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PREFÁCIO

As startups e demais modelos de negócios emergentes são considerados aliados na busca pelo desenvolvimento
econômico-social e ambientalmente sustentável, em razão das soluções inovadoras que são capazes de produzir.
Pensando nisso, o Marco Legal das Startups e do empreendedorismo inovador no Brasil, sancionado em 1º de junho
de 2021 através da Lei Complementar 182/2021, instituiu diversos mecanismos de fomento ao empreendedorismo
inovador.

Além disso, o projeto visa a modernização e desburocratização do ambiente de negócios brasileiro, de forma a criar
ambientes favoráveis ao empreendedorismo inovador, com valorização da segurança jurídica e da liberdade
contratual como premissas para a promoção da competitividade das empresas brasileiras e de sua
internacionalização. Visa também a atração de investimentos estrangeiros e do aumento da oferta de capital
direcionado a iniciativas inovadoras, além de ressaltar a importância dessas empresas como agentes centrais do
impulso inovador em contexto de livre mercado.

Impulsionado pela falta de certeza deste modelo de negócios e também pelo seu alto potencial de crescimento, no
geral, o Marco Legal acompanha a tendência mundial de regulamentar as startups, o que se dá tanto através da
inovação na criação de regimes societários e tributários especiais - que permitam o rápido crescimento de negócios
altamente tecnológicos e disruptivos - quanto através da mera positivação de práticas já conhecidas de mercado,
visando trazer mais segurança jurídica ao mercado. 

No caso brasileiro, o novo marco legal para as startups não inovou muito no dia a dia destas, especialmente
considerando o veto no tratamento tributário favorecido; todavia, consolidou várias práticas que são feitas no
mercado, visando trazer maior segurança jurídica para os investidores e menor responsabilidade por eventuais
passivos da empresa. Também foram introduzidas algumas alterações à lei das S/A, modernizando o instituto e
reduzindo custos operacionais. 

Por Ana Paula Terra

O Marco Legal das Startups
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PREFÁCIO

No entanto, o maior benefício, a meu ver, está no reconhecimento da importância desse segmento pelo Estado. O
novo Marco reconhece o papel do Estado no fomento à inovação e as potenciais oportunidades de
economicidade, de benefício e de solução de problemas públicos com soluções inovadoras e incentiva
contratação, pela administração pública, de tais soluções inovadoras, bem como promove a cooperação e a
interação entre o setor público e privado, como relações fundamentais para a conformação de ecossistema de
empreendedorismo inovador efetivo. O novo marco criou um canal mais flexível para startups participarem de
processos licitatórios com a administração pública, bem como acesso facilitado ao mercado de capitais (a ser
regulamentado pela CVM). Também foi estipulado que entidades da administração que possuem obrigações de
investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação, decorrentes de outorgas ou de delegações firmadas por
meio de agências reguladoras, a cumprir seus compromissos com aporte de recursos em startups por meio de
fundos patrimoniais, fundos de investimentos em participações (FIP) e investimentos em programas, em editais ou
em concursos destinados a financiamento, a aceleração e a escalabilidade de startups, gerenciados por instituições
públicas. E ainda abriu portas para órgãos e as entidades da administração pública conduzir programas de
ambiente regulatório experimental (sandbox regulatório), que seriam espécies de tubos de ensaio para startups
em setores regulados, para afastar a incidência de normas e requisitos regulatórios para sua operação.

Será muito interessante por isso em prática e trabalhar em projetos com essas características! Estamos animados!

Acesse a íntegra da LEI COMPLEMENTAR Nº 182, DE 1º DE JUNHO DE 2021.
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Startups são organizações (i) com até 10 anos de
inscrição no CNPJ, (ii) receita bruta de até
R$16.000.000,00 no último ano de atividade ou de
R$1.333.334,00 multiplicado pelo número de meses
de atividade no ano-calendário anterior, quando
inferior a 12 meses e (iii) que se caracterizem pela
inovação aplicada a modelo de negócios ou a
produtos ou serviços ofertados ou se enquadrem no
regime especial Inova Simples.

