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APRESENTAÇÃO
O Laboratório de Empreendedorismo Inovação e Tecnologia em Educação Física,
Esporte e Atividade Física e Saúde – LAEMINTEC do curso de graduação em Educação
Física tem sua criação aprovada em nível do Conselho de Centro do Centro de Ciências
Biológicas e da Saúde da Universidade do Estado do Pará. Vem desenvolvendo suas
atividades desde março de 2019, de forma voluntária por meio de seus colaboradores,
discentes e docentes da UEPA, além do coordenador do laboratório.
O LAEMINTEC em pouco mais de três anos em atividade e de acordo com as
atividades planejadas para serem desenvolvidas anualmente no laboratório, já conseguiu
colaborar para a produção de mais de uma dezena de livros físicos e e-books, além de
contribuir também com a realização de seis eventos científicos em forma de encontros de
pesquisas e publicações, e ainda com o desenvolvimento de outros eventos educacionais
e culturais ao longo deste período.
Isto só foi possível devido a participação voluntária de discentes e docentes, do
curso de graduação em Educação Física da UEPA, além de pós-graduandos, interessados
nas temáticas do laboratório, de outras IES das áreas de saúde pública, educação e
administração, orientandos do coordenador do laboratório.
E neste momento estamos iniciando uma nova etapa no laboratório, envolvendo
alunos interessados em estágio voluntário no LAEMINTEC, os quais se envolveram na
produção deste e-book - Vol. I o qual temos a grata satisfação de estar fazendo a
apresentação e compartilhando com a comunidade acadêmica em geral.
Fica aqui o nosso muito obrigado a todos que acreditaram neste projeto o qual
continuará nos próximos semestres letivos ampliando ainda o glossário do e-book,
produzindo novos volumes de publicação semestralmente, além disso servirá de base para
um novo pós-doutoramento do coordenador do laboratório junto a Universidade Federal
do Amapá-UNIFAP.
Um agradecimento especial a professora mestre Victória Baía Pinto, que também
foi graduada pela UEPA e se tornou mestre em saúde pública, e que voluntariamente faz
parte de nossa equipe no LAEMINTEC e nos ajudou a organizar esta breve, mas
promissora, obra.
Prof. Pós-doutor Ricardo Figueiredo Pinto
Coordenador do LAEMINTEC
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ACELERADORAS
Aceleradoras são compostas por grupos de pessoas, no geral experientes
empresários, que prestam serviços, Espaços físicos, orientação, mentorias, redes de
contato, serviços de gestão, conhecimento e expertise para empresas nascentes, de forma
a dar suporte e ajudá-las a ter sucesso nas primeiras fases do negócio, onde os riscos são
maiores. (FISHBACK, GULBRANSON, LITAN, MITCHELL, & PORZIG, 2007).
ANÚNCIO PUBLICITÁRIO
“O anúncio publicitário é um gênero textual que tem a função de
apresentar determinado produto/marca para um amplo público,
no intuito de atraí-lo a adquirir o objeto ofertado. Por ser um texto
curto, mas com presença de caráter argumentativo, esse gênero
amplia as possibilidades de expressão da língua e mescla o uso de
linguagem verbal e não verbal.” (MATOS, 2022).
APPLE
“A Apple é uma das maiores empresas de equipamentos eletrônicos e softwares
do mundo, foi fundada em 1976, tendo como seus fundadores os estudantes Steve Jobs e
Steve Wozniak.” (PACIEVITCH, 2011).
BENCHMARKING
Para o autor Chiavenato (2008, p. 196) “o benchmarking é um processo contínuo
para avaliar produtos, serviços e práticas dos concorrentes mais fortes e das empresas que
são reconhecidas como líderes empresariais, com o propósito de aprimoramento
empresarial”. O processo de benchmarking verifica o que os melhores concorrentes estão
fazendo e observa suas práticas comerciais, a fim de partir para o que de melhor existe.
BOOTSTRAPPING
Criação de uma startup utilizando somente recursos próprios dos sócios;
Formato de negócio que não conta com investimento externo alguma além das
economias dos próprios fundadores da empresa;
Processo autossustentável de alavancar a si próprio.
BUSINESS PLAN
O planejamento, por meio de um plano de negócios (business plan), é a ferramenta
do empreendedor, com a qual sua equipe avalia oportunidades, identifica, busca e destina
determinada verba para um fim específico necessários ao negócio, planeja as ações a
serem tomadas, implementa e gerencia o novo negócio. (3 p's)
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CEO
CEO é uma sigla em inglês para Chief Executive Officer, que traduzindo significa
Diretor Executivo em Português. Esta é a pessoa com maior autoridade na hierarquia
operacional de uma organização. É responsável pela visão e estratégias de uma empresa.
Atender às necessidades dos funcionários, clientes, investidores, comunidades e da lei,
são suas metas constantes.” (SANTOS, 2017).
CHECK-UP / CHECAR / AVALIAR
Diagnosticar um negócio significa levantar os aspectos relacionados às finanças e
à operação (gestão, produção, produtos, mercado). “A análise minuciosa serve de base
para a definição das estratégias a serem adotadas, identificando dificuldades e
oportunidades”. (Dariane Fraga, professora do ProCED/FIA e diretora do Canal Minha
Empresa com Valor).
