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Esse e-book é voltado para em-
preendedores e pessoas do 

mundo dos negócios que gos-
tariam de expandir o seu vo-

cabulário e entender um pouco 
mais desse mundo ainda tão in-
explorado. O objetivo aqui é de               

introduzir alguns termos 
novos e explicá-los da melhor 

maneira possível.

atenção
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“Empreender é viver alguns anos da sua vida como a 
maioria não quer, para viver o resto da sua vida 

como a maioria não pode”. – Ricardo Amorim 



Quem somos

A i9 é uma organização sem fins lucrativos, que busca desenvolver pes-
soas capazes de tornarem seus sonhos em realidade, por meio do fomento 
prático e teórico do empreendedorismo.

a i9 se baseia em 3 pilares fundamentais:

- O primeiro é INSPIRAÇÃO, porque acreditamos que tudo que fazemos um dia 
foi por espelho em alguém ou algo que (ou)viu;

-O segundo é o APRENDIZADO, porque depois que você se inspira, busca/es-
tuda formas de desenvolver aquilo da melhor maneira;

-E por terceiro, a AÇÃO, porque tu se inspira, tu aprende e quer fazer ac-
ontecer, colocando a mão na massa

Por meio desses pilares trazemos inovação e empreendedorismo para o 
ecossistema universitário, gerando membros protagonistas onde atuar-
em! Realizando rodas de conversa, palestras, cursos, viagens técnicas e 

mentorias.
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1. startup
startups são empresas novas que pretendem criar um modelo de 
negócio escalável, que pode ser repetível, implementado em situ-
ações de incerteza, a partir de um serviço, produto ou processo. 
Normalmente, uma startup também é caracterizada por tra-
balhar em torno de uma ideia nova ou inovadora que pode gerar 
dinheiro se bem desenvolvida. Financeiramente, uma startup tem 
custos de manutenção baixos, mas tem potencial de crescimento 
rápido.

2. unicórnio

cavalos mágicos com um único chifre no meio da testa? Não. Start-
ups unicórnios são empresas que atingiram uma avaliação de preço 
no mercado de US$ 1 bilhão antes de abrir o seu capital em uma 
bolsa de valores. São chamadas unicórnios porque, anos atrás, 
era impossível ver uma empresa desse tipo na vida real, apenas na 
imaginação. Como exemplo, temos empresas como Uber, Airbnb e 
SpaceX; no mercado brasileiro, estão o Nubank, 99 e PagSeguro. An-
tigos unicórnios são o Facebook, o Spotify e o Snapchat. Hoje, ex-
istem mais de 227 empresas unicórnios.
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3. canvas
o Business Model Canvas é uma ferramenta de negócios que per-
mite esboçar e desenvolver modelos de negócios novos ou apri-
morar antigos. Ele contém 9 blocos: parcerias principais, segmen-
to de clientes, atividades chave, recursos principais, relaciona-
mento com clientes, canais, estrutura de custos, fontes de receita 
e proposta de valor. 

4. networking
é a rede de contatos que empreendedores, profissionais, fornece-
dores e clientes mantém entre si para alavancar o seu negócio. Um 
evento de networking é um encontro focado em negócios onde as 
pessoas anteriormente citadas se conhecem, formam relações em-
presariais que podem beneficiá-las mutuamente.  
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5. brainstorming
é uma técnica de dinâmica de grupo, em que exercícios de instigação 
mental são aplicados com o objetivo de resolver um ou vários 
problemas. Essa técnica se mostra altamente eficiente ao estimu-
lar e extrair o máximo de criatividade de um indivíduo e do grupo 
em si – uma vez que um grupo de pessoas é colocado em um ambiente 
com o único propósito de pensar, soluções aparecem.

6. capital de risco
é um tipo de investimento que apoia negócios através da compra de 
ações, normalmente gerando uma participação minoritária. O ob-
jetivo final dos investidores de risco é ter as suas ações valoriza-
das para, posteriormente, poder sair da operação. 
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7. fintech
as fintechs são startups que trabalham para inovar no mercado 
financeiro, através da tecnologia, tornando a experiência mais 
prática, barata rápida e descomplicada. Como exemplo, temos a 
Warren e o Nubank.

