
 

Glossário do
universo de Apps

 

 

+ de 175 definições e
termos do dia a dia

 

 

Para o seu aprendizado sobre
APPS, TECNOLOGIA

MARKETING, DESIGN,
STARTUPS E MUITO MAIS 

do mercado de apps!
 

Versão 1.0 | dez-2019

 

Apresenta
 



O mundo dos aplicativos é fascinante! Estão hoje em quase

todas as etapas do nosso dia - seja para acordarmos (com um

app de despertador), corrermos (medindo distância, velocidade

e ritmo), meditarmos, procurar eventos como festas noturnas e

até para controlarmos nossos investimentos. Segundo o

periódico The Guardian, os apps existem desde que o celular

modelo 6110 da Nokia, de 1998, foi lançado.

 

Como os conhecemos, apareceram no lançamento da Apple App

Store, em 2007. Tudo como uma estratégia para fazer realmente

parte do dia-a-dia das pessoas, simplificando processos e

encurtando distâncias, quaisquer que forem. Pois bem, hoje em

dia é praticamente impensável nosso mundo sem smartphones -

e claro, sem as aplicações! E isso desencadeou um mundo por

trás daqueles simples quadradinhos que você acessa na tela do

seu celular com um toque para resolver um problema, sem sair

do lugar, na maioria das vezes. 

 

E nós, da Fabapp, queremos que você conheça esse mundo. Que

ao menos tenha uma noção do que pode estar por trás e ao

redor de um app. Também identificamos que poderíamos

adicionar termos que estão relacionados a negócios e o universo

digital como um todo - afinal, existem aplicativos (aqui mesmo,

feitos na Fabapp) que são a principal fonte de renda e tem o

racional de um negócio.
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Quando não conhecemos bem um assunto, descobrir e se habilitar com
termos específicos é um grande desafio. Para que você não sofra ao
desconhecer termos relacionados aos apps,  a equipe da Fabapp decidiu
investir algumas boas horas de pesquisa, interpretação e entendimento
para confeccionar a primeira versão deste glossário - sim, ele estará em
constante evolução. Entre em em contato conosco para sugestões,
críticas e comentários. Tenham uma boa leitura!
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1. ADS NETWORK - sistema que permite conectar pessoas que
tem um site ou app com outras pessoas que querem divulgar
algo, assim é possível adicionar publicidade no aplicativo e ser
recompensado por isso. O Google possui a maior plataforma de
publicidade, o Google Admob. É uma das alternativas de se
monetizar um app. 
 
2. ANALYTICS - análise dos dados do seu app. Para ter estes
dados, você pode utilizar um serviço gratuito, como o oferecido
pela Google. Ao instalar este serviço no seu site ou app, o dono
da conta poderá ter todas as estatísticas relacionadas ao uso e
comportamento dos usuários.
 
3. ANDROID - sistema operacional comprado pela Google em
2005, inicialmente um projeto de código aberto. Foi introduzido
no mercado em 2010 e atualmente é o principal sistema para
dispositivos móveis, com 85% do mercado mundial. Os apps
Android podem ser instalados com o APK, principalmente pela
loja do Google, a Play Store.
 
4. ANDROID STUDIO - é um ambiente de desenvolvimento
integrado para desenvolver para a plataforma Android. Para
utiliza-lo é necessário aprender programação de linguagens
específicas.
 

 

1. Conceitos básicos de apps
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6. APP - é uma abreviação dada para o termo “aplicativo”, que
vem do inglês application. Você também ouvirá outras formas de
chamar o App, tais como: aplicativo para celular, aplicativo
móvel, aplicativo mobile. São softwares que podem ser
instalados em qualquer dispositivo eletrônico. Foi eleita a
“Palavra do Ano” em 2010 pela American Dialect Society, apesar
de ter sido popularizada em 2007 com o lançamento do
smartphone da Apple, o primeiro iPhone.
 
7. APP ANALYTICS - é um conjunto de dados referentes aos
usuários que acessam um aplicativo. O objetivo é identificar
oportunidades de melhoria baseado na utilização dos recursos
do um app.
 
8. APP DESIGNER - é aquele que desenvolve toda a aparência de
um aplicativo móvel e utiliza MADP´s para desenvolver
aplicativos e sem necessariamente saber programar, apesar de
em alguns casos utilizar HTML e CSS. Possui habilidades digitais
avançadas, como design, UX, UI e pode também trabalhar com
ferramentas de prototipação, apresentando apenas a parte
visual e interações no app.
 
9. APP HÍBRIDO - é uma estrutura ou forma para o
desenvolvimento que permite construir aplicativos para
dispositivos móveis usando linguagens de programação da web.
Podem estar disponíveis para serem baixados nas lojas e as
vantagens são a simplicidade, menor custo e tempo de
desenvolvimento com a necessidade de apenas um código e
funciona para todas plataformas.
 
10. APP NATIVO - são os aplicativos criados para iOS e/ou
Android entre outras plataformas, que conseguem acessar todo
o potencial do celular ou tablet. O app nativo é aquele que é
desenvolvido em duas versões, com dois códigos, ao contrário do
Híbrido. Dentre as vantagens estão a performance e
possibilidades do design e a grande desvantagem é a
complexidade para programar duas versões, para Android e iOS.
 
11. APPLE APP STORE - loja de aplicativos para dispositivos
Apple (Iphone / Ipad), com sistema iOS. Com 3 milhões e 100 mil
apps publicados atualmente. Apesar de ter apenas 13% do
mercado de smartphones e tablets, a loja da Apple representou
mais de 60% do faturamento mundial através de apps, que
mostra o poder de compra do usuário de iPhones e iPads.
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12. ASO - Otimização das lojas de aplicativos, sigla para App
Store Optimization - mecanismo desenvolvido pelas lojas de
aplicativo (Apple e Google) para posicionamento de aplicativo
nos resultados de uma busca. Quando se fala de SEO, sabemos
que serve para melhor posicionar o site no Google e Bing. ASO é
a mesma coisa só que para as lojas de apps.
 