A avaliação é “descrever algo em termos de atributos selecionados e julgar o grau
de aceitabilidade do que foi descrito”. Thorndick e Hagen (1986, cit. in Sant'anna, 1993,
p. 177).
A avaliação trata-se de “processo complexo, que começa com a formulação dos
objetivos e requer a elaboração de meios para obter evidências de resultados (SARUBBI,
1986).
Um processo por meio do qual alguma ou várias características de um aluno/a, de
um grupo de estudantes, de um ambiente educativo, de objetivos educativos, de materiais,
de professores/as, etc., recebem a atenção de quem avalia, analisam-se e valorizam-se as
suas características e condições em função de alguns critérios ou pontos de referência
para emitir um julgamento que seja relevante para a educação (GIMENO, GÓMEZ,
1998).
CIBERNÉTICA
A cibernética seria uma evolução na forma de representação do conhecimento
porque permitiria estender o saber ao domínio da mente, antes tido como incognoscível
através do método científico (Dupuy).
[…] um campo mais vasto que inclui não apenas o estudo da
linguagem, mas também o estudo das mensagens como meios de
dirigir a maquinaria e a sociedade, o desenvolvimento de
máquinas computadoras e outros autômatos […], certas reflexões
acerca da psicologia e do sistema nervoso, e uma nova teoria
conjetural do método científico. (WIENER, 1984, p. 15).
Existe um consenso na literatura quanto a denominá-las cyborgsciences, inspirado
no paradigma comando-controle-comunicação-informação, e pode-se agregar a esse
grupo o advento do computador (MIROWSKI, 1999).
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CLASSES DE EMPREENDEDORES
Leite e Oliveira (2007) classificam em dois tipos de Empreendedorismo: o
Empreendedorismo por Necessidade (criam-se negócios por não haver outra alternativa)
e o Empreendedorismo por Oportunidade (descoberta de uma oportunidade de negócio
lucrativa).
Pessoa (2005) define em três os principais tipos de empreendedores: O
empreendedor corporativo (intraempreendedor ou empreendedor interno), o
empreendedor start-up (que cria novos negócios/empresas) e o empreendedor social (que
cria empreendimento com missão social), são pessoas que se destacam onde quer que
trabalhem.
Conforme Bennett (1992) um novo estilo de empreendedor está surgindo, ele
corresponde ao eco empreendedor.
O empreendedor tecnológico tem o seu perfil caracterizado pela familiaridade
com o mundo acadêmico, por uma busca de oportunidades de negócios na economia
digital e do conhecimento, por uma cultura técnica que o leva a arriscar-se investindo em
nichos de mercado em que a taxa de sobrevivência é baixa, e pela falta de visão de
negócios e conhecimento das forças de mercado (Instituto Euvaldo Lodi, 2000).
CONCORRÊNCIA
O termo concorrência é geralmente utilizado para designar o grau de
competitividade ou de rivalidade existente entre empresas ou outras entidades que
oferecem produtos ou serviços semelhantes (substitutos) e que competem entre si pelos
mesmos mercados ou segmentos de mercado.” (NUNES, 2018).
CONTAS A PAGAR E RECEBER
Auxiliam respectivamente, no monitoramento e controle do fluxo de saída de
fundos aos fornecedores da organização e no monitoramento das atividades de venda e
fluxo de caixa. Stair (1998) // consiste em dispor de contas com a maior rapidez possível,
sem perder vendas e sem ter agressividade nas cobranças (GITMANN, 2004).
Contas a receber representam, normalmente, um dos mais importantes ativos da
empresa. As contas a pagar são obrigações decorrentes do fornecimento de utilidade e da
prestação de serviços (Iudícibus, Martins e Gelbcke, 2010).
CONTROLE DE ESTOQUES
Acompanha o giro de mercadorias, com o objetivo de torná-lo o mais rápido
possível, sem perder vendas por falta de estoques. Permite a análise do processo de
produção e auxilia a determinar quando pedir mais e minimizar rupturas de estoque
(STAIR, 1998).
O objetivo da administração de estoques é girá-lo o mais rapidamente possível,
sem perder vendas por falta de estoques (GITMANN, 2004).
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CORE BUSINESS
Ramo de atividade básica;
Negócio principal;
Atividade-foco;
Competência principal.
COWORKING
Espaço de trabalho compartilhado por profissionais independentes e remotos.
Trata-se de um fenômeno crescente em várias cidades e diferentes nações, porém novo
para a ciência (SPINUZZI, 2012; CAPDEVILA, 2014a e 2014b; GERDENITSCH,
SHEEL, ANDORFER E KORUNKA, 2016).
EBITDA
É o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização;
Representação do lucro operacional bruto antes dos descontos das despesas
financeiras;
Capacidade de uma empresa gerar lucros considerando apenas a sua atividade
produtiva;
Fórmula complexa de avaliação usada para analisar o desempenho financeiro de
uma empresa.
E-COMMERCE
“Comércio eletrônico ou comércio virtual é um tipo de transação comercial feita
especialmente através de um equipamento eletrônico, como, por exemplo, um
computador. O ato de vender ou comprar pela internet é em si um bom exemplo de
comércio eletrônico” (CARDOSO, 2007).