Instrumentos de Investimento em Inovação. 
Prevê formalmente o Contrato de Opção de Subscrição ou de
Compra de ações ou de quotas, as Debêntures Conversíveis, o
Mútuo Conversível, as Sociedades em Conta de Participação (SCP)
e o Contrato de Investimento Anjo, entre outros instrumentos,
como instrumentos de aporte de capital, em que o investidor
somente integrará o quadro de sócios e será considerada quotista
ou acionista no caso da concretização de evento de conversão
em participação efetiva e formal no capital social da startup.

Limitação da Responsabilidade do Investidor. Aportes
podem ou não integrar o capital social. Investidores que
fizerem aportes feitos por Instrumentos de Investimento em
Inovação não são considerados sócios, não têm qualquer
direito a gerência ou voto na administração da empresa, e
também não respondem por qualquer obrigação da
empresa, não se aplicando a eles as regras de
desconsideração da personalidade jurídica.

O NOVO MARCO LEGAL DAS STARTUPS APROVADO INOVA POUCO, MAS TRAZ SEGURANÇA JURÍDICA PARA
ALGUNS INSTITUTOS JÁ ESTABELECIDOS E INCENTIVA INVESTIDORES E O ESTADO NO FOMENTO DO SETOR.
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MESMA ESTRADA, MAS AGORA DUPLICADA
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Licitações Públicas. Prevê procedimentos especiais e
específicos para startups participarem de licitações.
A administração pública poderá restringir a
participação na licitação a startups, com a indicação
do problema a ser resolvido, incluídos os desafios
tecnológicos a serem superados, e os resultados
esperados.

Registros. Institui o regime especial Inova
Simples que constará no nome empresarial
da startup e facilitará os registros na
Redesim, com taxas e emolumentos
zerados.
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Passam a poder ter apenas 1 membro na
Diretoria.
Companhias fechadas com Receita Bruta
anual até R$78 milhões devem divulgar suas
demonstrações financeiras de forma
eletrônica e podem adotar formas
eletrônicas para os livros societários.

Estipula que a Comissão de Valores
Mobiliários deverá regulamentar condições
facilitadas para o acesso de companhias de
menor porte ao mercado de capitais
(aquelas companhias fechadas que tenham
receita bruta anual inferior a R$ 500
milhões).

Sociedades Anônimas. 



TIRE SUA IDEIA DO PAPEL
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Você teve uma ideia brilhante de uma solução inovadora para
resolver um problema comum. 

Para a ideia tomar forma, você validou suas hipóteses de
solução do problema e elas foram um sucesso!

Você identificou seus potenciais clientes, encontrou o seu nicho
de mercado, e elaborou seu plano de negócios.

Agora é a hora de formalizar seu empreendimento! 
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I

Você precisa pagar a conta de luz da sua casa, mas
está sem dinheiro, já que investiu tudo o que tinha em
sua startup. Nada mais justo que pagar essa conta com
o dinheiro dela, não é?

Não! Cuidado com a confusão patrimonial!

Existem diversos tipos de sociedades, com diferentes
características e para diferentes estágios de
maturidade da sociedade, mas por enquanto você só
precisa saber de dois deles:

Todos eles requerem registro nos órgãos competentes
(Junta Comercial, Receita Federal, Secretaria de
Fazenda do Estado e Prefeitura) para existirem para o
mundo jurídico.

Se você já tem pensamentos grandes e deseja
constituir sua sociedade ou uma subsidiária dela no
exterior, fique esperto: advogados brasileiros não
podem atuar em lei estrangeira! Você precisará de
auxílio de um advogado do país em que deseja
constituir sua empresa!