13. AVALIAÇÃO (REVIEW) DO APP - é a nota que o usuário dá
ao seu aplicativo quando publicado na loja. Sabe as estrelas que
aparecem na loja do Google e da Apple, que informam uma nota
de 1 a 5? Este é um mecanismo para facilitar a vida dos usuários
que podem visualizar se o app é bom ou ruim na percepção de
outros usuários.
 
14. BASE DE DADOS - conjunto de dados interrelacionados,
organizados de forma a permitir a recuperação da informação.
Imagine que os dados são armazenados numa grande tabela ou
planilha de excel e que cada ação do usuário poderá consultar ou
interagir com estes dados. O programador específico para base
de dados é o backend developer.
 
15. CONTA DE DESENVOLVEDOR / DEVELOPER -  é uma conta
de responsabilidade do criador do aplicativo, na qual ele
estabelece uma relação com a loja de aplicativo (seja App Store
ou Play Store). Todas as pessoas e empresas que tem um app que
pode ser baixado nas lojas precisou criar uma conta de
desenvolvedor. Uma conta na loja do Google custam 25 dólares,
taxa única. Na Apple são 99 dólares por ano.
 
16. DESINSTALAR - é o ato de remover uma aplicação de um
smartphone do seu hardware. Como a memórias do dispositivo é
finita, quando o espaço acaba, seja por excesso de apps ou de
outros arquivos, é necessário desinstalar o app.
 
17. DOWNLOADS - significa receber dados de um sistema
remoto, baixar algum arquivo em uma máquina (smartphones,
laptops, computadores). No caso dos apps, o download é
contabilizado quando o usuário baixa o aplicativo na loja de app
do Google ou Apple.
 
18. FUNCIONALIDADE NATIVA - algo feito a partir do ambiente
em que a aplicação que contém a funcionalidade está contida. -
algo feito a partir do ambiente em que a aplicação que contém a
funcionalidade está contida. No caso de smartphones,
funcionalidades nativas podem ser GPS, notificações push, leitor
de QR-code, acesso a câmera e muito mais.
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19. GEORREFERENCIAMENTO - de uma imagem ou um mapa ou
qualquer outra forma de informação geográfica é tornar suas
coordenadas conhecidas num dado sistema de referência.
 
20. GOOGLE PLAY STORE - loja de aplicativos para dispositivos
Google, com sistema Android. Além de apps, a loja oferece
filmes e livros. São lançados mais de 6 mil apps por dia, sendo
que já são no total quase 3 milhões de apps disponíveis com
mais de 30 bilhões de downloads em 2018, uma média de 1000
downloads por app.
 
21. IN-APP-PURCHASE - quando o usuário se interessa por um
algum item à venda dentro de um aplicativo, ele pode realizar a
compra pelo recurso de “in app purchase”. Imagine um jogo no
qual o usuário pode comprar mais vidas ou recursos para passar
de fase.
 
22. INSTALAR - é o ato de adicionar uma aplicação de um
smartphone do seu hardware. Depois de realizar o download do
app na loja é natural que o usuário instale o app no dispositivo.
 
23. IONIC - é um SDK (kit para desenvolvimento de software) de
código aberto completo para o desenvolvimento de aplicativos
móveis híbridos.
 
24. iOS - sistema operacional desenvolvido pela Apple que faz
os aplicativos serem funcionais e rodam exclusivamente em
smartphones e tablets da marca Apple. Foi lançado em 2007
com o lançamento do primeiro iPhone. Possui hoje 13,28% do
mercado de sistemas operacionais para dispositivos móveis.
 
25. IPA  - é um iOS arquivo aplicativo que armazena um App.
Cada arquivo .ipa inclui um binário para a arquitetura e só pode
ser instalado em um dispositivo iOS, é o arquivo criado para
publicar seu app nas lojas da Apple.
 
26. LOGIN - Em termos técnicos, é o processo para acessar um
sistema informático restrito feita através da autenticação ou
identificação do utilizador, usando credenciais previamente
cadastradas no sistema por esse utilizador.
 
27. LOGIN COM REDES SOCIAIS - é um sistema de login a partir
de uma plataforma, como Facebook ou Google, utilizando sua
conta das respectivas redes sociais para facilitar seu acesso a
outros serviços online com poucos cliques. 
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28. M-COMMERCE -  é a entrega de recursos de comércio
eletrônico (e-commerce) diretamente na mão do consumidor, em
qualquer lugar, via tecnologia sem fio, no smartphone, tablets e
outros dispositivos móveis.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29. MADP (mobile application development platform) - são
feitas para permitir o desenvolvimento de aplicativos
corporativos em um ambiente integrado. Por meio dela, empresas
podem construir aplicativos que se conectam às plataformas de
uma empresa com rapidez e segurança. A Fabapp é a maior das
plataformas de desenvolvimento de apps do Hemisfério Sul do
planeta.
 
30. NOTIFICAÇÃO PUSH - é uma mensagem enviada por um
aplicativo na tela do celular (bloqueada ou não).
 
31 - PUBLICAÇÃO - ato de colocar o seu aplicativo na internet
(com PWA) ou nas lojas de apps, a App Store e Play Store. Existe
todo um processo a ser seguido e protocolos de segurança, assim
a publicação nas lojas também oferece a melhor experiência e
segurança para o usuário baixar o seu app.
 
32. PWA (Progressive web app) - é uma aplicação que fica
disponível na web em formato responsivo, por meio de um link.
 
33. REACT NATIVE - é uma biblioteca Javascript criada pelo
Facebook. É usada para desenvolver aplicativos para os sistemas
Android e iOS de forma nativa.
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34. REVISÕES E REVIEWS - comentários sobre determinado produto
ou serviço como resposta a sua utilização
 
35. SMS - é um serviço de mensagens curtas para celulares e
smartphones. Eles podem ser em formatos de texto, caso contenham
imagens são chamados de MMS.
 