“Define e-commerce como sendo um sistema de gerenciamento de rede de
operações de vendas, o que implica relacionamento com clientes e entrega de produtos
ou serviços” (JR., 2001).
“O e-commerce também denominado de comércio eletrônico é a forma online de
compra e venda, na qual clientes conectados a uma loja virtual podem adquirir os mais
diversos produtos e serviços disponíveis na grande rede de forma on-line e receber em
um prazo determinado no endereço informado no ato da compra” (PINHEIRO, 2008).
O comércio eletrônico através da internet é o ramo de atividade econômica que
mais cresce no mundo. As jovens empresas que ingressam no comércio on-line têm
atraído o maior número de investidores do mercado de ações, aumentando o valor de
mercado de forma alucinante (FAGUNDES, 2009).
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EMPREENDEDORISMO
Segundo Schumpeter (1988), é um processo de ‘‘destruição criativa’’, através da
qual produtos ou métodos de produção existentes são destruídos e substituídos por novos.
Para Barreto (1998, p. 190) “empreendedorismo é habilidade de criar e constituir
algo a partir de muito pouco ou de quase nada”.
Para Dolabela (2010) corresponde a um o processo de transformar sonhos em
realidade e em riqueza.
Segundo Dornelas (2008) empreendedor é aquele que detecta uma oportunidade
e cria um negócio para capitalizar sobre ela, assumindo riscos calculados. Em qualquer
definição de empreendedorismo encontram-se, pelo menos, os seguintes aspectos
referentes ao empreendedor: 1) tem iniciativa para criar um novo negócio e paixão pelo
que faz; 2) utiliza os recursos disponíveis de forma criativa, transformando o ambiente
social e econômico onde vive; 3) aceita assumir os riscos calculados e a possibilidade de
fracassar.
“Apesar de ser um termo bastante utilizado no mundo dos negócios, o
empreendedorismo nada mais é que o ato de empreender – por em execução, fazer,
realizar.
Pode ser começar uma empresa, um projeto no trabalho, uma ação no bairro: o
importante é ter uma ideia e trabalhar para fazer acontecer.” (LEITE, 2020).
Empreender não é sinônimo de criar empresa; empreender não se resume à criação
do negócio próprio. Mas a maneira mais conhecida de se tornar um empreendedor é
criando uma empresa. Por outro lado, com a disseminação do conceito de
empreendedorismo na sociedade, o comportamento empreendedor passou a ser observado
com mais atenção em ambientes nos quais antes não se pensava haver empreendedores
(ler pagina 12 livro introdução ao empreendedorismo). / Uma pessoa empreendedora é
aquela com atitude focada em resultados, inovações e realizações. O empreendedorismo
está relacionado à atitude, à postura pessoal e à maneira como o indivíduo se comporta
diante das situações com que lida em seu dia a dia. Ser empreendedor é ter entusiasmo e
energia para desenvolver as ideias e transformá-las em ação (mindset).
ESPECIALISTA EM TECNOLOGIA
“Resumidamente, ele surge como o responsável por tornar a aplicação das
medidas de tecnologia possíveis e, ao mesmo tempo, fazer sua manutenção. Com isso, as
atribuições do profissional devem variar de acordo com a empresa e como ela deseja
empregar os processos tecnológicos.
O profissional de tecnologia será responsável por colocar em funcionamento as
ferramentas, assim como prezar pelo seu bom funcionamento. Além disso, ele deverá
conseguir tratar dos suportes necessários para a funcionalidade das soluções digitais. Essa
atribuição envolve hardwares e bancos de dados, por exemplo.” (MALINOSQUI, 2020).

13

FLUXO DE CAIXA
Controle das entradas e saídas de caixa, em determinado período de tempo, ou
seja, consiste na representação da situação financeira de uma empresa, considerando
todas as fontes de recurso e aplicações em itens do ativo. Miotto e Lozeckyi (2008).
Proporciona visão das atividades desenvolvidas, bem como as operações
financeiras que são realizadas diariamente (CONCEIÇÃO, SOUZA e SIQUEIRA, 2013)
GOOGLE
Google é uma empresa que atua online e tem como objetivo organizar toda a
informação mundial e torná-la de fácil acesso. O significado de Google tem a ver com
um número gigantesco, assim como é a quantidade de informação existente. A empresa
Google é uma multinacional criada nos Estados Unidos e, além de serviços online,
também trabalha com software.” (Redação do Blog Meus Dicionários, 2016).
GROUPON
“Site e aplicativo móvel do Groupon que oferece cupons, reembolso em compras
e ofertas em grupo aos consumidores. Restaurantes, varejistas e fabricantes usam os
negócios da Groupon em um esforço para atrair clientes para seus estabelecimentos ou
para comprar seus produtos.” (RICARDO, 2021).
INCUBADORA
Ambiente flexível e encorajador com facilidades para o surgimento e o
crescimento de novos empreendimentos (Dornelas, 2002).
ÍNDICES FINANCEIROS
Identifica a situação financeira da empresa, fornecendo uma visão estratégica para
o alcance dos objetivos da entidade. Os índices são efetuados com base na análise das
demonstrações contábeis/financeiras (GITMANN, 2004).