NÃO MISTURE O SEU DINHEIRO
COM O DINHEIRO DA SUA STARTUP

II

SOCIEDADE LIMITADA (A MELHOR PARA O
SEU INÍCIO); 

SOCIEDADE ANÔNIMA (PARA QUANDO VOCÊ
ESTIVER MAIOR E MAIS FORTE). 
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As sociedades anônimas oferecem ferramentas mais sofisticadas para a composição do seu capital social e para sua
governança, além de um arcabouço jurídico mais consolidado e seguro para realização de investimentos. Mas essa
segurança tem um preço. 

O custo de manutenção das sociedades anônimas é relativamente maior que das sociedades limitadas em virtude das
obrigações de publicação de atos em jornais oficial e de grande circulação e os altos custos envolvidos, da manutenção
de livros societários e da impossibilidade de seu enquadramento no regime tributário do SIMPLES, o que pode tornar a
sua constituição financeiramente inviável no início dos negócios.

NÃO MISTURE O SEU DINHEIRO
COM O DINHEIRO DA SUA STARTUP

Pág. 11

Vamos direto ao ponto.

Portanto, no início, a SOCIEDADE LIMITADA apresenta-se como uma estrutura mais simples e barata.



SÓCIOS

CAPITAL SOCIAL

RESPONSABILIDADE

BUROCRACIA

SEGURANÇA

CARACTERÍSTICAS

LIMITADA S/A

Mínimo 1 Mínimo 2

Não há valor mínimo

Não há valor mínimo,
mas 10% integralizado
em dinheiro no ato da

constituição

Restrita ao valor
do capital

Restrita ao valor das
ações subscritas

Maior burocracia
e onerosidade

Menor burocracia
e onerosidade

Segurança jurídica Maior nível de
segurança jurídica

Importância das
pessoas/sócios

Maior atratividade
para investidor

Anotações em livros
societáriosPág. 12

Mínimo 1 Mínimo 1DIRETORIA



Restrita ao valor das quotas de cada sócio.

Maaaas... caso algum dos sócios não integralize (pague)
a sua parte das quotas dentro do prazo fixado no
contrato social, todos os demais sócios poderão
responder, até o valor total do capital social, por
dívidas da Sociedade perante terceiros.

Uma vez que o capital social esteja completamente
integralizado (pago), os sócios ficam liberados de
responsabilidade.

NÃO MISTURE O SEU DINHEIRO
COM O DINHEIRO DA SUA STARTUP

Restrita ao valor das ações subscritas por cada
acionista. 

Em regra, os acionistas não respondem perante
terceiros, mas apenas perante a Companhia.

L I M I T A D A

S / A
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Você deve estar se perguntando: “Por
que tenho que tomar cuidado em não
misturar o meu dinheiro com o da
startup?

O QUE É CONFUSÃO PATRIMONIAL?
A confusão patrimonial se dá quando
o patrimônio da empresa e o
patrimônio dos sócios se misturam de
forma que não é mais possível
identificar quem é o dono de cada
item do patrimônio. É importante
ficarmos ligados para evitar misturar
as nossas finanças pessoais e as da
empresa, já que isso está diretamente
relacionado à responsabilidade dos
sócios em relação às atividades da
empresa.

Regra geral, a
responsabilidade 
dos sócios é
regulada 
da seguinte
forma:



PORÉM, caso seja constatada a ocorrência de confusão
patrimonial, um eventual credor que não tiver sido pago
pela sociedade por falta de dinheiro, poderá solicitar
judicialmente a desconsideração da personalidade jurídica
da sua empresa para atingir o seu patrimônio pessoal! O
mesmo também pode ocorrer se for constatado o desvio
da finalidade (objeto social) a que propõe a sua empresa. 

Ou seja, a sua boa intenção em tentar equilibrar as
finanças da sua vida pessoal com a de sua startup, a
utilização do carro da empresa para fins pessoais (ainda
que seja porque você vendeu o seu carro próprio para
investir na empresa) ou qualquer outra utilização de
recursos de uma parte pela outra, poderá se tornar um
“castigo”. 

