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A vivência do time da startup MOJO dentro de um
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de aceleração da Fábrica de Startups Brasil, passando pelos
processos de identificação de problemas, ideação, criação
de produto, modelagem de negócio e a gestão do projeto da
plataforma E|X (Employee Experience).
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