INTRAEMPREENDEDORISMO
É o movimento empresarial voltado para o desenvolvimento de funcionários
(colaboradores) da organização com postura empreendedora como modo de alavancar
novos negócios para que a própria empresa gere seu crescimento de maneira contínua. A
empresa que deseja inovar e continuar se desenvolvendo necessita de funcionários
empreendedores.
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KNOW-HOW
É o saber prático, ou seja, o conhecimento e habilidades adquiridos nas
experiências passadas, é possível adquirir o know-how através de tomadas de decisões
em situação críticas assumindo riscos calculados é importante notar que o empreendedor
deve aprender a identificar oportunidades, deverá ser um indivíduo curioso e atento às
informações pois as chances de sucesso melhoram quando o conhecimento aumenta.
LEAN STARTUP
É uma das abordagens mais aceitas para startups, pois “Uma startup é uma
instituição humana projetada para criar novos produtos e serviços, sob condições de
extrema incerteza” (RIES, 2012).
LUCRO
“[...]Na realidade, o termo correto para isso é lucro líquido, ou
seja, aquilo que sobra sem a incidência futura de tributos ou
despesas. / Esse lucro é o valor final que obtemos após todas as
deduções de custos, taxas e gastos. A margem de lucro tende a
variar de acordo com o negócio.” (BATISTA, 2020).
MARKETING
“O Marketing é um processo social e gerencial através do qual indivíduos e grupos
obtêm aquilo que desejam e de que necessitam, criando e trocando produtos e valores uns
com os outros” (Kotler, 1998).
CHURCHILL e PETER (2000, p.4) citam uma visão empresarial da American
marketing Association, “marketing é o processo de planejar e executar a concepção de
preços, promoção e distribuição de ideias, bens e serviços a fim de criar trocas que
satisfaçam metas individuais e organizacionais”.
A American Marketing Association (2013) define marketing como um conjunto
de processos que envolvem a criação, a comunicação, a entrega e troca de ofertas que
tenham valor para os clientes, parceiros e a para a sociedade.
Segundo Raimar Richers (1981, p.5), “marketing é a intenção de entender e
atender o mercado”
MERCADOS
“Os mercados são mecanismos de coordenação espontânea que dão racionalidade
e consistência às ações de indivíduos e empresas” (NASCIMENTO e LABIAK JUNIOR,
2011, p. 54).
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MICROSOFT
“A Microsoft Corporation é uma multinacional americana com sede em Redmond,
Washington. A empresa é a maior desenvolvedora de softwares e recursos tecnológicos
da atualidade. Suas atividades são voltadas para o desenvolvimento, licenciamento e
vendas de softwares para computadores e demais dispositivos eletrônicos, além de outros
produtos no setor tecnológico.” (COUTINHO, 2020).
MVP
Produto Mínimo Viável; - Significa construir a versão mais simples de um
produto, empregando o mínimo possível de recursos para entregar a principal proposta de
valor da ideia; - Versão enxuta de uma solução, que contém apenas suas funcionalidades
básicas; - É um conjunto de testes primários feitos para validar a viabilidade do negócio

NETFLIX
“[...] a Netflix é uma plataforma de streaming de vídeo americana,
conhecida no Brasil e no mundo por disponibilizar milhares de
filmes, séries e documentários para seus assinantes. A empresa
americana conta com mais de 2.926 filmes e 950 títulos de séries.
Tudo isso disponível apenas no Brasil. A plataforma também
conta com mais de 100 milhões de assinantes em todo mundo.”
(Blog Melhor Escolha, atualizado em 20/01/2021).

NETWORKING
“Networking é ser capaz de ajudar ou beneficiar de contatos com indivíduos com
quem se tem uma relação direta ou indireta (RUFFOLO, 2003).
“O networking – a criação de uma fábrica de contatos pessoais que irão fornecer
apoio, feedback, perspectivas, recursos e informação – é um dos mais evidentes desafios
de desenvolvimento pessoal” (IBARRA e HUNTER, 2007).
“É um conjunto de comportamentos desencadeados na criação e na manutenção
de relacionamentos informais, que possuem o (potencial) benefício de serem facilitadores
de ações que, de uma forma voluntária, permitem o acesso a recursos e que no seu
conjunto maximizam as vantagens dos indivíduos envolvidos” (FORRET e
DOUGHERTY, 2004; WOLFF e MOSER, 2008).
ORÇAMENTO
“É usado como um mecanismo de controle, à medida que o plano estabelece
medidas ou objetivos que sejam atingidos por cada um dos responsáveis” (BIO, 1996, p.
41).
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PITCH
Ferramenta usada pelos empreendedores para vender o projeto da sua empresa
para potenciais investidores;- Apresentação sumária com o objetivo de despertar o
interesse da outra parte pelo seu negócio; - Apresentação direta e curta com o objetivo de
vender a ideia da sua startup ou empresa para um possível investidor; - Ferramenta
persuasiva para atrair a atenção do investidor, conseguir recursos e inspirar pessoas; Apresentação rápida do seu negócio com o objetivo de despertar interesse no seu produto
ou serviço.