Achou os tipos societários mencionados até agora muito
complexos para sua startup, que, por enquanto, ainda
está apenas em fase inicial?

Não se preocupe, foi criada a Empresa Simples de
Inovação (Inova Simples), que permite a abertura,
alteração e fechamento automático de startups, além de
oferecer a comunicação imediata ao Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI) do conteúdo inventivo objeto
da atividade da startup para fins de registro de marcas e
patentes. O Marco Legal das Startups também trouxe
várias facilidades para as empresas.

NÃO MISTURE O SEU DINHEIRO
COM O DINHEIRO DA SUA STARTUP

Esse formato foi especialmente criado
considerando o ambiente de incerteza
em que as startups desenvolvem suas
inovações – sabendo que ele requer,
muitas vezes, experimentos e validações
constantes para a efetiva comercialização
de seus produtos e serviços, e,
consequentemente, obtenção de receita.

Muito legal, mas...
Existe alguma outra
opção mais simples?
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NÃO MISTURE O SEU DINHEIRO
COM O DINHEIRO DA SUA STARTUP

Uma vez recebido o número do CNPJ, a startup deverá abrir, uma conta bancária de pessoa jurídica para a integralização do
capital social e recebimento de aporte de investidores.

Além disso, apesar de promissora a possibilidade de abertura, alteração ou baixa de startups ser realizada de forma
automatizada, este procedimento ainda não possui regras bem delineadas e requer acompanhemto profissional.

O INOVA SIMPLES é um regime especial que surgiu a partir
da inserção do novo artigo 65-A na Lei Complementar nº
123. Este regime visa a regulamentação das startups como
de forma a possibilitar a flexibilização das normas aplicáveis,
a permitir o crescimento disruptivo e fomentar a inovação. 
Seu artigo primeiro qualifica as startups como empresas de
caráter inovador que se caracterizam pela natureza
incremental e disruptiva, relacionadas à criação de novas
tecnologias e modelos de negócio. 
O Inova Simples define o tratamento diferenciado nos
procedimentos de abertura e fechamento das empresas nas
juntas comerciais, que passa a ser feito de forma
simplificada e automática, o que será feito através de
formulário próprio na Redesim. A partir da geração do CNPJ
pela Junta Comercial, deve-se proceder com a criação de 

de conta bancária específica, para captação e
integralização do capital dos investidores e a
comercialização do serviço ou produto pode se dar até o
limite fixado ao MEI. Além disso, fica facilitada a
comunicação com o INPI, com link próprio direto do
formulário de criação das ESI. 
O Instituto, por sua vez, facilitará a recepção e o
processamento dos dados das startups, materializando um
ambiente propício para o registro de patentes das
tecnologias a serem desenvolvidas pelas empresas. Se não
houver êxito no desenvolvimento do(s) produto(s) e/ou
tecnologias, a baixa do CNPJ também se dará de forma
automática. O Inova Simples também facilita na captação de
dados sobre startups no país, se servirão de base para
relatórios anuais do Ministério da Ciência e Tecnologia.
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Ao montar uma empresa, além de se preocupar com seu
tipo societário (Ltda., S.A., entre outros), é muito
importante que você e seus sócios estabeleçam regras
claras e bem definidas para o negócio.

MAS NÃO ESTÁ TUDO DEFINIDO EM LEI?

Não se engane, ainda que as leis estabeleçam boa parte
das regras para funcionamento de uma empresa, muita
coisa deve ser estabelecida pelos seus sócios. 

Os acordos de sócios ou de acionistas funcionam como
um complemento para os contratos e estatutos sociais,
estabelecendo mais algumas regras para sua startup e
para seus sócios. A diferença é que esse documento não
precisa ser levado a registro público e pode tratar de
maneira confidencial os assuntos particulares dos sócios,
desde que não viole as leis e regras aplicáveis.

coisas começarem a sair bem) ou até mesmo as regras
para encerrar o negócio (se tudo der errado).

