




avin.E Laboratório virtual

de Inovação 

Para negócios, 

Empreendedores e 

Estudantes

Line = na tradução da língua inglesa

Linha, linhagem, fila, caminho, bordas, anagrama com foco 

em margear e propor caminho a gestão da inovação.

Descobrir, Explorar, Cocriar

Slogan informando

O que o laboratório 

propõe.

Símbolo representa a 

abertura a inovação. A letra L 

aberta traz a inspiração da 

Inovação aberta.

La = Laboratório

v = virtual

i = inovação

n = negócios

E = Empreendedores

E = Estudantes



Parceiro estratégico

Agencia ligada ao Ministério da Economia

Acesse e saiba mais



Laboratório de inovação

Um espaço de criação virtual, conexão e experimentação de 

ideias.

Despertar no participante sua capacidade de criar novas ideias e novas 

realidades.



O que é laboratório?

Aceleradora x incubadora x consultoria

É um espaço projetado para criar condições favoráveis para que a inovação ocorra. 

Através do estabelecimento de um ambiente criativo e colaborativo, 

novos conhecimentos podem ser facilmente compartilhados e ideias podem 

ser desenvolvidas. 



• Computador.

• Internet.

• Vontade de fazer acontecer.

• Café fresco.

• Conta de email.

• Whatsapp.

• E querer experimentar o novo.

Estrutura sugerida



Laboratório de Inovação para negócios, Empreendedores e Estudantes

6 fases, que foram idealizadas de forma 
integrada e propõem uma vivência 
diferenciada partindo de uma ideia 

simples, mas que seja capaz de 
alavancar um projeto empreendedor.



Iniciar

Imersão

Idealizar

Prototipar

Implementar

Evoluir

Fase 1- ideação, voltado a aprofundar a compreensão de sua ideia.

Fase 2 - momento de reflexão e percepção.

Fase 3 - reconhecer e refletir acerca da força da inovação. Inspirações e 
tendências do setor de varejo.

Fase 4 - dar forma à ideia, construir modelos, testá-los e receber feedbacks.

FUNIL DE IDEIAS PARA 
UM NOVO NEGÓCIO

SCAMPER – TECNICA
DE GERAÇÃO DE IDEIAS

CANVAS – PROPOSTA 
DE VALOR

ENTREVISTA DE
PERCEPÇÃO

STORYTELLING

CANVAS AMPLIADO

MAPA DE 
COMPETÊNCIAS

MAPA DE 
TENDÊNCIAS

JORNADA 
DO CLIENTE

VALORES
E NECESSIDADES

O QUE SABEMOS, 
O QUE QUEREMOS DESCOBRIR

Fase 5 – Refinar o protótipo e desenvolver o negócio.

Metodologia on line

Fase 6 – Pitch, Feedback, Ux design externo

PLANO 
EMPREENDEDOR

Pós venda

Canvas
De inovação modelo 

Para geração de ideias

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjb0-j4o47NAhXLKCYKHYjTA6MQjRwIBw&url=http://www.novonegocio.com.br/plano-de-negocios/como-elaborar-um-plano-de-negocio/&psig=AFQjCNEarf3aoLKx0SHXnOON1qCXhKMiTw&ust=1465126563943807


Ux design
externo

Lançar na internet 
para as pessoas 

de seu relacionamento 
nas redes sociais

Pós venda

Mapa da empatia

8p’s de marketing

http://www.gomoodboard.com/

moodboard

Criação do logotipo

Projeto e memorial descritivo

Campanhas de 
Marketing digital

Site

Redes 
sociais blog

Assuntos e conteúdos
Pertinentes a área de 
Atuação

Todos devem analisar 
o site, protótipo e 

dar sugestões 
de melhoria

Ux design
interno

Conteúdos para o site

Protótipo

Entrevistas
Scamper

Aidala

Todas as Ferramentas de gestão e aprendizagem possíveis

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjb0-j4o47NAhXLKCYKHYjTA6MQjRwIBw&url=http://www.novonegocio.com.br/plano-de-negocios/como-elaborar-um-plano-de-negocio/&psig=AFQjCNEarf3aoLKx0SHXnOON1qCXhKMiTw&ust=1465126563943807
http://www.gomoodboard.com/


Diagnóstico da gestão de inovação nos pequenos negócios

3

2

1

Redes

Processos

Cultura e Ambiência Inovadora 

Capital e Solução

Tecnologia

Resultados

Geração
de Valor

Elementos
Estruturais

Faturamento com inovações Cadeia de valor

Mercado

Novos mercados, Marca

Organização  Produtividade e redução de custos

Oportunidades e  Clientes

Experiências do cliente

Oferta: Produto e serviços

Presença

Trilha

O que é o movimento 
empreenda

Planilha ou 
pesquisa de 

competências 
da inovação

Link do formulário 
Radar da Inovação 

ZionPointer

Clique aqui

Clique aqui

https://www.zionpointer.com.br/trilha-movimento-empreenda
https://slideplayer.com.br/slide/14460506/
https://slideplayer.com.br/slide/14460506/
https://drive.google.com/file/d/1VJb-x5g_o3bkHlL_1xAg8R7WTMZU-Dmv/view?usp=sharing
https://forms.gle/w3GeZYqZ2xP2THsB9



