
EARLY STAGE FINANCING.....................................................................................................................................................................................................................................
É o primeiro financiamento que uma empresa recebe, quando está em fase inicial, antes mesmo de possuir clientes ou
produtos.............................................................................................................................................................................................................................................................................

EARLY ADOPTERS......................................................................................................................................................................................................................................................
Também conhecido como "adotante inicial", é um usuário/cliente que usará seu produto, serviço ou tecnologia, afim de
fornecer feedbacks consideráveis e sinceros, ajudando a refinar sua solução para um lançamento futuro..................................................

ESCALABILIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................
Finalmente, a explicação do termo utilizado no exemplo inicial. Uma ideia escalável é aquela capaz de ser reproduzida
repetidamente em grande quantidade, sem que haja mudanças profundas na estrutura da empresa.............................................................

EDUTECHS......................................................................................................................................................................................................................................................................
As edutechs são Startups que inserem a tecnologia na educação. A junção dessas duas áreas acontece com o objetivo de
facilitar a aprendizagem e, como consequência, potencializar o desempenho na relação ensino/aprendizado...........................................

ECOTECHS......................................................................................................................................................................................................................................................................
O conceito deste termo é muito novo no mercado, e trata-se de Startups que têm soluções voltadas para a questão ambiental,
ecológica. Nessa ‘‘tech’’, não basta apenas o desenvolvimento de diversos softwares, tem de colocar a mão na massa
literalmente......................................................................................................................................................................................................................................................................

EQUITY CAPITAL.........................................................................................................................................................................................................................................................
É o investimento de capital por grupos de investidores, ou individualmente, com grande conhecimento de mercado, em troca
de parte acionária da empresa. Geralmente ocorre quando a startup atinge relevantes números no mercado ou torna-se
atrativa para venda acionária...............................................................................................................................................................................................................................

ELEVATOR PITCH........................................................................................................................................................................................................................................................
Também conhecido como “pitch de elevador”, é o que gera a imagem inicial de uma empresa. Pitch significa o ato de vender ou
apresentar um negócio ou uma ideia de forma que conquiste ou gere interesse por parte do ouvinte. Já o “elevator pitch”
refere-se ao fato de apresentar um insight ou negócio em menos de um minuto ou 30 segundos, que é o tempo de uma
conversa no elevador. A sua abordagem tem que ser tão boa e instigante quanto uma rápida conversa.......................................................

EMPRESAS UNICÓRNIOS.....................................................................................................................................................................................................................................
São empresas que possuem um crescimento rápido destacando-se em pouco tempo, estimadas em mais de 1 bilhão de
dólares. Empresas como Uber, Xiaomi, Airbnb, Netflix, 99, Pagseguro e Nubak, sendo as três últimas brasileiras, podem ser
consideradas “unicórnios”......................................................................................................................................................................................................................................
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