FAQ
F.A.Q – Frequently Asked Questions
1. O que é o Lab?
O Lab é um espaço físico e funciona como um local de coletividade. Derivado de
uma parceria do Instituto Caixa Seguradora com o Impact Hub, o Lab faz parte de
um programa denominado “Juventude Caixa Seguradora”, que tem como
propósito mudar o mindset jovem sobre consciência financeira. O ambiente
passou por um processo de co-criação, onde todos os detalhes de sua
construção foram pensados para que fosse uma área de interação, crescimento
mútuo e fortalecimento da rede. O Lab não é um espaço de co-working e
reuniões.
2. O que o Lab oferece?
O Lab oferece um espaço seguro para a aceleração de iniciativas e
oportunidades para intensificar o potencial de projetos jovens. Ao apoiar o
fortalecimento de uma rede, o Lab disponibiliza ferramentas, contatos, conexões,
entre outros elementos essenciais para o impulsionamento de uma iniciativa.
3. Quem pode usar o espaço do Laboratório?
Programas e agentes residentes do Lab e Instituto, parceiros com atividades
ligadas às causas e propósito e funcionários da Caixa Seguradora que queiram
usar o espaço para realizar reuniões de trabalho e outras atividades que não
estejam ligados ao propósito ou causas do Lab. É importante salientar que
prioridade de uso pelos usuários segue a seguinte ordem: 1. Programas e agentes
residentes; 2. Projetos ligados à causa; 3. Colaboradores da Caixa Seguradora.
4. Gostaria de utilizar o espaço do Lab. É necessário agendamento prévio?
Sim, o agendamento prévio deve ser feito com antecedência de no mínimo 5
(cinco) dias úteis por meio do preenchimento do questionário presente no
seguinte link: https://caixaseguradora.typeform.com/to/YoF4oR. O agendamento
será submetido à disponibilização da agenda e a avaliação do Grupo Curador
que irá ponderar se o evento solicitado está de acordo com o propósito e as
causas do Lab.
5.Qual o propósito e as causas do Laboratório?
O propósito do Lab é ativar o potencial criativo e protagonista do jovem. Dito isso,
as diretrizes bases do propósito são:
- Oferecer experiências de qualificação (âmbito pessoal e negócios);
- Local para gerar e compartilhar business Jovem;
- O jovem é o ponto de partida;
- Cultivar atitude empreendedora e chegar lá;
- Fazer junto é o caminho;
- Prosperar com impacto.
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E as causas ligadas a esse propósito são relacionadas a Agenda 2030 (ODS):
- O cuidado e a prevenção à violência contra as mulheres, jovens, incluindo a
pauta LGTBI;
- A redução da discriminação das pessoas que convivem e vivem com o HIV e
AIDS;
- Empreendedorismo, cultura criativa e inteligência financeira;
- Cuidar da conservação e realizar o restauro ambiental da Mata Atlântica e o
cerrado e;
- Sustentabilidade.
6. Quais são os valores do Laboratório?
Os valores que norteiam as atitudes, as ações e as escolhas no Labsão os
seguintes: integração, colaboração, flexibilidade, acessibilidade, acolhimento,
responsabilidade, confiança, respeito, diversidade, criação de valor e
sustentabilidade.
7. Quais atividades acontecem no Laboratório?
As atividades que acontecem/podem acontecer no Lab são presenciais,
continuadas, a distâncias e/ou pontuais. Que possuam o intuito de:
a.Conectar:
Ações e atividades que provocam diálogos, trocas entre os participantes e
promovam encontros, de formas descontraídas e estruturadas. Como: Eventos,
rodas de conversas, festas, banco de ofertas e demandas de trabalhos e
capacidades (onde se pode ofertas e demandar necessidades).
b.Inspirar:
Exposição de projetos elaborados por jovens das comunidades e/ou
organizações;
Eventos culturais que representam as comunidades que vivem no entorno do
Distrito Federal, com o intuito de descentralizar o fomento cultural e urbano;
Fóruns: assembleias ou reuniões que têm o objetivo de discutir um tema em
comum que possam criar oportunidades de visibilidade para dar mais voz às
iniciativas promovidos pelo espaço.
c. Capacitar:
Cursos e oficinas que promovam conhecimentos nas mais diversas áreas, como
empreendedorismo, meio ambiente, planejamento financeiro, educação
financeira, administração, arte e cultura, dentre outros;
Atividades de co-criação, em que os jovens possam trocar informações e ideias
com as organizações e/ou colaboradores da Caixa Seguradora e organizações
parceiras; Palestras promovidas pelo espaço Lab, em que os palestrantes possam
apoiar com treinamentos e dinâmicas o desenvolvimentos de idéias criativas e
empreendedoras que podem prosperar;
Hackathon: evento que promove uma maratona de programação, cujo objetivo é
desenvolver um software, uma solução tecnológica que seja inovadora e utilizável
ou projetos que atendam a um fim específico;
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Demo Day: evento onde empreendedores (startups) têm a oportunidade de
apresentar seu negócio para investidores de diferentes modalidades de
investimento, como investidor-anjo, venture capital, private equity e capital
semente, com o objetivo de conseguirem investimento para os seus negócios
8. Como posso participar das atividades?
Os dias de cada atividade ficarão disponíveis na agenda (http://bit.ly/2RHnBJJ) do
Lab e sua participação dependerá do perfil do evento que irá acontecer.
9. Qual a capacidade de pessoas que o Lab comporta?
O espaço possui 18 mesas e cadeiras que podem mudar de layout conforme
necessidade. E mais uma ambiente com puffs para realizar vídeos e um lounge
com sofá para conversas e trocas. O espaço suporta até 40 pessoas. Pode-se
incluir mais cadeiras caso seja necessário.
10. Qual o horário de funcionamento do Lab?
O Lab funcionará de segunda-feira a sexta-feira das 9h as 18h. Poderá ser
utilizado fora do horário de expediente e em finais de semana acompanhado por
um funcionário do Instituto responsável e seguindo as regras estabelecidas de
uso do espaço.
11. Qual o custo para usar o Lab?
Não tem custo para usar o Lab, mas há contrapartidas a serem combinadas caso
a caso com o gestor do espaço.
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