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Hub de inovação da indústria capixaba

Apoia as empresas e os empreendedores 

em todo o processo de inovação:

dos desafios às soluções

O QUE É O

 Foco em negócios inovadores;

 Demandas da indústria e da sociedade;

 Conexão entre grandes empresas e startups;

 Métodos e parcerias estratégicas.



ESPAÇO DE TRABALHO COLABORATIVOANDAR 20 - MAKER



ESPAÇO DE PROTOTIPAGEM



SALAS DE REUNIÃO E CONEXÕES



ESPAÇOS DE CRIATIVIDADE



ANDAR 35 - BUSINESS



ESTRUTURA E EQUIPE DE APOIO



ESPAÇO DE TRABALHO COLABORATIVO



SALAS DE REUNIÃO E CONEXÕES



Podemos apoiar sua empresa em
todo o processo:

dos desafios às soluções!

COMO ACESSAR?

Tem um desafio na sua empresa?

Tem uma ideia inovadora?

Precisa de apoio no 

desenvolvimento?

Prototipagem e testes

Conexões para negócios

Clientes ou investidores

Recursos financeiros

Método e gestão

Parceiros tecnológicos

Entre em contato:

www.findeslab.com.br
(27) 99722-3953

findeslab@findes.org.br



TIME FINDESLAB



PROJETOS DE 

INOVAÇÃO

Análise de ideias e 

projetos industriais para 

desenvolvimento com o 

SENAI e conectado a 

parceiros

PROGRAMA 

EMPREENDEDORISMO

INDUSTRIAL

SPIN-OFFS 

INDUSTRIAIS

PRINCIPAIS LINHAS DE ATUAÇÃO

PROJETOS DE 

INOVAÇÃO

COLETIVOS

Promoção de projetos de 

inovação setoriais para 

desenvolvimento com o 

SENAI e conectado a 

parceiros

Apoio ao desenvolvimento 

de spin-offs industriais com 

foco em tecnologia e 

inovação para 

transformação da indústria

Inovação aberta realizada 

conectando desafios de 

grandes empresas a 

startups e spin-offs com 

método de aceleração



PROJETOS DE 

INOVAÇÃO

Análise de ideias e 

projetos industriais para 

desenvolvimento com o 

SENAI e conectado a 

parceiros

PRINCIPAIS LINHAS DE ATUAÇÃO

1. Empresa ou Empreendedor: ideia ou desafio

2. Conversaremos sobre sua ideia e quais os desafios para 

implementá-la. Perguntas importantes:

• Desafios de negócio, tecnologia ou ambos?

• Qual o nível de complexidade?

• Há recurso para desenvolvimento?

• Existem parceiros estabelecidos?

3. A análise de ideias resulta em um direcionamento dos próximos 

passos de acordo com o que a empresa precisa:

www.findeslab.com.br

Conexões

Investidores Gestão

Recursos
Estruturação do 

projeto Parcerias

Protótipos



PROJETOS DE 

INOVAÇÃO

COLETIVOS

Promoção de projetos de 

inovação setoriais para 

desenvolvimento com o 

SENAI e conectado a 

parceiros

PRINCIPAIS LINHAS DE ATUAÇÃO

1. Grupos de empresas: ideia ou desafio

2. Conversaremos sobre a demanda coletiva e quais os desafios para 

implementá-la. Perguntas importantes:

• Aliança industrial firmada?

• Qual o nível de complexidade?

• Há recurso para desenvolvimento?

• Existem parceiros estabelecidos?

3. A análise de ideias resulta em um direcionamento dos próximos 

passos de acordo com o que as empresas precisam:

Conexões

Investidores Gestão

Recursos
Estruturação do 

projeto Parcerias

Protótipos

www.findeslab.com.br



SPIN-OFFS 

INDUSTRIAIS

Apoio ao desenvolvimento 

de spin-offs industriais com 

foco em tecnologia e 

inovação para 

transformação da indústria

PRINCIPAIS LINHAS DE ATUAÇÃO

1. Empresa: novo modelo de negócio

2. Conversaremos sobre o novo modelo e como se conecta com a 

“empresa-mãe”. Perguntas importantes:

• Já existe uma proposta definida de atuação da spin-off?