PROVÉRBIOS 27:17
“O livro de Provérbios foi escrito por vários autores.”
“Trata-se de uma compilação de ditados de vários sábios da antiguidade, sendo o
rei Salomão o autor de maior destaque do livro.”
“Provavelmente o livro de Provérbios foi escrito ao longo de aproximadamente
300 anos. O período mais provável é entre 960 e 686 a.C. “
“Talvez não seja possível identificar com exatidão todos os autores de Provérbios,
mas o próprio livro menciona o nome de alguns deles: Salomão, Agur, Lemuel,
Ezequias.”
REDE
“Uma forma de organização que envolve atores interconectados
e interdependentes, mobilizados em torno de objetivos comuns,
compartilhando e trocando recursos entre si de forma recorrente
e por meio de relações duráveis e controladas informalmente”
(NASCIMENTO; LABIAK JUNIOR, 2011, p. 60).
São organizações compostas por um grupo de empresas formalmente
relacionadas, com objetivos em comum, com prazo de existência ilimitado e escopo
múltiplo de atuação, sendo um modelo organizacional dotado de estrutura formal própria,
com coordenação específica, relações de propriedades exclusivas e práticas de
cooperação adequadas, novas práticas de gestão. (BALESTRIN; VERSCHOORE, 2008).
São caracterizadas pelos valores e objetivos compartilhados, aqueles que unem os
diferentes membros, com autonomia de cada integrante, vontade de entrar e permanecer
na rede, multiliderança ou invés de hierarquia, descentralização e múltiplos níveis ou
segmentos autônomos como possíveis desdobramentos contidos da rede.
(MARTINELLI; JOYAL, 2004; MARTINHO 2001)
ROI
Retorno sobre investimento; - Representação da relação entre o retorno e o capital
investido em um projeto; - Métrica usada para medir os rendimentos obtidos a partir de
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uma determinada quantia de recursos investidos; - Resultado de um cálculo que mostra a
relação entre o que foi investido no negócio e quanto de lucro ele conseguiu.
SISTEMA DE INFORMAÇÃO
O sistema de informação é fundamental para as empresas quando se trata do
processo de tomada de decisão, pois é definido como um agrupamento organizado de
pessoas, procedimentos, bancos de dados e dispositivos usados para oferecer informações
de rotina aos administradores e tomadores de decisões (STAIR 1998, p.38).
Tal sistema deve incorporar as informações necessárias para planejamento e
controle da empresa, e também gerar informações que auxiliem os administradores no
processo de tomada de decisão (BIO, 1996).
Os sistemas de informação podem ser divididos em dois grupos: (a) sistema de
apoio às operações e (b) sistemas de apoio à gestão. O sistema de apoio às operações tem
a finalidade de processar transações recorrentes, ao passo que o sistema de apoio à decisão
atua no processo da tomada de decisão, dando suporte aos gestores, para a avaliação a
julgamento das informações recebidas, sendo necessário para a gestão econômicofinanceira da empresa (MOSIMANN, 1999); (PADOVEZE, 2000).
SOFTWARE
“Software é um conjunto de instruções que devem ser seguidas e executadas por
um mecanismo, seja ele um computador ou um aparato eletromecânico. É o termo
genérico usado para descrever programas, apps, scripts, macros e instruções de código
embarcado diretamente (firmware), de modo a ditar o que uma máquina deve fazer.”
(GOGONI, 2020).
STAKEHOLDER
Por definição, qualquer grupo ou indivíduo que pode afetar ou ser afetado pela
realização dos objetivos dessa empresa (FREEMAN, 1984).
START-UP
Segundo Ries (2012), uma startup é uma instituição humana projetada para criar
um novo produto ou serviço, em condições de extrema incerteza”
“Startup é um experimento, você deve experimentar para encontrar a solução para
o problema de seus clientes e para garantir que esses clientes vão lhe gerar o retorno
financeiro suficiente para que você continue oferecendo essa solução. Quando você achar
que não deve mais experimentar, ou que deve diminuir o ritmo de suas experiências,
provavelmente você já encontrou um retorno mensal dentro do que você esperava e nesse
momento você estará fazendo a transição de startup para um negócio” (TORRES, 2012,
p.15).
“Uma startup é uma empresa concebida para crescer rápido. Sendo recémfundada não em si mesmo, fazer de uma empresa uma startup. Também não é necessário
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para uma startup trabalhar em tecnologia, ou tomar financiamento de risco, ou ter algum
tipo de “escape.” A única coisa essencial é o crescimento. Todo o resto que nós
associamos com startups decorre do crescimento” (GRAHAM, 2012, p.15).
“Uma startup é uma organização temporária construída para buscar respostas que
promovam a obtenção de um modelo de negócio recorrente e escalável” (BLANK, 2012).
“Uma definição atual para uma startup é a de empresas jovens, extremamente
inovadoras em qualquer área ou ramo de atividade, que procuram desenvolver um modelo
de negócio escalável e repetível” (ABSTARTUPS, 2014)
Uma startup como um grupo de pessoas à procura de um modelo
de negócios repetível e escalável, trabalhando em condições de
extrema incerteza. Ou seja, capaz de entregar o mesmo produto
de forma potencialmente ilimitada, com crescimento constante,
sem alterar seu modelo de negócios, tendo em vista um cenário
ausente de garantias de aprovação ou estabilidade no mercado
(GITAHY, 2010).