36. USUÁRIOS -  são as pessoas que utilizam o seu app. Para se
tornar um usuário, a pessoa deve baixar, instalar, abrir e utilizar o
seu aplicativo. No caso de sites, basta que o acesse. Tome cuidado
para não confundir usuário com cliente, já que nem sempre o seu
usuário será o cliente e vice-versa.
 
37. XCODE é um ambiente de desenvolvimento integrado e software
livre da Apple Inc. para gerenciamento de projetos relacionados com
o sistema operacional Mac OS X. Xcode possui ferramentas para o
usuário criar e melhorar seus aplicativos.
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38. 5 FORÇAS DE PORTER - um modelo para avaliar o poder da
sua firma frente aos competidores, clientes, parceiros, novos
competidores (entrantes), nível de rivalidade da indústria e
produtos/serviços substitutos.
 
39. ASSINATURA RECORRENTE - cobrança por um serviço
adquirido cobrado a cada período específico de tempo, pré-
definido entre as partes (contratante e contratada).
 
40. B2B Business-to-business (Empresa-empresa) é a relação
comercial entre duas empresas (pessoas jurídicas) no processo
de compra e venda de produtos e serviços.
 
41. B2B2C Business-to-business-to-consumer é a relação em
cadeia que se inicia entre duas empresas, na qual a cliente ainda
oferecerá seu valor agregado a um consumidor, por meio de uma
transformação do produto/serviço adquirido na primeira
interação.
 
42. B2C Business-to-consumer (Empresa-consumidor) - é a
relação comercial entre empresas e pessoas (físicas) no processo
de compra e venda de produtos e serviços.
 
43. BREAKEVEN POINT - uma medida que norteia a quantidade
mínima de um produto/serviço que precisa ser vendida para que
as receitas totais igualem os custos totais.
 
44. CASH BURN - é o ato de aumentar intensamente os gastos
antes de atingir lucratividade em um negócio. Normalmente
acontece quando uma empresa recebe um aporte financeiro de
investidores e tem por premissa estratégica aumentar o número
de clientes. 
 

2. Negócios e Estratégia
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45. CLIENTE - é a parte de uma relação comercial que adquire um
produto ou serviço oferecido.
 
48. EMPREENDEDOR - é aquele que toma a iniciativa de
empreender, de ter um negócio próprio. É aquele que sabe
identificar as oportunidades e transformá-las em uma
organização lucrativa. O empreendedor é aquele indivíduo que é
criativo, inovador, arrojado, que estabelece estratégias que vão
delinear seu futuro.
 
49. EFEITO DE REDE - é o crescimento de um negócio/plataforma
multilateral na quantidade de pessoas utilizando-o. O valor
percebido pelos clientes e fornecedores está justamente na
quantidade de pessoas que se dispõe a utilizá-lo, sendo que cada
lado se beneficia à medida que cada um dos lados cresce.
 
50. FREE TRIAL - um teste de um produto ou serviço por um
período de tempo determinado.
 
51. FREEMIUM - é um modelo de negócio em que um produto ou
serviço proprietário é oferecido gratuitamente, mas alguma
quantia em dinheiro é cobrada de usuários premium para
obterem recursos adicionais, funcionalidade ou bens virtuais.
 
52. MARKET PLACE - ambiente digital na qual compradores de
um serviço encontram vendedores do mesmo.
 
53. MODELO CANVAS - é um modelo composto por 9 sessões
com o objetivo de entender um modelo de negócio, de maneira
organizada e clara, suma ordem lógica de preenchimento. As
sessões indicam, por exemplo: o que seu produto/serviço
entrega; quem são seus clientes ideais; quem são seus
fornecedores; o que você terá de custo para sustentar a
operação.
 
54. NSM (north star metric) - métrica da estrela do norte, é a
definição de uma medida que melhor define o objetivo de um
negócio para um período específico - normalmente um ciclo de
estratégia da empresa. Também é conhecida como a única
métrica que importa. Todas as ações de todas as áreas devem ser
pensadas visando o impacto na NSM.
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55. P2P peer-to-peer (indivíduo-para-indivíduo) - modalidade
de negócio na qual duas entidades pessoas físicas trocam bens ou
serviços;
 
56. PARCEIRO - Um indivíduo ou empresa que tem algum grau de
envolvimento com os negócios de outra entidade.
 
57. VALIDAÇÃO DO NEGÓCIO - aprovar suas hipóteses iniciais
por meio de testes controlados, sobre a oferta e demanda do seu
produto / serviço, para então partir para comercialização em
massa.
 
58. VISÃO BOTTOM UP - como o próprio nome diz, é olhar de
baixo para cima. É a tomada de decisão e escoamento baseada na
visão da operação (base) de uma empresa, na percepção conjunta
dos colaboradores que compõem a operação.
 
59. VISÃO TOP DOWN - o contrário do bottom up, é olhar de
cima para baixo. É a tomada de decisão e escoamento da mesma
baseada na visão dos diretores de uma empresa, nas percepções
dos membros que compõe a diretoria.
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60.  MARKETING - é um conjunto de atividades que visa entender
e a atender às necessidades do cliente. Na área de Marketing,
prefere-se o termo “cliente” aos termos consumidor, comprador
ou usuário.
 
61. BREAKEVEN POINT - uma medida que norteia a quantidade
mínima de um produto/serviço que precisa ser vendida para que
as receitas totais igualem os custos totais.
 
62. CRESCIMENTO EXPONENCIAL - é quando seu negócio cresce
numa escala exponencial matemática, onde a taxa de crescimento
se mantém constante ao longo de um período, como por
exemplo, crescer 30% durante meses consecutivos. 
 