NESSA HORA, BOM MESMO É PROCURAR SEU
ADVOGADO!!

AMIGOS, AMIGOS, NEGÓCIOS À PARTE

C O N T R A T O  O U  E S T A T U T O  S O C I A L .
Ho r a  d e  d e f i n i r  a s  r e g r a s  d o  j o g o .

Será que funciona misturar amigos e negócios? Te ajudamos a descobrir.

É aí que devemos pensar sobre
o contrato ou estatuto social de
sua startup. Esses documentos
podem definir regras como o

quórum necessário para se
tomar decisões, como

vocês desejam distribuir
os lucros (quando as

Dica: Os contratos sociais são utilizados pelas
sociedades limitadas e os estatutos pelas

sociedades anônimas.
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Muitos de vocês devem estar se
questionando porque precisam de um
outro documento para prever as regras da
sua empresa. O que acontece aqui é que
existem algumas regras que ficam melhor
estabelecidas neste tipo de documento e
podem te ajudar bastante no futuro.

Estes acordos podem definir como os
sócios devem votar nas reuniões ou
assembleias da sua startup ou até mesmo
de quanto em quanto tempo devem se
reunir.

E quando algum sócio resolve sair do
negócio. Ele pode vender a parte dele?
Posso comprar a parte dele? Posso vender
junto? Tudo isso pode ser definido antes
mesmo do seu negócio começar a
funcionar.
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Mais um
documento?
Para quê?

AMIGOS, AMIGOS, NEGÓCIOS À PARTE

 
O Direito de Preferência
te garante comprar a

parte do seu sócio antes
mesmo que ele venda
para um desconhecido.

POSSO VENDER
JUNTO?

 
Pode, é para isso que
serve o Tag Along ou

direito de venda
conjunta.

POSSO OBRIGAR
MEU SÓCIO A

VENDER A PARTE
DELE TAMBÉM? 

 Pode, e é para isso
que serve

o Drag Along.

QUEM VAI
COMPRAR SOU EU! 

 



LOCK UP. Não quer perder seus sócios? Vários negócios
precisam de pessoas fundamentais para sua manutenção e
desenvolvimento. Nesse sentido, é possível que sejam
estabelecidas regras para que um sócio ou acionista não
possa transferir sua participação para terceiros durante
um determinado período de tempo, que deve ser
razoável.

BOTÃO DE EMERGÊNCIA. Tive outra ideia. Quero sair? Uma
cláusula de put option (opção de venda) é sempre uma
boa opção. Você poderá ter o direito de vender sua
participação a qualquer momento, por um preço já
definido.
 
O contrário também vale! Com uma CALL OPTION (opção
de compra) você poderá ter o direito de comprar a
participação do seu sócio pelo preço preestabelecido.

A restrição deve ter um prazo razoável;
Deve ter uma limitação geográfica;

Deve existir uma compensação justa e razoável,
conforme o caso; e outros.

NÂO CONCORRÊNCIA. Ao negociar um Acordo de
Sócios é importante pensar na cláusula de não
concorrência. Isso pode evitar que seu sócio se
torne seu maior concorrente. Mas muito cuidado,
para que essa cláusula seja válida, alguns
requisitos devem ser cumpridos. Fique atento:

 Belo Horizonte | São Paulo |  Brasília | Rio de Janeiro | Goiânia | Recife
www.azevedosette.com.br

AMIGOS, AMIGOS, NEGÓCIOS À PARTE
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No caso da compra da Linx pela Stone, foi feito um acordo de não
concorrência junto aos sócios fundadores da Linx, pelo prazo de 3
anos, mediante o pagamento de indenização no valor de R$ 185
milhões. A compensação exagerada e negociada por fora do valor
da operação gerou grande discussão por todos os players no
mercado.
Fonte: https://exame.com/exame-in/linx-monta-arsenal-pro-stone-nao-houve-nenhum-crime-na-oferta/

Essa é uma pergunta que só você pode responder. Mas o
que podemos te dizer é o seguinte: Quando as regras já
estão definidas e as situações já previstas quando está
tudo bem, você pode evitar grandes dores de cabeça.

