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CAP TABLE......................................................................................................................................................................................................................................................................
O termo abreviado vem da nomenclatura "capitalization table", e mostrar a participação acionaria em uma empresa. Detalha
quem são os acionistas de uma empresa, qual a participação real de cada um destes sócios no negócio. Contendo uma lista
definitiva de quem tem o que dentro da empresa, ou seja, a participação de cada um dos acionistas da empresa, suas
garantias, direitos e opções no negócio......................................................................................................................................................................................................

CAC (Customer Acquisition Cost)..................................................................................................................................................................................................................
Significa o custo de aquisição de clientes, referindo-se quanto é gasto para trazer um novo cliente para o negócio. Muito
utilizado no meio digital para atrair leads....................................................................................................................................................................................................

CCO (Chief of Communication Officer).......................................................................................................................................................................................................
É o chefe ou diretor de comunicação e relações públicas da empresa, também pode ser “Chief of Commercial Officer”, ou seja,
Diretor Comercial.........................................................................................................................................................................................................................................................

CANAIS DE VENDAS................................................................................................................................................................................................................................................
São os meios pelos quais as empresas fecham negócios com seus produtos e serviços. Esses meios podem ser um local,
uma plataforma ou uma mídia, que permita que os consumidores tenham acesso ao que é ofertado pelas empresas e realizem
suas compras................................................................................................................................................................................................................................................................

CAPITAL SOCIAL........................................................................................................................................................................................................................................................
É o valor que os sócios ou acionistas estipulam no momento da abertura de uma empresa. É composto pela quantia bruta
investida, ou seja, total necessário para um negócio começar as atividades, levando em conta o tempo em que ainda não vai
gerar lucro suficiente para se sustentar......................................................................................................................................................................................................

CASH FLOW...................................................................................................................................................................................................................................................................
Refere-se ao fluxo de caixa da empresa. Trata-se do controle dos valores que entram e saem do caixa.......................................................

CEO (Chief Executive Officer)............................................................................................................................................................................................................................
Sigla atribuída geralmente ao fundador, idealizador de uma empresa. É a função com a maior autoridade na hierarquia
operacional de uma organização. É a pessoa com habilidade e competência pelas estratégias, visão, inovação e
empreendedoriso da empresa............................................................................................................................................................................................................................

COMISSIONAMENTO...............................................................................................................................................................................................................................................
É um modelo de receita que ocorre quando você vende um produto ou serviço de um parceiro através da sua própria
plataforma e em troca ganha uma comissão, que normalmente é uma percentagem do valor da transação ou um valor fixo
pré-estabelecido. Este modelo é usado por Startups como Peixe Urbano, iFood, Rappi e também por vários Marketplaces...........
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CONSTRUTECHS.......................................................................................................................................................................................................................................................
O termo vem do inglês (construction), e é utilizado para definir Startups que produzem soluções de cunho tecnológico para a
cadeia produtiva da construção civil. Essas empresas de tecnologia visam atender as “dores” de mineradoras, construtoras,
empreiteiras, indústrias de materiais, imobiliárias, empresas de arquitetura e governos............................................................................................

CLEANTECHS...............................................................................................................................................................................................................................................................
Conhecida como a tecnologia limpa, muitas vezes usada de forma intercambiável com o termo Greentech, e surgiu como um
termo abrangente que englobava a classe de ativos de investimento, tecnologia e setores de negócios que incluem produtos
e serviços limpos, ambientais, sustentáveis e ecológicos. Como exemplo, setores de alto crescimento como solar, eólica,
purificação de água e biocombustíveis........................................................................................................................................................................................................

CO-INVESTIMENTO..................................................................................................................................................................................................................................................
Significa organizar um grupo de investidores para, em conjunto, partilhar os benefícios e os riscos de investir em uma empresa
ou carteira de negócios. Esse tipo de investimento é muito comum no ramo imobiliário, expandindo-se também para negócios
em estágio inicial, como startups.....................................................................................................................................................................................................................

CTO (Chief Technology Officer)........................................................................................................................................................................................................................
Conhecido como diretor de tecnologia, comanda a área de tecnologia (ti) de uma empresa ou pesquisa e desenvolvimento de
novos produtos e serviços....................................................................................................................................................................................................................................

CFO (Chief Financial Officer)..............................................................................................................................................................................................................................
É o diretor financeiro da empresa, e comanda as finanças, as metas, objetivos e orçamentos. Também atribui-se dos
investimentos, além de supervisionar o capital da companhia.....................................................................................................................................................