63. EARLY ADOPTERS - uma qualificação de consumidores; são
os primeiros a adquirir um serviço recém-lançado.
 
64. DAU -  Daily Active Users (Usuários ativos diários) são os
usuários únicos que acessaram seu site ou app 1 dia.
 
65. FUNIL DE VENDAS - ou funil do marketing é um modelo
estratégico de consumo que ilustra o percurso teórico que o
cliente deve seguir até efetuar a compra de um produto ou
serviço. Assim como no funil tradicional, o funil de vendas começa
largo e vai diminuindo até chegar aos reais consumidores.
 

 

3. Marketing e Vendas
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66. GROWTH HACKING - é marketing orientado a experimentos.
O objetivo é encontrar oportunidades visando resultados rápidos
para o crescimento (growth) da empresa.
 
66. INBOUND MARKETING - ou marketing de atração é uma
forma de publicidade on-line na qual uma empresa se promove
através de blogs, podcasts, vídeo, e-Books, newsletters,
whitepapers, SEO e outras formas de marketing de conteúdo.
 
67. INTERSTICIAL - são páginas da Web exibidas antes ou depois
de uma página de conteúdo esperada, geralmente para exibir
anúncios ou confirmar a idade do usuário. A maioria dos anúncios
intersticiais é entregue por um servidor de anúncios.
 
68. LTV (lifetime value / valor vitalício) - é a estimativa de
quanto um cliente gerará de receita para sua empresa ao longo
da sua relação comercial.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
69. SWOT - um modelo para analisar o ambiente interno e
externo de empresas. S (Strenght = Força) e W (Weakness =
Fraqueza) são fatores internos de uma empresa; O (Opportunities
= oportunidades) e (Threats = Ameaças) são fatores externos do
contexto da empresa.
 
70. NET PROMOTER SCORE (NPS) - é a métrica para medir a
satisfação de clientes de um produto ou serviço. Normalmente, é
utilizada via questionário online e medida em uma escala de 1 a
10, sendo que os clientes que marcarem entre 1 e 4 são
detratores da marca, 5 e 8 são neutros e 9 a 10 são os promotores
da marca.
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71. OMNICHANNEL - é uma estratégia de conteúdo entre canais
que as organizações usam para melhorar sua experiência do
usuário. Em vez de trabalhar em paralelo, os canais de
comunicação e seus recursos de suporte são projetados e
orquestrados para cooperar.
 
72. OUTBOUND MARKETING - pode ser definido como a
estratégia tradicional de marketing, em que a marca é ativa no
processo de prospecção de clientes. Exemplo: enquanto no
Inbound Marketing você aguarda o peixe morder a isca, no
Outbound Marketing você joga uma rede.
 
73. PERSONA - idealização da pessoa que efetivamente consome
seu produto ou serviço, agrupando características físicas,
emocionais e sociais.
 
74. REDES SOCIAIS -  estrutura composta por pessoas ou
organizações, conectadas por um ou vários tipos de relações, que
compartilham valores e objetivos comuns.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
75.SEGMENTOS DE USUÁRIOS - dividir e agrupar os usuários de
um aplicativo ou site em grupos, com características semelhantes
(sociais, emocionais, comportamentais, geográficas) para obter
uma melhor compreensão de sua percepção sobre produto ou
serviço e também criar comunicações e propagandas
direcionadas.
 
76. SEO - (Mecanismo de otimização de busca / Search Engine
Optimization) mecanismo desenvolvido pela Google para
posicionamento de websites nos resultados de uma busca.
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77. MAU - Monthly Active Users (Usuários ativos mensais) são os
usuários únicos que acessaram seu site ou app em 30 dias.
 
78. TAXA DE CONVERSÃO - é o percentual de pessoas que
adquiriram seu produto ou serviço, em relação ao total de
pessoas que foram impactadas por algum estímulo - seja
interação ou visualização de qualquer forma.
 
79. Teste A/B - uma técnica de marketing (principalmente no
ambiente digital) para entender as preferências de usuários e ter
mais chance de conversão. Dividi-se uma amostra de clientes em
dois grupos (idealmente com características semelhantes). Aplica-
se visualizações diferentes de um mesmo conteúdo, com um
mesmo objetivo. Observa-se o resultado de conversão para
promover a visualização que teve mais resultado.
 
80. VIRALIZAR - tornar algo viral; uma comunicação que foi
espalhada (normalmente em redes sociais) de forma exponencial
- muito acelerada.
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81. DIY é a sigla para Do It Yourself, que pode ser traduzido para
“Faça você mesmo”. Este estilo tem se tornado cada vez mais
popular não só entre softwares e plataformas, como também
para coisas do dia-a-dia, como pintar a casa, montar armários.
 
82. DRAG AND DROP (ARRASTA E SOLTA) uma forma de
adicionar funcionalidades e recursos em plataformas do estilo
DIY.
 
83. PROTÓTIPO é um produto de trabalho da fase de testes e/ou
planejamento de um projeto, para dar aos envolvidos no processo
um visual.
 
84. WIREFRAME de site web ou website wireframe é um
protótipo usado em design de interface para sugerir a estrutura
de um sítio web e relacionamentos entre suas páginas. Um
wireframe web é uma ilustração semelhante do layout de
elementos fundamentais na interface.
 
85. DESENHO INDUSTRIAL OU PROJETISMO é a idealização,
criação, desenvolvimento, configuração, concepção, elaboração e
especificação de produtos, normalmente produzidos
industrialmente ou por meio de sistema de produção em série
que demanda padronização dos componentes e desenho
normalizado.
 
86. LEAD é uma pessoa que declarou interesse em seu serviço,
por meio de um "clique aqui" ou qualquer outra interação que
você inseriu no seu aplicativo ou site.
 

 

4. Design e Experiência do Cliente
 

fabapp.com
17

https://fabapp.com/


87. LAYOUT RESPONSIVO Adaptar o layout da página de acordo
com a resolução em que está sendo visualizada. Redimensionar as
imagens automaticamente para que caibam na tela e para que
não sobrecarreguem a transferência de dados em um celular, por
exemplo.
 
