
LARGE COMPANY STARTUP...........................................................................................................................................................................................................
São grandes corporações de mercado, com vasta expêriencia em sua área, que precisam inovar para crescer e assim se
diferenciar dos seus concorrentes. Geralmente introduzem ou criar esse tipo de startup em suas entranhas criando uma nova
empresa, e, em alguns casos, gerando uma spin-offs.........................................................................................................................................................

LAWTECHS...............................................................................................................................................................................................................................................
É o termo mais utilizado para identificar Startups que criam e desenvolvem soluções através do uso de tecnologias, para
facilitar a rotina dos advogados, conectar cidadãos ao direito e mudar, em menor ou maior grau, a forma de atuação do poder
Judiciário...................................................................................................................................................................................................................................................

LEAN CANVAS........................................................................................................................................................................................................................................
É uma ferramenta baseada no Business Model Canvas que utiliza técnicas para o auxílio no processo de criação de um modelo
de negócio. Enfatiza a necessidade de encontrar o encaixe entre o problema de mercado e solução oferecida pela Startup, ao
invés de se preocupar com relacionamento ou parcerias. É muito utilizado para o desenvolvimento de novas ideias, produtos,
serviços e mercados, combinando desenvolvimento ágil, testes e clientela..............................................................................................................

LEAN STARTUP......................................................................................................................................................................................................................................
A palavra lean significa “enxuto” e quando se refere a uma startup está relacionada à estratégia ou método de buscar,
identificar e eliminar os desperdícios (tanto relacionados aos processos, validação do negócio e execução) a fim de que se
chegue a um “modelo lean”, ou seja, enxuto que reduza ou elimine gastos desnecessários.............................................................................

LIFESTYLE STARTUP..........................................................................................................................................................................................................................
Se você trabalha fazendo o que ama, sem ter o intuito de ser milionário ou acumular riquezas para suas próximas gerações,
então você tem uma Lifestyle Startup. Esse tipo de empreendedor, por exemplo, são movidos por um sonho de ter sucesso
com o seu estilo de vida......................................................................................................................................................................................................................

LOVE CAPITAL........................................................................................................................................................................................................................................
É o investimento financeiro feito por familiares, amigos e etc. Quem investe ou cede o dinheiro, normalmente, costuma fazer
uma análise subjetiva – levando em conta sentimentos – e não uma avaliação racional e objetiva do projeto........................................
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