• O modelo de gestão está definido?

• Há recurso para desenvolvimento da solução?

• Existem parceiros estabelecidos?

3. A análise de ideias resulta em um direcionamento dos próximos 

passos de acordo com o que a empresa precisa:

Método

Gestão Conexões

Recursos
Estruturação do 

projeto Parcerias

Protótipos

www.findeslab.com.br



PROGRAMA 

EMPREENDEDORISMO

INDUSTRIAL

Inovação aberta realizada 

conectando desafios de 

grandes empresas a 

startups e spin-offs com 

método de aceleração

PRINCIPAIS LINHAS DE ATUAÇÃO

1. Grande Empresa + Startups/Spin-off

2. As empresas parceiras divulgam seus desafios e as empresas com 

ideias de soluções inovadoras submetem suas propostas

3. No site estão descritos os desafios e tem o link para inscrição

4. A startup e a empresa desenvolvem a tecnologia e o negócio em 

parceria com o SENAI e a Rede

www.findeslab.com.br

Produto
Operações

Marketing
Vendas

Gestão
Pessoas

Finanças
Investim.

Conexões

Investidores Gestão

Recursos

Desenvolvimento

TECNOLOGIA

+

NEGÓCIO Parcerias

Protótipos



PROGRAMA FINDESLAB DE 

EMPREENDEDORISMO 

INDUSTRIAL



Investimento
Compartilhamento de 

Riscos

Desenvolvimento
Apoio aos projetos 

selecionados

Método
Acompanhamento 

estruturado

Ambiente
Densidade e 

conexões

INOVAÇÃO ABERTA



EMPRESAS PARCEIRAS

PROGRAMA DE EMPREENDEDORISMO INDUSTRIAL



22

 Formulário preenchido;

 Cartão CNPJ com os dados da empresa;

 Arquivo com os resumos dos currículos da equipe proponente; 

 Canvas de proposta de valor;

 Vídeo tipo “elevator pitch” de até 3 minutos.

INSCRIÇÃO

www.findeslab.com.br

SUBMETA SEU PROJETO!

PERÍODO: 06/09/2019 a 04/10/2019

INSCRIÇÃO

PROGRAMA DE EMPREENDEDORISMO INDUSTRIAL



DESAFIOS



DESAFIOS

Identificação preditiva e/ou prescritiva de 

emissões atmosféricas em processos industriais

Robotização de atividades industriais repetitivas

Como a tecnologia pode aprimorar a 

experiência turística, transformando Vitória em 

um Destino Inteligente?

Como a tecnologia pode aprimorar a mobilidade urbana, 

segurança pública, assistência social, transformando Vitória em 

uma Cidade Mais Inteligente?



DESAFIOS

Eficiência na Movimentação de Materiais e 

Controle de Inventário

Captura de informações nos pontos de venda 

(PDV) e experiência do cliente

IOT e visão computacional de baixo custo para 

o varejo



DESAFIOS

Tecnologias de captura de CO2, conversão em 

moléculas de alto valor agregado e 

monitoramento em reservatórios

Aprimoramento de processos e serviços para 

operações logísticas offshore

Como realizar drenagens mais inteligentes, 

reduzindo custos, em loteamentos?

Como otimizar o processo de análise e 

aprovação de projetos arquitetônicos 

residenciais em prefeituras e demais órgãos?



DESAFIOS

Tecnologias para melhoria da confiabilidade 

dos dados de retorno das ordens de 

manutenção de equipamentos

Tecnologias de gestão e controle de 

equipamentos críticos, já sensoriados, para 

melhoria de confiabilidade e performance

Como automatização e facilitar os processos e 

atividades na venda de planos de saúde?

Como tornar o processo de autorização e 

regulação do atendimento ao cliente mais ágil 

e eficiente?



ONDE: Findeslab

QUANDO: 27.09 - sexta-feira a partir das 14h

Contamos com sua presença!

INTERAÇÃO

Quer saber mais sobre os desafios do 

Programa de Empreendedorismo 

Industrial? Quer aprender sobre pitch e 

canvas?

Aproveite esse momento e tenha 

#ACESSO para tirar suas dúvidas 



Acesso da indústria à inovação

www.findeslab.com.br