88. ÍCONE é uma representação gráfica / visual de uma ação ou
palavra.
 
89. BANNER um "cartaz" virtual, onde você mostra informações
importantes a um usuário de site, plataforma ou aplicativo.
 
90. UX (EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO), do inglês user experience,
é o conjunto de elementos e fatores relativos à interação do
usuário com um determinado produto, sistema ou serviço cujo
resultado gera uma percepção positiva ou negativa.
 
91. UI A interface do utilizador ou interface de usuário, no campo
de desenho industrial da interação homem-máquina, é o espaço
onde a interação entre humanos e máquinas ocorre.
 
92. TEMPLATES é uma amostra que já possui alguns detalhes
para que sejam replicados, são modelos que podem servir para o
início de um trabalho dentro de uma plataforma ou software.
 
93. SCREENSHOT é uma imagem de uma região específica do seu
dispositivo, seja desktop ou smartphone.
 
94. SPLASH SCREEN imagem de abertura de aplicativos.
Normalmente, uma splash screen vem acompanhada de um
design que carrega o logo do aplicativo e a versão atual do
software.
 
95. IDENTIDADE VISUAL conjunto de elementos visuais
harmonizados que remete ao produto ou serviço de forma a
ocupar um espaço constante na cabeça de um usuário ou
consumidor.
 
96. JORNADA DO USUÁRIO as interações e estímulos que uma
pessoa tem ao acessar um aplicativo para executar uma tarefa ou
objetivo.106. Slider é um elemento para controle de
funcionalidades de uma aplicação por meio de deslize dos dedos
(ex: volume, brilho da tela).
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97. 404 é um erro no código de resposta HTTP que indica que o
cliente pôde comunicar com o servidor, mas ou o servidor não
pôde encontrar o que foi pedido, ou foi configurado para não
cumprir o pedido e não revelar a razão, ou a página não existe
mais.
 
98. AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO uma réplica que antecede a
produção de um software, plataforma ou aplicativo. O objetivo é
que se façam testes (homologações) em um ambiente controlado,
antes que o projeto seja disponibilizado ao público.
 
99. API (INTERFACE DE PROGRAMAÇÃO DE
APLICAÇÃO) permite que os aplicativos se comuniquem. É o
código que governa o ponto de acesso de uma aplicação.
 
100. BACKEND é responsável por coligir a entrada do usuário em
várias formas e processá-la para adequá-la a uma especificação
em que o back-end a possa utilizar.
 
101. BACKLOG arquivar atividades que não foram priorizadas em
uma sequência de ações para gestão de projetos e sprints.
 
102.BETA TEST é o processo de testes de um produto pronto a
ser lançado ou não finalizado.
 
103. BETA TESTER é uma pessoa que testa um produto antes de
ser lançado. No mundo dos jogos, este termo refere-se a
jogadores que são convidados a testar o jogo durante o período
de teste beta antes do seu lançamento oficial.
 
 

5. Tecnologia em Geral
 

fabapp.com
19

https://fabapp.com/


104. BUGS é um defeito ou quebra no código que gera um
comportamento indesejado de um sistema.
 
105. CACHE é um dispositivo de acesso rápido, interno a um
sistema, que serve de intermediário entre um operador de um
processo e o dispositivo de armazenamento ao qual esse
operador acede.
 
106. CHECK-OUT ambiente no qual se pode visualizar todas as
intenções de compra adicionados em uma jornada e prosseguir
para o pagamento.
 
107. CLOUD COMPUTING ou computação na nuvem é o
fornecimento de serviços de computação, incluindo servidores,
armazenamento, bancos de dados, rede, software, análise e
inteligência, pela Internet (“a nuvem”) para oferecer inovações
mais rápidas, recursos flexíveis e economias de escala.
 
108. CMS é um aplicativo utilizado para criar, editar, gerenciar e
publicar conteúdo em plataformas digitais, permitindo que o
mesmo seja modificado, removido e adicionado sem a
necessidade do conhecimento da linguagem HTML de
programação.
 
109. COMPILAÇÃO é reunir informações e agrupá-las. União de
códigos programados separadamente em um arquivo final
montado e funcional.
 
110. COOKIES um pacote de dados que um computador recebe e
envia de volta sem alterá-lo, associados à navegação em sites. 
 
111. CSS é um mecanismo para adicionar estilo a um documento
web. O código CSS pode ser aplicado diretamente nas tags ou
ficar contido dentro das tags referentes a estilo da interface, no
ambiente de programação.
 
112. CTA (CALL TO ACTION) é um botão que você convida o
usuário a tomar uma ação. Exemplo: "peça um orçamento".
 
113. CTO (CHIEF OF TECHNOLOGY OFFICER) é o responsável
por conduzir a implementação e melhoria tecnológica de uma
empresa, visando permitir que a estratégia seja entregue.
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114. DESKTOP OU PC Um computador de mesa é um computador
pessoal projetado para uso regular em um único local em ou
próximo a uma mesa ou mesa, devido ao tamanho e aos requisitos
de energia. Computadores pessoais destinado a ser usado apenas
por uma pessoa, em casa ou no local de trabalho.
 
115. DISPOSITIVO MÓVEL é um computador de bolso
habitualmente equipado com um pequeno ecrã (output)e um
teclado de letras ou numérico em miniatura (input).
 
116. DOMÍNIO / URL DE DOMÍNIO é um nome que serve para
localizar e identificar conjuntos de computadores na internet. O
nome de domínio foi concebido com o objetivo de facilitar a
memorização dos endereços de computadores na Internet. Sem
ele, teríamos que memorizar uma sequência grande de números.
 
117. ERP (SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EMPRESARIAL) um
sistema de informações que agrega diferentes fontes de dados
de uma empresa, com o objetivo de gerar relatórios para a
tomada de decisão de forma coesa.
 