Startups são pequenas empresas montadas em casa ou em
faculdades e que recebem pequenos aportes de capital. Elas
exploram áreas inovadoras de determinado setor (mais
comumente de tecnologia), possuindo uma aceleração de
crescimento muito alta já nos primeiros meses de existência em
virtude de investimentos feitos por fundos de investimento
especializados (LONGHI, 2011).
TICKET MÉDIO
- Valor médio ou a média de compras que cada cliente faz em seu negócio; Indicador de desempenho da empresa; - Performance de vendas e descobrimento do
ganho médio em cada negócio concretizado; - Métrica que serve para mensurar o valor
médio que cada venda de uma empresa costuma faturar.
VALUATION
- Avaliação de empresas; - Valoração de empresas; - Arbitragem de valor; Identificação do valor de negócio. - Processo de estimar o valor real de uma empresa - ou
seu valor intrínseco -determinando seu preço justo e o retorno de um investimento em
suas ações;
“É o termo em inglês para a “avaliação” sobre o valor de mercado de uma
empresa. Esse processo é baseado em estimativas, sob as quais analistas recomendam a
compra, ou não, das ações desse negócio na bolsa de valores”.
“O valuation é de fato uma tarefa subjetiva”. Martins (2011).
“O modelo poderá ser o melhor utilizado que não haverá garantia de se chegar ao
valor justo e ainda afirma que resultados gerados na modelagem da empresa não darão
garantia que serão comprovados nos resultados reais, isto é, no mercado” (COSTA,
COSTA e ALVIM, 2010, p. 35).
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CHRISTINE ANN LAHTI
Biografia: Data de nascimento e nacionalidade: Christine Lahti nasceu em 4 de abril de
1950, em Birmingham, Michigan. Data de falecimento: Ainda em vida.
Formação acadêmica: “Sabe-se, no entanto, que ela estudou Artes da Flórida e estudou
Belas Artes antes de ir para a Universidade de Michigan, onde estava na irmandade Delta
Gamma e recebeu seu diploma de bacharel em Drama. [...] Além disso, ela estudou
atuação no HB Studio em Nova York, bem como completou um programa de treinamento
profissional de ator de dois anos no William Esper Studio para as artes cênicas em
Manhattan.”
Principais obras: “Ganhou o Oscar de Melhor Curta Metragem, Live Action por
Lieberman apaixonado (1995), que ela estrelou e dirigiu. Dois anos depois, ela levou para
casa um Primetime Emmy Award e um Globo de Ouro por seu papel como Dra. Kathryn
Austin em Chicago Hope (1995-1999). Nos anos 2000, ela apareceu especialmente em
Jack & Bobby (2004-2005), onde seu desempenho lhe rendeu uma indicação ao Globo
de Ouro de Melhor Atriz.” Além disso: “ela ganhou um Globo de Ouro pelo filme de TV
de 1989 No Place Like Home”. Totalizando: “Oito vezes indicada ao Globo de Ouro e
seis vezes indicada ao Emmy”.

ELBERT GREEN HUBBARD
Biografia: “Elbert Hubbard (1856-1915) nasceu em Bloomington, Illinós, Estados
Unidos, no dia 19 de junho de 1856, mas foi criado na pequena vila de Hudson.” Data de
falecimento:” Elbert e sua esposa morreram a bordo do RMS Lusitânia, um navio de
passageiros que foi torpedeado por um submarino alemão, na costa da Irlanda, no dia 7
de maio de 1915.”
Principais obras: “A sua obra mais conhecida é a Mensagem a Garcia , publicada em
1899, é muito bem-sucedida, uma vez que foi publicada em 40 milhões de exemplares e
foi reimpressa com frequência desde então.”

HENRY FORD
Biografia: Henry Ford nasceu em Wayne Country, Michigan, Estados Unidos, no dia 30
de julho de 1863; faleceu em Dearbon, Michigan, Estados Unidos, no dia 07 de abril de
1947. Foi um empresário norte-americano”.
Formação acadêmica: “Em agosto de 1.880, Henry tornou-se aprendiz de engenheiro na
Detroit Drydock Company. Em 1.884 voltou a frequentar a escola, fazendo um curso de
administração. Estudou ainda contabilidade e desenho mecânico.”
Principais obras: “Os princípios da prosperidade de Henry Ford.”; “FORD: Minha vida,
minha obra.”; “O judeu internacional.”; “Minha filosofia de indústria.”; “Edison tal como
o conheci.”.
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Jeffry A. Timmons foi um professor americano de empreendedorismo, conhecido como
pioneiro em pesquisa e educação sobre empreendedorismo. Durante sua carreira,
Timmons publicou vários livros e mais de cem artigos e papéis.

MARAT MUBINOVICH SAFIN
Biografia: “Tenista profissional russo nascido a 27 de janeiro de 1980, em Moscovo, na
Rússia.”.
