação pautada 
pela colaboração e nos tornamos cada vez mais referência em inovação corporativa. 
Finalizamos 2022 com cerca de 700 colaboradores, 170 startups em nosso portfólio e 
mais de mil investidores. Aproveite esta edição da FCJ News para rever os principais 
momentos da FCJ neste ano. 
Esperamos que 2023 seja de foco e grandes resultados e que você continue fazendo 
parte dessa jornada. Boas festas!
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#Janeiro

FCJ no Rio Innovation Weekend

FCJ É destaque na revista Club Hub

Lançamentos

#Fevereiro

Encontro anual de CEOs

Dome Ventures captou R$ 3,5 milhões 
em apenas um mês de fundação

Justino no Podcast para Empreendedores



Lançamentos

#Março

FCJ na The Silicon Review

FCJ lança plataforma de investimento coletivo 
e startup Avulta faz primeira captação

FCJ no Bossa Summit, o maior evento do Brasil 
100% dedicado a startups e investidores

Lançamento

#Abril

Lançamentos

#Maio
Efund Investimentos fecha parceria com a 

FCJ Venture Builder

FCJ no South Summit Brazil Porto Alegre

Desenvolvimento da comunidade de startups: Startup 
Alpha, Conexão FCJ, Startup Talks e Startup Day 

Lançamento

#Junho

FCJ Venture Builder realiza reunião para 
acionistas e colaboradores

FCJ lança Inovação na Veia, podcast sobre 
inovação, empreendedorismo e startups

MyShareholders: a melhor ferramenta de 
gestão de portfólio do mercado



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

FCJ e Univale criam curso superior técnico 
de Gestão de Startups e Inovação

FCJ consolida seu modelo de Venture Builder com 
investimento Série C na fusão entre Psicologia Viva e Conexa

Lançamentos

#Julho

FCJ lança sua primeira Venture Builder na Europa

FHE Ventures estima captar R$ 500 mil em primeira
plataforma de crowdfunding do segmento venture builder 

Retail Angels: FCJ lança grupo de
investidores-anjofocados em soluções do varejo

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

Mineira FCJ prepara entrada em NY e mira
abertura de capital nos EUA em 2025

Lançamentos

#Agosto

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

Venture Builder multinacional inova com estande
interativo e leva seis marcas para o Digitalks 2022

#Setembro

Avulta e SleepUp, startups da rede FCJ, estão
listadas na 100 Startups to Watch 2022

FCJ Ventures cria programa para estimular
inovação em médias empresas

Evento “We Build the Future” em parceria com
a Algar Telecom Venture Builder

Painel do Justino no BeFly TechDay

Empreendedor cria empresa com R$ 8 mil e
hoje tem valuation de R$ 500 milhões

FCJ no Hacktown SRS 2022

#Outubro
BIN@Minas: plataforma aberta de inovação

global chega a Belo Horizonte

FCJ é patrocinadora do Boston Healthcare Innovation,
programa imersivo de inovação em saúde nos EUA



#Novembro

FCJ e Clube de Permuta firmam parceria
para acelerar startups

FCJ e ABC³ fecham parceria e prometem ser a via
de mão dupla para corporações e startups

FCJ no Case 2022

Lançamento

#Dezembro

3º Corporate Venture Summit

3º Encontro de CEOs

#o que vem por aí!

O Corporate Venture Summit é o maior evento de 
governança corporativa do Brasil e desta vez a FCJ 
trouxe uma grande novidade: a edição em Minas Gerais, 
que acontecerá em parceria com o Órbi Conecta.

O Corporate Venture Summit: Edição Minas 2023 será sediado 
em Belo Horizonte no dia 30 de junho. Será um dia inteiro dedicado 
à governança corporativa, tendências em inovação, conexão 
e compartilhamento de ideias. Mais informações em breve.

#team FCJ
A rede FCJ não para de crescer! 

Essas são as pessoas que entraram para
o time em dezembro. #WeAreThePeople



#aniversariantes

Startups  Investidores Empreendimentos Colaboradores

167 521043 625
Executivos

164

Grupo FCJ em números