118. FRONTEND é a prática de converter dados em uma interface
gráfica, através do uso de HTML, CSS e JavaScript, para que os
usuários possam visualizar e interagir com esses dados.
 
119. FULL STACK é um engenheiro que pode lidar com todo o
trabalho de bancos de dados, servidores, engenharia de sistemas
e clientes.
 
120. GIT HUB é uma plataforma de hospedagem de código-fonte
com controle de versões. A plataforma foi comprada pela
MIcrosoft.
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Ele permite que programadores, utilitários ou qualquer usuário

cadastrado na plataforma contribuam em projetos privados e/ou

Open Source de qualquer lugar do mundo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121. HARDWARE é a parte física de um computador, é formado

pelos componentes eletrônicos, como por exemplo, circuitos de

fios e luz, placas, utensílios, correntes, e qualquer outro material

em estado físico, que seja necessário para fazer com o que

computador funcione.

 

122. HTML5 é uma linguagem de marcação utilizada na

construção de páginas na Web.

 

123. IDE do inglês Integrated Development Environment ou

Ambiente de Desenvolvimento Integrado, é um programa de

computador que reúne características e ferramentas de apoio ao

desenvolvimento de software com o objetivo de agilizar este

processo. 

 

124. IFRAME é uma linha de código de programação que permite

incluir um elemento HTML dentro de outro  objetoHTML principal.

É uma tag dentro do código de programação para mostrar outro

site de forma menor. 

 

125. JAVASCRIPT é a linguagem de programação da internet,

capaz de editar elementos de html e CSS. Ainda, é capaz de

calcular, manipular e validar dados provenientes de sites.

 

126. KANBAN é um termo de origem japonesa e significa

literalmente “cartão” ou “sinalização”. Este é um conceito

relacionado com a utilização de cartões (post-it e outros) para

indicar o andamento dos fluxos de produção em empresas de

fabricação em série.
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127. LINK elemento de hipermídia formado por um trecho de
texto que aciona um documento hospedado em outra página.
 
128. NFC Comunicação por campo de proximidade, ou near-field
communication, é uma tecnologia que permite a troca de
informações sem fio e de forma segura entre dispositivos
compatíveis que estejam próximos um do outro, assim como os
que já existem em alguns smartphones.
 
129. OS ou SISTEMA OPERACIONAL é um programa ou um
conjunto de programas cuja função é gerenciar os recursos do
sistema, fornecendo uma interface entre o computador e o
usuário.
 
130. OSS é a sigla para open source softwares que significa
softwares de código aberto. São programas que não são
desenvolvidos apenas pelo time da empresa, mas também por 
 pessoas de fora da companhia, que por diversos interesses
colaboram para o desenvolvimento. Entre os softwares de código
aberto mais famosos estão o Linux, Wordpress, Mozilla e Firefox.
 
131. PAAS (PLATAFORMA COMO SERVIÇO) é uma solução com
recursos de prateleira, massificados por meio de um ambiente de
computador - e ter retorno financeiro com isso.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
132. PDV / POS é um local onde um produto é exposto de forma
permanente, independentemente de sazonalidade ou promoção
em que sejam oferecidas, por tempo limitado, vantagens
adicionais aos consumidores.
 
133. PLATAFORMA é um grupo de tecnologias usadas comobase
sobre a qual outros aplicativos, processos ou tecnologias são
desenvolvidos.
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135. QR CODE é um código de barras bidimensional que pode ser
facilmente escaneado usando a maioria dos telefones celulares
equipados com câmera. Esse código é convertido em texto, um
endereço URI, um número de telefone, uma localização
georreferenciada, um e-mail, um contato ou um SMS.
 
136. REDIRECIONAMENTO é uma intervenção entre links para
que um usuário, ao clicar em um link (normalmente
desatualizado) seja levado a um de destino desejado pelo dono
do conteúdo.
 
137. SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO) oferecer uma solução a
um problema por meio de um programa de computador e ter
retorno financeiro com isso.
 
138. SCRUM MASTER atua como facilitador do Daily Scrum e
torna-se responsável por remover quaisquer obstáculos que
sejam levantados pela equipe durante essas reuniões. O papel de
Scrum Master é tipicamente exercido por um gerente de projeto
ou um líder técnico, mas em princípio pode ser qualquer pessoa
da equipe.
 
139. SDK (KIT DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE) é um
conjunto de funções em uma linguagem de programação para se
trabalhar em plataformas digitais.149. Servidor é um computador
ou programa de computador que gerencia o acesso a um recurso
ou serviço centralizado em uma rede.
 
140. SITEMAP é um arquivo no qual você fornece informações
sobre as páginas, vídeos e outros arquivos no seu site e os
relacionamentos entre eles.
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134. PLUGIN ou MÓDULO DE EXTENSÃO é um programa
de computador usado para adicionar funções a outros
programas maiores, provendo alguma funcionalidade
especial ou muito específica. Geralmente pequeno e leve, é
usado somente sob demanda.
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141. SOFTWARE é uma sequência de instruções interpretadas
por um computador com o objetivo de executar tarefas
específicas. Também pode ser definido como os programas que
comandam o funcionamento de um computador ou dispositivo
eletrônico. Mark Andressen, fundador da Netscape e investidor
de startups disse: “Software está comendo o mundo, em todos os
setores. No futuro, toda empresa se tornará uma empresa de
software.
 
142. SPRINTS é uma reunião de pessoas envolvidas num projeto
para promover um desenvolvimento mais focalizado do projeto.
Sprints geralmente duram de uma a três semanas. Sprints têm se
tornado eventos populares em alguns projetos open-source. 
 
143. STACK OVER FLOW é um fórum aberto de perguntas e
respostas sobre programação, geralmente onde muitos
desenvolvedores resolvem seus problemas.
 
144. TABLET é uma versão de smartphone com tela ampliada,
que carrega sistema operacional parecido
inclusive.155.Templates  são modelos prontos (de aplicativos ou
qualquer outro produto, canal, serviço) que pode ser replicável
com pouco esforço.
 