Evite perder seu dinheiro,
além dos seus amigos! 

 Belo Horizonte | São Paulo |  Brasília | Rio de Janeiro | Goiânia | Recife
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AMIGOS, AMIGOS, NEGÓCIOS À PARTE

Afinal, posso ser sócio dos meus amigos?
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Nós sabemos que a primeira coisa que nos vem à cabeça quando lemos REGISTRO é: BUROCRACIA CARA.
Mas calma lá. Vamos por partes. Se você chegou até aqui, já passou pelos momentos mais difíceis de startup
um negócio e esses passos daqui para frente são os meios de assegurar a legalidade e o desenvolvimento
da sua ideia dentro do mercado.

Após a definição do desenho jurídico da sua startup, o próximo passo é registrá-la - somente a partir do
registro a empresa é legalmente constituída e pode praticar atos em seu nome:

REGRA DE OURO:
Procure orientação
jurídica em todas as

etapas do
empreendimento!

NEGÓCIOS LEGAIS TÊM VALOR AGREGADO E CRESCEM RÁPIDO!

Mantenha suas contas e obrigações legais em dia.

Registro do ato
constitutivo na

Receita Federal e
na Junta

Comercial.

Agora você tem um CNPJ! Já
pode abrir uma conta no banco

e começar suas atividades. 

Registro da
sociedade nas
Secretarias de

Fazenda –
estadual e/ou

municipal.

Registro da
sociedade no

FGTS.

Registro da
sociedade em

agências
regulatórias (por
exemplo, Banco
Central, no caso

das fintechs).

Com esse registro, já é
possível realizar vendas e

emitir notas fiscais.

Agora você pode
contratar seus
colaboradores.

Esse registro só é necessário
se sua área de atuação for
em um mercado regulado.
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Um bom exemplo é o tipo de regulação que as fintechs,
empresas que atuam por meio de plataformas digitais
oferecendo serviços inovadores relacionados ao mercado
financeiro, podem estar sujeitas. No Brasil, as fintechs
foram regulamentadas em abril de 2018 pelo Conselho
Monetário Nacional (CMN), por meio das Resoluções n.
4.656 e n. 4.657. As referidas normas disciplinam a
atividade de dois tipos de fintechs de crédito, quais
sejam: a Sociedade de Crédito Direto (SDC), para
intermediação entre credores e devedores, as quais
realizam operações de crédito por meio de plataformas
eletrônicas; e a Sociedade de Empréstimo entre Pessoas
(SEP), a qual realiza operações de crédito entre pessoas,
conhecidas no mercado como peer-to-peer lending, cujas
operações ficam registradas no Sistema de Informações
de Créditos (SCR). Então, mesmo uma pequena empresa
como uma startup pode estar sujeita a algum tipo de
autorização regulatória para exercer sua atividade.

O registro mercantil propriamente dito (é o registro da
sua sociedade, o registro de empresas), normalmente
realizado perante as Juntas Comerciais de cada estado,
tem como uma de suas funções primordiais dar
conhecimento ao público sobre a existência e os
principais dados e informações de sua empresa, de forma
que ela possa legalmente realizar negócios e atuar como
pessoa jurídica devidamente constituída e existente
segundo as leis brasileiras. 

Somente a partir do registro que a constituição da
empresa é legalmente constituída e pode praticar atos em
seu nome e obter as demais inscrições, dependendo do
seu tipo de atividade.

Além do registro e inscrições que cada tipo de atividade
empresarial requer, é necessário se atentar ao tipo de
autorização ou permissão administrativa necessária para
sua operação.