COO (Chief Operation Officer)............................................................................................................................................................................................................................
Diretor operacional, espécie de braço direito do CEO, que coordena mais de perto as rotinas de uma companhia. Dependendo
da empresa, pode até carregar o título de presidente........................................................................................................................................................................

CMO (Chief Marketing Officer)..........................................................................................................................................................................................................................
Significado para diretor de marketing, e é o responsável por comandar as ações de marketing de uma organização.

CPO (Chief Product Officer)................................................................................................................................................................................................................................
É o diretor de produtos, e comanda as atividades relativas aos produtos da empresa, como a concepção, o projeto e sua
produção. Trabalha junto ao CTO e COO......................................................................................................................................................................................................

CIO (Chief Information Officer).........................................................................................................................................................................................................................
É o responsável pela área de informática de uma empresa. A diferença entre o CTO e o CIO é que o primeiro desenvolve
tecnologia para vendas, enquanto o segundo cria recursos para uso interno...................................................................................................................

CAO (Chief Accounting Officer)........................................................................................................................................................................................................................
É o dretor de contabilidade, ligado a área financeiro, controller....................................................................................................................................................

CAO (Chief Academic Officer)...........................................................................................................................................................................................................................
Diretor acadêmico, no comando de assuntos acadêmicos em uma instituição de ensino. Pode ser apresentar como diretor de
pós-graduação e extenção, por exemplo....................................................................................................................................................................................................

#C
veja mais
startupexperience

Startupês - Dicionário do Empreendedor - STARTUPEXPERIENCE

https://www.startupexperience.com.br/termos-startupes
https://www.startupexperience.com.br


#C
veja mais
startupexperience

Startupês - Dicionário do Empreendedor - STARTUPEXPERIENCE

CBO (Chief Brand Officer).....................................................................................................................................................................................................................................
É o responsável pelo branding (marca) da empresa, órgão ou instituição.............................................................................................................................

CBO (Chief Business Officer).............................................................................................................................................................................................................................
É o diretor de negócios, o principal executivo operacional de empresas comerciais em crescimento ou de uma instituição
acadêmica de pesquisa. O CBO mostra liderança na experiência de fazer negócios com um registro claro de resultados e
responsabilidade transacional final.................................................................................................................................................................................................................

CCO (Chief Communications Officer)...........................................................................................................................................................................................................
O oficial de relações públicas ou oficial chefe de comunicações corporativa. Normalmente, o CCO de uma corporação se
reporta ao diretor executivo. O CCO pode ter um diploma acadêmico em comunicação...........................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................CCO (Chief Creative Officer)
Um diretor criativo é a posição mais alta da equipe criativa dentro de uma empresa. Dependendo do tipo de empresa, essa
posição pode ser responsável pela aparência geral do marketing, da mídia e da marca associada à organização...................................

CCO (Chief Content Officer)................................................................................................................................................................................................................................
Um diretor de conteúdo é um executivo corporativo responsável pela criação de mídia digital e publicação multicanal do
conteúdo da organização. O CCO é geralmente um cargo executivo ou vice-presidente sênior, normalmente subordinado ao
diretor executivo ou ao presidente da organização..............................................................................................................................................................................

CDO (Chief Diversity Officer).............................................................................................................................................................................................................................
Diretor de diversidade. Responsável por ações de diversidade e inclusão social.............................................................................................................

CDO (Chief Design Officer)..................................................................................................................................................................................................................................
Diretor de design da empresa.............................................................................................................................................................................................................................

CHRO (Chief Human Resources Officer)...................................................................................................................................................................................................
Diretor de recursos humanos da companhia...........................................................................................................................................................................................

CLO (Chief Legal Officer)......................................................................................................................................................................................................................................
Responsável pelo setor jurídico (diretor).....................................................................................................................................................................................................

CSO (Chief Science Officer)...............................................................................................................................................................................................................................
Diretor científico. Responsável pela pesquisa e criação de novas tecnologias................................................................................................................

Cloud Computing.......................................................................................................................................................................................................................................................
O conceito de computação em nuvem refere-se à utilização da memória e da capacidade de armazenamento e cálculo de
computadores e servidores Hospedados em Datacenter e interligados por meio da Internet, seguindo o princípio da
computação em grade............................................................................................................................................................................................................................................

COWORKING.................................................................................................................................................................................................................................................................
Espaço ou local compartilhado por profissionais de diversas áreas de negócios, incentivando-se a troca de ideias e
experiências entre os presentes. Também funciona como fomento através de eventos direcionados a inovação, tecnologia,
parcerias, etc.................................................................................................................................................................................................................................................................
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