145. W3SCHOOL é um site educacional voltado ao aprendizado
de tecnologias web. Seu conteúdo inclui tutoriais e referências
relacionadas a HTML, CSS, JavaScript, JSON, PHP, Python,
AngularJS, SQL, Bootstrap, Node.js, jQuery, XQuery, AJAX, XML, e
Java.
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146. WEARABLES objetos de uso pessoal do dia-a-dia com
tecnologia embarcada. Por exemplo, relógios ou pulseiras que se
conectam com smartphones e outros dispositivos.
 
147. WEB SITE é um conjunto de páginas web, isto é, de
hipertextos acessíveis geralmente pelo protocolo HTTP ou pelo
HTTPS na internet. O conjunto de todos os sítios públicos
existentes compõe a World Wide Web.
 
148. WEBVIEW é um navegador incorporável que um aplicativo
nativo pode usar para exibir conteúdo da web.
 
149. WIDGETS numa interface gráfica, é um elemento de
interação - tal como uma janelas, um botões, menus, ícones,
barras de rolagem, etc.
 
150. WWW (WORLD WIDE WEB) designa um sistema de
documentos em hipermídia que são interligados e executados na
Internet. Os documentos podem estar na forma de vídeos, sons,
hipertextos e imagens.
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151. ACELERADORA são empresas cujo objetivo principal é
apoiar e investir no desenvolvimento e rápido crescimento de
startups, ajudando-as a obter novas rodadas de investimento ou a
atingir seu ponto de equilíbrio (break even), fase em que elas
conseguem pagar suas próprias contas com as receitas do
negócio.
 
152. CO-FUNDADOR ou COFUNDADOR depois que o fundador
enxerga o problema e a solução, chega o momento em que ele
precisa se perguntar se o time inicial carece de alguma habilidade
essencial para o início da empresa, como programadores,
publicitários, administradores e outros profissionais.
Normalmente, co-fundadores recebem parte das ações da
empresa, já que inicialmente as empresas não têm condições de
pagar um salário compatível com o mercado. Agora os fundadores
já não possuem 100% da empresa, dividindo-a com os co-
fundadores.
 
153. CORPORATE VENTURE CAPITAL é o investimento de
fundos corporativos diretamente em empresas iniciantes
externas.
 
154. DEMODAY ou dia de demonstração, é um evento onde
empreendedores (startups) têm a oportunidade de apresentar
seu negócio para investidores de diferentes modalidades de
investimento, como investidor-anjo, venture capital, private
equity e capital semente, com o objetivo de conseguirem
investimento para os seus negócios.
 
155. ELEVATOR PITCH é um discurso de elevador. Isso mesmo:
Enquanto o Pitch é um discurso sucinto, o Elevator Pitch deve ser
mais resumido ainda é feito entre 20 a 30 segundos. Pense que
um dia você entre no elevador e conheça um possível investidor,
o que você falaria para ele em poucos segundos? Às vezes são
essas as janelas de oportunidade para falar sobre o negócio, 

6. Startups e Investimentos
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mas é necessário prender a atenção do ouvinte e a nossa dica é:
seu elevator pitch deve considerar a sua proposta de valor única
e o tamanho do mercado. No caso do Uber, seria: Somos uma
plataforma que conecta, com um clique, motoristas a pessoas que
desejam se locomover. Nós conquistaremos o mercado global
bilionário de transportes privados explorando a ineficiência dos
taxistas.
 
156. EVENTO DE LIQUIDEZ é um evento que permite aos
investidores iniciais de uma companhia retirar parcialmente ou
completamente a sua parte no seu próprio capital e é
considerado como uma estratégia de saída dos investimentos não
produtivos.
 
157. FF (F) - a sigla vem do termo family and friends, que em
português significa família e amigos. Quando um fundador tem a
ideia para seu novo projeto e startup é natural que ele busque
dinheiro para financiá-la com pessoas próximas e conhecidos. O
“F” entre parênteses, que seria o terceiro “F”, seria do termo
fools, que significa tolo, já que alguns consideram que os
primeiros investidores de ideias podem ser tolos que não sabem
o que estão fazendo, apenas confiam no fundador.
 
158. FUNDADOR é a pessoa que tem a ideia e inicia uma startup.
O fundador é aquele que através de sua percepção de mercado,
experiências e visão do problema, cria um serviço ou produto. As
vezes isso acontece com duas pessoas e os dois são considerados
fundadores. Os fundadores são essenciais, pois eles determinarão
a missão, a visão e os valores da empresa, estes que estarão
acompanhando a empresa ao longo da sua jornada. Quando a
jornada se inicia, os fundadores possuem 100% da empresa.
 
159. INCUBADORA é um projeto ou uma empresa que tem como
objetivo a criação ou o desenvolvimento de pequenas empresas
ou microempresas, apoiando-as nas primeiras etapas de suas
vidas.
 
160. INVESTIMENTO ANJO é uma pessoa física ou jurídica que
faz investimentos com seu próprio capital em empresas
nascentes com um alto potencial de crescimento, como as
startups. O atual cenário brasileiro não é muito favorável aos
investidores-anjo em função da legislação vigente.
 
163. INVESTIMENTO SEMENTE é um modelo de financiamento
dirigido a projetos empresariais em estágio inicial ou estágio
zero, em fase de projeto e desenvolvimento, antes da instalação
do negócio, onde um ou mais grupos interessados investem os
fundos necessários para o início do negócio, de 
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maneira que ele tenha fundos suficientes para se sustentar até
atingir um estado onde consiga se manter financeiramente
sozinho ou receba novos aportes financeiros.
 