Principais feitos: Vencedor do Prêmio Mundial de Esportes Laureus; 2x campeão
individual masculino do Grand Slam (tênis); 5x campeão do Masters Series. Campeão do
Aberto Americano (tênis). Introduzido no International Tennis Fame Hall. Já foi o
ranking número 1 de melhores jogadores tenistas.

MATEUS EVANGELISTA, MATEUS APÓSTOLO, SÃO MATEUS E
SANTO MATEUS, CUJO NOME ANTES DA CONVERSÃO ERA LEVI.
Biografia: “Todos os apóstolos de Jesus são da região da Galiléia; viviam sobretudo às
margens do Lago da Galiléia. A Bíblia não diz exatamente de onde era Mateus. Sabemos
que Cafarnaum, onde vivia Pedro, era um centro importante que recolhia impostos.
Provavelmente, quando Jesus chamou ao apóstolo e evangelista Mateus, ele estava
naquela cidadezinha.” Data de falecimento: “Existem várias versões sobre sua morte.
Uma delas é que teria morrido na Etiópia apedrejado, decapitado e queimado, defendendo
Santa Ifigênia c.72”
Principal obra: “A tradição cristã, desde a Igreja Primitiva, atribui ao apóstolo Mateus a
autoria do primeiro Evangelho.”

MATTHEW PAIGE DAMON
Biografia: Data de nascimento: “Matthew Paige Damon (1970) nasceu em Cambridge,
Massachusetts, Estados Unidos, no dia 8 de outubro de 1970.” Nacionalidade: “Matt
Damon (1970) é um ator, roteirista e produtor norte-americano.”
Formação acadêmica: “[...] entrou na Universidade de Harvard, inscrevendo-se no curso
de Matemática. Incapaz de conciliar as filmagens com o seu curso superior de
Matemática, abandonou-o no ano de finalista.”
Principais obras: “[...] somente em 1997 que ele desponta em Hollywood, como ator e
roteirista de Gênio Indomável, pelo qual ele ganha o Oscar. Grandes projetos vêm logo
depois, como O Homem Que Fazia Chover (1997) de Francis Ford Coppola e O Resgate
do Soldado Ryan (1998), de Steven Spielberg, confirmando o nome de Damon como um
dos atores mais promissores da nova geração.”
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OSCAR FINGAL O'FLAHERTIE WILLS WILDE
Biografia: Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde nasceu em Dublin, Irlanda, no dia 16 de
outubro de 1854, morreu em Paris, vítima de meningite, no dia 30 de novembro de 1900.
Formação acadêmica: “Na universidade, teve sólida formação e demonstrou ser um
classicista excepcional, primeiro no Trinity College Dublin, depois na Universidade de
Oxford. Se destacou na vida acadêmica ganhando prêmios na escola e, na universidade,
recebeu o prêmio Newdigate com o poema ‘Ravenna’. Depois de formado, Wilde passou
a morar em Londres”.
Principais obras: “O retrato de Dorian Gray”; “O príncipe feliz”; “Salomé”; “A
importância de ser sério”.

PETER FERDINANDO DRUCKER
(1909-2005) foi um consultor administrativo, analista financeiro, professor, jornalista e
escritor austríaco. Foi considerado um dos maiores especialista em Administração
Moderna. Nasceu em Viena, na Áustria, no dia 19 de novembro de 1909. Filho do
advogado Adolph Drucker e da médica Caroline Bondi, estudou Direito na Universidade
de Hamburgo, na Alemanha. Concluiu o doutorado em Direito Internacional pela
Universidade de Frankfurt. Peter Drucker foi consultor especializado em estratégia e
política para as empresas e instituições sem fins lucrativos. Trabalhou com várias das
maiores corporações, com empreendimentos e empresas de pequeno porte, com
universidades, hospitais e serviços comunitários, com órgãos do Governo norteamericano, do Canadá, do Japão, entre outros países. Peter Drucker influenciou muitos
líderes e de organizações em todos os setores da sociedade. Tornou a “gestão” uma
disciplina respeitada e acessível. Na sua visão, a gestão é uma disciplina prática e
humanista. É uma arte que se abastece de ciências como a Economia, Psicologia, História,
Matemática, Teoria Política e Filosofia. Drucker foi aclamado pela Business Week como
o homem que inventou a gestão.
