
GERAÇÃO DE LEADS.................................................................................................................................................................................................................................................
Este modelo de receita é utilizado por Startups que se monetizam por gerar ou vender leads qualificados, ou seja, fornece uma
indicação de cliente com intenção de compra para um prestador de serviço cadastrado na plataforma. Este modelo é usado por
Startups como GetNinjas e Habitissimo........................................................................................................................................................................................................

G2G (governement to governement)..............................................................................................................................................................................................................
Este conceito faz referência ao comércio que se desenvolve entre órgãos do governo. Isto é, são  transações entre governos,
podendo ser da União, dos estados e dos municípios, porém, não necessariamente monetárias. Por exemplo, quando uma
organização pública cria algo e compartilha essa experiência com outro órgão público, proporcionando alguma economia de
tempo e dinheiro............................................................................................................................................................................................................................................................

G2C (governement to citizen).............................................................................................................................................................................................................................
É a relação comercial entre o governo (federal, estadual ou municipal) e os contribuintes. Seu principal objetivo é, por meio de
portais informativos e de pagamento, levar conhecimento e informações ao cidadão sobre prestação de serviços e tributação...

GERAÇÃO X......................................................................................................................................................................................................................................................................
Surgida em meados de 1960, estendendo-se até o início dos anos 80, essa geração vivenciou o início dos computadores,
impressoras, internet, presenciou as “Diretas Já” e o fim da ditadura. Suas principais características são a resistência em
relação o que é novo, busca da individualidade sem a perda da convivência em grupo, maturidade e escolha de produtos de
qualidade e inteligência, ruptura com gerações anteriores, preparação e preocupação maior com as gerações futuras, procura
sua liberdade e etc.......................................................................................................................................................................................................................................................

GERAÇÃO Y......................................................................................................................................................................................................................................................................
Nascidos entre os anos 80 e 90, essa é a geração da liberdade e da inovação. Se desenvolveu em meio ao avanço da
tecnologia, prosperidade econômica, rodeados de facilidades oferecido por seus pais, acostumados a conseguir o que querem,
têm hábitos de multitarefas, primeira geração globalizada, estão sempre conectados, procuram informação fácil e barata,
digitam ao invés de escrever, compartilham tudo em rede de relacionamento, procuram por novas tecnologias, etc.............................

GERAÇÃO Z......................................................................................................................................................................................................................................................................
De 1992 a 2012, estão intimamente ligados a quarta revolução industrial, a era exponencial da internet, e o crescimento das
Startups e grupos tecnológicos. São desapegados a fronteiras geográficas, muito ansiosos, perfil imediatista, sem paciência
com os mais velhos, não são bons em trabalho em equipe, são excêntricos, etc.............................................................................................................
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GROWTH HACKING....................................................................................................................................................................................................................................................
Trata-se do conjunto de práticas utilizadas por profissionais, normalmente de empresas digitais, que visam o crescimento
acelerado de um empreendimento. A palavra ‘growth” significa crescimento e “hacker” se relaciona ao profissional que detêm
conhecimento na elaboração, programação e manutenção de sistemas. Especificamente, neste caso, domina também a área
de vendas de um produto ou serviço, fazendo com que a utilização pelo público seja feita de forma agradável, precisa,
crescente e lucrativa. Ou seja, Growth Hacking visa o crescimento rápido e contínuo de uma startup.............................................................

GROWTH CAPITAL......................................................................................................................................................................................................................................................
Investimento feito quando a empresa já atingiu um estágio mais maduro onde ela já ingressou no mercado e já possui uma
reputação frente aos consumidores. Esse investimento serve para apoiar o crescimento das empresas que já ingressaram no
mercado..............................................................................................................................................................................................................................................................................
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