8. incubadora
é possível classificar uma incubadora como uma empresa, mas cujo 
propósito é apoiar startups, pequenas e micro empresas nos seus 
estágios iniciais de planejamento e desenvolvimento. Esse apoio 
pode vir na forma de instalações (água, luz, eletricidade e inter-
net), de informações (como visitas de mentores e palestras de 
profissionais consagrados) e, ocasionalmente, de investimentos.
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9. coworking
é um espaço que contém salas de pequeno porte, que podem ser 
alugadas mensalmente por micro empresas (normalmente com-
postas por menos de 4 pessoas), freelancers e startups. O objetivo 
de um coworking é oferecer instalações completas, a um preço 
acessível para pessoas que estão começando o seu negócio. Além 
disso, também são oferecidas salas de reuniões e possibilidade 
para pessoas individuais de alugarem uma cadeira e uma mesa por 
algumas horas, tendo acesso a internet e eletricidade – nesse 
caso, a maioria dos clientes são estudantes, buscando um lugar 
tranquilo para estudar. 

 10. pitch
também chamado de “discurso de elevador”, é um tipo de ferramen-
ta de fala, na qual uma pessoa apresenta a sua ideia/ empresa/ 
startup para um possível investidor, apoiador ou comprador, em 
um intervalo de tempo limitado. Os pitchs são classificados de 
acordo com o seu tempo – 15, 10, 5 e 3 minutos. A ideia é que, se uma 
pessoa, que desenvolveu e ensaiou muito bem o pitch do seu proje-
to, pegasse o mesmo elevador que o Bill Gates (ou qualquer outro 
investidor), ele sairia do elevador, no mínimo, arrebatado pelo 
projeto. Como exemplo, é possível citar as apresentações executa-
das no programa “Shark Tank” para os investidores.  
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11. b2b 
“Business to Business” ou “Empresa para Empresa”. É um tipo de 
negócio cujo produto ou serviço é oferecido para outras empresas, 
não para o consumidor final. Podem ser classificadas nessa cate-
goria empresas fornecedoras de softwares de gestão de estoque e 
logística, por exemplo.

12. b2c
“Business to Consumer” ou “Empresa para Consumidor”. É o negócio 
onde a relação é efetuada diretamente entre a empresa produtora 
ou prestadora de serviços e o consumidor final. Permite comuni-
cação instantânea, acesso global, personalização, disponibili-
dade, consolidação, convergência e colaboração.
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13. c2c
“Consumer to Consumer” ou “Consumidor para Consumidor”. É o 
negócio realizado entre dois “consumidores” de uma empresa, 
tendo a empresa como intermediária. Como exemplo temos a OLX, 
Mercado Livre e E-bay. 

14. crowdfunding
quando uma empresa ou startup estão buscando por financiamen-
to, seja para se estruturar ou para lançar um produto ou serviço, 
ela pode começar um crowdfunding, onde pessoas externas à em-
presa, que tem interesse no que ela oferece, pode contribuir com 
um valor (esse valor normalmente é estabelecido por cotas, e 
cada cota ganha um benefício). Esse benefício varia dependendo do 
que for estabelecido, mas pode ser uma oportunidade de experi-
mentar o produto/ serviço antes de ser lançado, bônus dentro da 
empresa ou até produtos aleatórios, como viagens e carros, que 
serão sorteados ao final do crowdfunding. Exemplos de empresas 
que facilitam esse serviço são: Vakinha, Kickstarter e Catarse.
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15. benchmarking
é a busca e o estudo de referências em empresas já existentes no 
mercado. É, idealmente, uma prática recorrente de análise de indi-
cadores de marketing, vendas, produtos e serviços dos concor-
rentes, de forma a aplicar as suas boas práticas e eliminar práti-
cas similares que os estão prejudicando, ou não estão surtindo 
efeito.

16. inboud marketing
também chamado de “marketing de entrada”, tem o objetivo de 
atrair os potenciais clientes até a empresa, fazer com que eles a 
encontrem, se comunicar com eles, entender suas necessidades, 
ajudá-los e por fim, encantá-los. Ele busca atrair somente o públi-
co-alvo, aqueles que realmente tenham interesse nos serviços que 
a sua empresa oferece. Ele não realiza ações para o público em 
geral, como o velho marketing fazia. Um de seus pilares é o mar-
keting de conteúdo, criando e compartilhando conteúdo de quali-
dade, alinhado com os interesses do público-alvo.
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17. funil de vendas
é um modelo estratégico de consumo que identifica cada etapa do 
processo de vendas e cria estratégias únicas para atrair potenci-
ais clientes e transformá-los, realmente, em consumidores.

