
SAAS (software as a service)..........................................................................................................................................................................................................
Este modelo se caracteriza pela responsabilidade de distribuição, acesso, suporte, atualização, segurança, manutenção de
software e plataforma, pela empresa prestadora do serviço. Este tipo de solução é baseada em nuvens e permite que o
software seja utilizado em qualquer momento, por diferentes browsers pelo usuário..........................................................................................

SEGMENTO DE CLIENTE....................................................................................................................................................................................................................
O conceito consiste na seleção de grupos de clientes com perfis e demandas similares alinhados com sua proposta de valor e
que sejam atrativos para seu negócio. A atratividade está relacionada ao tamanho desses segmentos e sua perspectiva de
rentabilidade.............................................................................................................................................................................................................................................

SCALABLE STARTUP.........................................................................................................................................................................................................................
Aqui se enquadra, em sua grande maioria, cerca de 90% das empresas, principalmente de base tecnológica - que são
escaláveis e foram criadas com objetivo de gerar capital, recebendo investimentos em rodadas de negócio, resultando em uma
grande escalabilidade, resultando em mais lucro para seus sócios................................................................................................................................

SOCIAL STARTUP..................................................................................................................................................................................................................................
Se o seu objetivo é abrir um negócio que tem o objetivo de mudar o mundo, sem a pretensão de ficar rico e famoso, mas sim
em ajudar as outras pessoas, esse é o seu tipo de Startup. Seja ela uma organização sem fins lucrativos, ou com fins
lucrativos, ou ainda mista, tem relação com a Social Startups.........................................................................................................................................

STARTUPS................................................................................................................................................................................................................................................
São empresas embrionárias (em fase inicial de planejamento) que visam o ingresso/crescimento no mercado, composta por
um grupo de empreendedores com diversos conehcimentos, à procura de um modelo de negócios repetítível e escalável, em
condições de trabalho de extrema incerteza............................................................................................................................................................................

STOCK OPTIONS....................................................................................................................................................................................................................................
São uma maneira de remunerar gestores da empresa através de compras de ações da própria companhia. Entende-se que
dando ao gestor a opção de comprar ações da própria empresa onde ele trabalha, ele seja estimulado a fazê-la valer mais,
trabalhando com esse objetivo........................................................................................................................................................................................................

SEO...............................................................................................................................................................................................................................................................
A sigla para Search Engine Optimization consiste em um conjunto de técnicas e métodos que, quando bem aplicados,
melhoram o posicionamento do site em mecanismos de busca. Fundamental para quem quer potencializar a presença online....

SEED CAPITAL........................................................................................................................................................................................................................................
É o investimento que é feito nos primórdios da criação de uma empresa. Os valores investidos são menores e o risco nesse
estágio tende a ser bem maior................................................................................................................................................................................................................
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SMART MONEY.............................................................................................................................................................................................................................................................
É o investimento feito por pessoas consideradas experientes e bem informadas no mercado (leia-se investidores). Esse tipo de
investimento, embora não seja garantia de sucesso, injeta uma vasta rede de networking, parceiros e habilidades que faltam à
sua equipe, como gerenciamento de recursos humanos, programação, gestão de recursos financeiros, liderança, experiência
em vendas, novas mídias e no processo de abertura de patentes..............................................................................................................................................

SMALL BUSINESS STARTUP..............................................................................................................................................................................................................................
A esmagadora maioria dos empreendedores e Startups do Brasil. Se você é um empreendedor de uma barbearia, uma
mercearia, um mercadinho, uma loja virtual ou um pequeno comércio, então você tem uma small business startup!............................

SPIN-OFF...........................................................................................................................................................................................................................................................................
É a formação de um novo negócio com base em inovações ou produtos criados por uma empresa-mãe. Normalmente, os
primeiros funcionários de uma spin-off atuaram na empresa-mãe durante o desenvolvimento do projeto...................................................

SHAREHOLDER.............................................................................................................................................................................................................................................................
É como se denomina alguém que possua ações da sua empresa...............................................................................................................................................
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