164. IPO (OFERTA PÚBLICA INICIAL) é início da oferta de ações
de uma empresa em uma bolsa de valores.
 
165. JOINT VENTURE é um empreendimento conjunto ou
empresa conjunta é um modelo estratégico de parceria comercial
ou aliança entre empresas, visando desde uma simples
colaboração para fins comerciais e/ou tecnológicos até a fusão de
sociedades em uma única empresa, não implicando a perda da
identidade e individualidade como pessoas jurídicas das
participantes.
 
166. LEAN STARTUP  é um conjunto de processos usados por
empreendedores para desenvolver produtos e mercados,
combinando Desenvolvimento ágil de software, desenvolvimento
de clientela e plataformas existentes de software.
 
167. M&A (MERGER AND ACQUISITION / FUSÕES &
AQUISIÇÕES) representa a atividade de fusões e aquisições.
Quando uma empresa compra a outra, ela está adquirindo a
empresa e assume todos os ativos e passivos, normalmente isso
ocorre no caso de uma empresa grande enxergar que
estrategicamente ela deveria adicionar a empresa comprada.
Agora, quando as empresas tem um valor aproximado, elas
podem realizar uma fusão, uma junção tota.
 
168. MSP (PRODUTO MINIMAMENTE COMERCIALIZÁVEL /
MINIMUM SELLABLE PRODUCT) é o produto com o menor
conjunto de recursos que ainda atende às necessidades do
usuário e cria a experiência certa.
 
169. MVP (PRODUTO MINIMAMENTE VIÁVEL / MINIMUM
VIABLE PRODUCT) é a versão mais simples de um produto que
pode ser lançada com uma quantidade mínima de esforço. Como
na maioria das vezes, novos negócios não dispõem de recursos
em abundância, dessa forma o ideal é que haja uma maximização
do uso dinheiro e tempo, para que seja possível construir uma
versão simplificada do produto para analisar o comportamento,
validar, medir a percepção de valor do cliente. O MVP acaba
sendo uma fase dentro de uma startup, 
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onde ela estará testando o produto até que ele se torne um MSP.
 
170. PITCH um discurso sucinto, que atrai e convence a audiência
sobre uma ideia ou objetivo. Normalmente utilizado no universo
do empreendedorismo. Este discurso ou apresentação deve
considerar alguns pontos cruciais, como: problema, tamanho do
mercado e problema, solução para o problema, quem são as
pessoas que vão garantir que a solução seja a melhor e tenha um
diferencial, a lógica econômica do negócio, como o dinheiro será
usado e como o investidor vai ter retorno. Não deixe de ter uma
apresentação e tente usar a regra 10x20x30. 10 slides, 20
minutos e fonte tamanho 30, sendo esta para evitar muitas
informações por slide, o que além de deixar chato, faz com que os
espectadores leiam e não prestem atenção no que está falando.
 
171. PLANO DE NEGÓCIOS OU BUSINESS PLAN também
chamado de plano empresarial, é um documento que especifica,
em linguagem escrita, um negócio que se quer iniciar ou que já
está iniciado. Deve constar no plano de negócios o racional da
empresa, mercado em que atuará, visão de clientes, fornecedores
e as finanças. Não adianta de nada ter a melhor ideia, se não tiver
clara a estratégia e planejamento de execução. Normalmente
investidores exigem este documento para analisar a
oportunidade e se devem ou não começar a conversar sobre a
possibilidade de aportarem dinheiro na companhia.
 
172. STARTUP uma empresa em fase inicial de operação, que
busca escalar seu modelo de negócio no segmento em que atua.
Startups são empresas que ainda não tem um modelo sustentável
de crescimento, que ainda estão em processo de validação do
modelo de negócios e que ainda não sabem exatamente o que
funciona e o que não funciona. Uma vez que o negócio já possui
processos definidos, o modelo de negócios já é sustentável,
escalável e lucrativo, a empresa já deixa de ser considerada uma
startup.
 
173. UNICÓRNIOS são startups que são avaliadas em mais de 1
bilhão de dólares americanos (US$). O termo foi consolidado por
Aileen Lee, investidor de startups. Em 2013, apontou que a
escolha do nome se deve ao lado místico que o animal representa
e sua raridade, já que estatisticamente a probabilidade de uma
startup se tornar um unicórnio 
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é baixíssima. Depois de um tempo vieram as expressões
Decacórnio, para startups avaliadas em mais de 10 bilhões de US$
e Hectacórnio, para empresas que valem mais de 100 bilhões de
US$.
 
174. VENTURE CAPITAL é uma modalidade de investimentos
alternativos utilizada para apoiar negócios por meio da compra
de uma participação acionária, geralmente minoritária, com
objetivo de ter as ações valorizadas para posterior saída da
operação.
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175. DUNS NUMBER é um sistema proprietário desenvolvido e
regulamentado pela Dun & Bradstreet que atribui um
identificador numérico exclusivo, conhecido como "número
DUNS" a uma única entidade comercial. O DUNS, por exemplo, é
utilizado pela Apple para identificar que o criador da conta de
desenvolvedor é uma empresa ativa e que atende a critérios
utilizados pela Dun & Bradstreet.
 
176. POLÍTICA DE PRIVACIDADE é um documento que informa
aos usuários de sites e aplicativos como a tecnologia outro
produto ou serviço usará suas informações pessoas,
notadamente para outras empresas.
 
177. TERMOS DE USO de um site ou app é um documento
dizendo aos usuários, visitantes e consumidores quais os dados
estão sendo coletados e o que será feito com esses dados.
 
178.  LGPD ou LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (BRASIL) -
A Lei Nº. 13.709,de 14 de Agosto de 2018, conhecida como LGPD
que entrará em vigor em 16 de agosto de 2020 é uma realidade
e as empresas brasileiras deverão se adaptar ou multas severas
deverão ser aplicadas.
 
179.  GDPR – GENERAL DATA PROTECTION REGULATION
(EUROPA) regulamentação geral de proteção de dados – que
passou a ter efeitos legais em 25 de maio de 2018, resultados de
anos de estudo.

 

7. Jurídico
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