18. cro
“Conversion Rate Optimization” ou “Otimização de Taxa de Con-
versão” é um sistema para extrair o maior número possível de cli-
entes a partir de visitantes do seu site – a “conversão” ocorre 
quando as visitas começam a se transformar em dinheiro. Para 
definir a sua taxa de conversão atual, basta dividir a quantidade 
de visitas que o seu site recebe em um período (dado do Google Ana-
lytics) pela quantidade de conversões (vendas, contatos, etc). 
Esse é um número bom ou é possível melhorá-lo? O CRO vai permitir 
que você retire mais clientes a partir do mesmo volume de tráfego 
que você já possui, o que diminui o custo de aquisição do cliente. 
Mas existe uma fórmula mágica? Não. Existem várias ferramentas, 
desde o Google Analytics até os Mapas de calor para ajuda-lo a 
analisar a atual situação, mas as soluções vão variar dependendo 
do tipo de serviço, estrutura da plataforma e público alvo.
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19. seo
“Search Engine Optimization” ou “Otimização de Mecanismos de 
Buscas” é um conjunto de técnicas e ferramentas que influenciam 
os algoritmos de pesquisa dos buscadores (Google, por exemplo) a 
definir o ranking de uma página a partir de uma palavra-chave.

20. growth hacking
é uma técnica de teste rápido em marketing, vendas, desenvolvi-
mento de produtos, entre outros. Consiste da formulação de hipó-
teses que posteriormente levarão ao desenvolvimento de mel-
hores práticas em cada setor. Um passo a passo simples para o 
growth hacking seria: Focar esforços no principal problema/ala-
vanca da empresa; Pensar em melhorias para o esse foco e pri-
orizar as melhores ideias; Modelar a forma mais simples de testar 
essa nova ideia e aplicá-la; Garantir que você aprender com seus 
sucessos e insucessos; e Usar esse aprendizado para gerar novos 
testes.
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21. bootstraping
é um modelo estratégico de consumo que identifica cada etapa do 
processo de vendas e cria estratégias únicas para atrair potenci-
ais clientes e transformá-los, realmente, em consumidores.

22. kpi
“Key Performance Indicator” ou “Indicador-chave de perfor-
mance” é uma técnica de medida do desempenho de todos os proces-
sos de uma empresa, de forma a poder elaborar métricas e metas 
no presente e para o futuro. Voltado para a área da qualidade, é 
importante implementar os KPI’s desde o início da sua empresa, de 
forma a manter um controle e ter a possibilidade de gerir a sua 
reputação. 
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23. open source
é o software de computador que tem o seu código fonte disponibi-
lizado e licenciado através de um código aberto o qual fornece o 
direito de estudar, modificar e distribuir o software de graça para 
qualquer pessoa e propósito.

24. hurdle rate
é a taxa mínima estabelecida pelo investidor ao financiar um 
negócio, regulada pela taxa de risco do investimento.
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25. drag along
é uma cláusula do contrato de sociedade onde, caso os sócios ma-
joritários de uma empresa vendam suas ações, os sócios mi-
noritários também devem fazê-lo.

26. plano de negócios
é o que determina como será elaborado o Modelo de Negócios. Esses 
plano traz informações como sócios, produtos/ serviços, market-
ing, métricas, dentre outros. Toma a forma de um documento que 
pode ser apresentado a investidores, além de proporcionar uma 
visão simples e concreta para o empreendedor, facilitando na 
hora de tomar decisões. Ele pode conter o conceito do negócio, o 
5W2H do produto/ serviço, a análise SWOT da empresa, a avaliação 
de potencial de mercado e até mesmo a avaliação de potencial fi-
nanceiro do negócio.
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27. due diligence
“Diligência prévia” é um processo de avaliação e auditoria por 
parte dos investidores especialistas, analisando os setores da 
empresa, plano de negócios, modelo de negócios, de forma a poder 
avaliar os riscos da transação. Envolve análise fiscal, financeira, 
legal e de riscos. Apesar de sua extrema importância, ela ainda é 
facultativa na maioria dos casos.

28. outsourcing

é a famosa terceirização de serviços, quando uma empresa tercei-
rizada é contratada para organizar ou desenvolver uma área de 
outra empresa.
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29. escalabilidade
quando uma empresa é escalável, ela é capaz de ser replicada, sem 
alterações nos seus produtos, serviços ou processos, atendendo 
um grande público ou atendendo um grande mercado consumidor.

30. stakeholders
são todos os quais se interessam ou são impactados pelas ativi-
dades da empresa. Podem ser os fundadores, sócios, acionistas, 
fornecedores, funcionários, clientes ou até mesmo a sociedade em 
geral.



contato

https://www.instagram.com/ligai9/

https://www.facebook.com/ligai9/

https://www.ligai9.com.br/