NEGÓCIOS LEGAIS TÊM VALOR AGREGADO E CRESCEM RÁPIDO!

SANDBOX REGULATÓRIO
O Banco Central permite que empresas testem, por um certo período de tempo e com o apoio do Bacen, projetos
inovadores na área financeira ou de pagamento.
Durante o período de testes, as empresas ficam sujeitas a requisitos regulatórios diferenciados e podem receber dos
agentes reguladores orientações personalizadas sobre como interpretar e aplicar a regulamentação cabível.

Fonte: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/sandbox Pág. 21
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Caso o desenho jurídico do seu negócio seja o de uma
Sociedade Anônima, o nosso sistema legal impõe o uso e
atualização dos chamados livros empresariais. Como todo
bom e velho livro, esses livros vão contar um pouco da
história do seu negócio. E para que eles fiquem sempre
em pé de igualdade com o momento no qual a sua
sociedade de fato se encontra, é preciso que você
sempre os mantenha atualizados. 

NEGÓCIOS LEGAIS TÊM VALOR AGREGADO E CRESCEM RÁPIDO!

LIVROS SOCIETÁRIOS

DESESPEROU? CALMA!
AUMENTE A SUA REDE,

SE APOIE EM PROFISSIONAIS DE CONFIANÇA. 
Procure um bom contador e uma boa equipe

de advogados!

 Belo Horizonte | São Paulo |  Brasília | Rio de Janeiro | Goiânia | Recife
www.azevedosette.com.br

Os livros empresariais não são meras formalidades! Além
de importante para você, por cumprir exigências legais de 

escrituração dos atos da vida da
sociedade, eles são também

importantes às demais
pessoas (já adiantamos: ainda

mais porque o seu negócio
vai crescer, vai atrair
investidores e gerar

muitos frutos).

Pág. 22



Uma das principais engrenagens para que um sonho e
uma ideia se tornem realidades bem-sucedidas são as
pessoas que trabalham com e para você. Por isso, um dos
principais pilares de uma startup são as pessoas
responsáveis por torná-la realidade: seus colaboradores.

Apesar disso, é comum no universo das startups que as
relações de trabalho acabem baseadas em relações de
amizade, sem qualquer formalidade. 

Aqui, no entanto, vale a máxima: amigos, amigos, negócios
à parte – o clichê é importante para preservar tanto as
amizades, quanto o novo negócio. 

Os direitos trabalhistas, em sua maioria, são
irrenunciáveis – não se esqueça! Assim, mesmo
que exista uma boa relação com o colaborador,
ajustes que impliquem em abdicação de direitos –
como não assinatura da carteira de trabalho
ou ausência de recolhimento de FGTS -
não serão válidos. 

UM AMBIENTE DE TRABALHO
AGRADÁVEL É UM DOS PRINCIPAIS
INVESTIMENTOS EM SEU NEGÓCIO!

INVESTIR EM GENTE DÁ CERTO

Cuide de quem trabalha com você e para você.

Como saber que são seus
empregados? 

São pessoas naturais ou físicas? Há pessoalidade?
O serviço é realizado de forma habitual (não
eventual)?
Há relação de subordinação com essa pessoa?
Há contrapartida/ remuneração pelo serviço
prestado por essa pessoa?

Se você respondeu SIM a todas as perguntas,
você possui empregados e deve tratá-los de

acordo com as regras da Consolidação das Leis
do Trabalho – CLT. 
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Por
escrito

Jornada
de

trabalho

Intervalos
Intrajornada

Prazo da
contratação

Propriedade
Intelectual

Confidencialidade

Benefícios

Tipo de
contrato

Remuneração

É verdade que a lista de formalidades trabalhistas é
enorme! Por isso, é importante que o empreendedor
verifique quais são aquelas aplicáveis ao seu modelo de
negócio – tanto para a regularização de colaboradores,
quanto para novas contratações - para evitar problemas

INVESTIR EM GENTE DÁ CERTO

Formalidades: Garantia do seu Direito e limite de sua Responsabilidade

CONTRATO
DE

TRABALHO

Funções

com a justiça do trabalho e órgãos de fiscalização. 