Principais obras:
The End of Economic Man: The Origins of Totalitarianism (1939);
The Future of Industrial Man (1942)
Concept of the Corporation (1945)
The New Society (1950)
The Practice of Management (1954)
America's Next 20 Years (1957)
Landmarks of Tomorrow: A Report on the New 'Post-Modern' World (1959)
Power and Democracy in America (1961)
Managing for Results: Economic Tasks and Risk-Taking Decisions (1964)
The Effective Executive (1966)
The Age of Discontinuity (1967)
Technology, Management and Society (1970)
Men, Ideas and Politics (1971)
Management: Tasks, Responsibilities and Practices (1973)
The Unseen Revolution: How the Pension Fund Came to America (1976)
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An Introductory View of Management (1977)
Adventures of a Bystander (1979) (Autobiography)
Song of the Brush: Japanese Painting from the Sanso Collection (1979)
Managing in Turbulent Times (1980)
Toward the Next Economics and Other Essays (1981)
The Changing World of the Executive (1982)
The Temptation to Do Good (1984)
Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles (1985)
The Frontiers of Management (1986)
The New Realities (1989)
Managing the Non-Profit Organization: Practices and Principles (1990)
Managing for the Future: The 1990s and Beyond (1992)
The Post-Capitalist Society (1993)
The Ecological Vision: Reflections on the American Condition (1993)
The Theory of the Business (1994)
Managing in a Time of Great Change (1995)
Drucker on Asia: A Dialogue Between Peter Drucker and Isao Nakauchi (1997)
Peter Drucker on the Profession of Management (1998)
Management Challenges for the 21st Century (1999)
Managing Oneself (1999)
The Essential Drucker: The Best of Sixty Years of Peter Drucker's Essential Writings on
Management (2001)
Leading in a Time of Change: What it Will Take to Lead Tomorrow (2001);
The Effective Executive Revised (2002)
Managing in the Next Society (2002)
A Functioning Society (2003)
The Daily Drucker: 366 Days of Insight and Motivation for Getting the Right Things
Done (2004)
The Effective Executive in Action (2005)
PHILIP KOTLER
Biografia: Nasceu em 27 de maio de 1931 (atualmente com 87 anos), e é um autor
estadunidense, natural de Chicago. Philip cresceu estudou em Chicago, que é também
onde desde 1988 ele também leciona sobre Marketing Internacional na Universidade de
Northwestern.
Formação acadêmica: O autor se formou com mestrado em economia na Universidade
de Chicago, fez doutorado em matemática na Universidade de Harvard e também é doutor
em ciências comportamentais pela Universidade de Chicago. Kotler também é PhD em
economia com diploma do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT).
Principais obras: Administração de Marketing – 2005; Marketing de A a Z – 2003;
Marketing 3.0 – 2010; Capitalismo em Confronto – 2015; Marketing 4.0 – 2017.
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RICHARD CANTILLON
Biografia: Nasceu na década de 1680, local - Ballyheigue (Condado de Kerry), Irlanda,
faleceu em 14 de maio de 1743, local - Londres, Reino Unido.
Formação acadêmica: Richard Cantillon foi um economista franco-irlandês, precursor
da Teoria Econômica, sendo assim, um dos principais autores que contribuíram para a
Teoria do Empreendedorismo. É chamado também de “pai da economia empresarial”.
Principal obra: Essai sur la Nature du Commerce en Général.

ROBERT TORU KIYOSAKI
Biografia: Robert Toru Kiyosaki nasceu no dia 8 de abril de 1947, no Hawaii.
Formação acadêmica: Se formou, em 1969, na Academia de Marinha Mercante dos
Estados Unidos.”
Principais obras: “Pai Rico, Pai Pobre”; “Independência financeira”; “Pai Rico: O guia
de investimentos”; “Aposentado Jovem e Rico”; “Profecias do Pai Rico”; “Pai Rico, Pai
Pobre Para Jovens”, etc.

SÉRGIO RODRIGUES BIO
Formação acadêmica: Graduado em Administração de Empresas pela Escola Superior
de Administração de Negócios (1968), mestrado em Contabilidade e Controladoria pela
Faculdade de Economia Administração e Contabilidade (1976) e doutorado na mesma
área também pela Faculdade de Economia Administração e Contabilidade (1987).
Atualmente é professor doutor da Faculdade de Economia Administração e
Contabilidade. Nos ultimos 20 anos atuou também como empresario e dirigente de
empresas na area de logistica.Coordena na FEA o LOGICON-Centro de Pesquisas em
Logistica Integrada,Controladoria e Negócios.

STEPHEN RICHARDS COVEY
Biografia: Foi um escritor americano um escritor norte americano. Nasceu em 24 de
outubro de 1932 em Salt Lake City, Utah, Estados Unidos da América.” Data de
falecimento: “Ele morreu em 16 de julho de 2012, aos 79 anos, em Idaho Falls, Idaho,
depois de sofrer complicações que aumentaram devido a um acidente de bicicleta.”
Formação acadêmica: É bacharel em administração de empresas pela Universidade de
Utah, com MBA pela Harvard University e doutorado em educação religiosa pela
Brigham Young University, em Laval.”
Principal obra: “Seu livro, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, foi listado
na lista da revista Time dos 25 livros de gestão de negócios mais influentes. Este livro foi
vendido em 38 idiomas em todo o mundo. Também se tornou o primeiro audiolivro de
não ficção a registrar vendas de mais de um milhão de cópias.”
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SUE TAYLOR GRAFTON.
Biografia: Nasceu em 24 de abril de 1940 em Kentucky, Estados Unidos.
Formação acadêmica: Estudou na Atherton High School em Louisville e depois foi para
a Universidade de Louisville. Após seu primeiro ano, ela se transferiu para os professores
do estado de Western Kentucky. College, onde completou o segundo e o segundo ano.
Ela então retornou à Universidade de Louisville e se formou em 1961. Formou-se em
literatura inglesa com especialização em ciências humanas e belas artes.”
Principais obras: “Keziah Dane”; “A guerra de Lolly-Madonna”; “Kinsey and me”.
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