Uma dica para driblar contratempos trabalhistas é
formalizar a relação em contrato escrito, observando
alguns pontos:
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Além dos pontos usuais, também é interessante
estabelecer no contrato de trabalho as obrigações de
confidencialidade (protegendo, assim, dados sensíveis do
negócio) e regras para determinar titularidade e uso dos
direitos de propriedade intelectual. Caso o empregado
seja contratado para atuar em um projeto criativo – como
exemplo, a produção de um software – é interessante
incluir, desde o início de seu contrato, que atividades de
invenção fazem parte de sua função, e que o salário
pactuado com o colaborador já constitui a justa
remuneração pelos inventos realizados, evitando-se
discussões futuras envolvendo propriedade intelectual.

Cada caso deve ser avaliado pelo empreendedor com
cautela e, preferencialmente, acompanhado por
profissional capacitado a ajudá-lo a materializar a
regularização dos direitos trabalhistas de seus
empregados.

Processos trabalhistas podem gerar, além de uma enorme
dor de cabeça, a desvalorização do valor de mercado da
sua empresa, e, consequentemente, um empecilho para
atrair investidores.

INVESTIR EM GENTE DÁ CERTO

ACREDITE: GASTOS COM A REGULARIZAÇÃO
DAS RELAÇÕES DE TRABALHO SÃO UM

INVESTIMENTO!

As formas de contratação de pessoal e serviços não se
resumem apenas a contratos de trabalho com
empregados.

OUTROS TIPOS DE CONTRATAÇÃO
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Jovens, estudantes, mentes criativas e a todo vapor? Os
estagiários podem ser excelentes aliados em seu processo
produtivos e criativo. Nesse caso, deve-se ficar atento ao
contrato de estágio! 

Esse tipo de contratação é regulado por lei específica,
mas, acima de tudo, preza pelo aprendizado. 

Assim, além de observar os pontos indicados na imagem
abaixo, é imprescindível que a instituição de ensino
participe do contrato de estágio firmado, junto à empresa
e o estagiário.

Observe e respeite a lei do estágio. Horas extras e demais
aspectos relacionados a relação de trabalho poderão
descaracterizar o contrato de estágio e condicionar o
empreendedor a reconhecer o vínculo trabalhista com
seus estagiários e a pagar a todos eles os encargos
trabalhistas e previdenciários aplicáveis. Melhor evitar
gastos extras, não é mesmo?

Fique ligado!

INVESTIR EM GENTE DÁ CERTO

Contrato de Estágio

CONTRATO
DE

ESTÁGIO

Remuneração
Bolsa estágio e
vale transporte

Jornada
4 a 6 horas

diárias

Duração
Até 2 anos

Obrigação
Contratação de
seguro contra

acidentes
pessoais

Segurança e
Saúde

Seguem as
mesmas normas
aplicadas aos
empregados

Cada supervisor
pode orientar 10

estagiários

Recesso
Remunerado,

por até 30 dias
a cada 01 ano
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E se a startup possui uma demanda específica e eventual?
E quando executar uma atividade internamente apenas
não faz sentido para o seu modelo de negócio? Nesses
casos temos os prestadores de serviço ou terceirizados,
que irão prestar um serviço de forma autônoma, sem
subordinação.

O Supremo Tribunal Federal decidiu, em 2018, que é legal
a terceirização de qualquer tipo de atividade – mas, nem
por isso, você deve terceirizar toda e qualquer atividade
em seu negócio. Afinal de contas, muito além do foco na
sua atividade principal e do cálculo dos custos financeiros,
deve-se analisar outros riscos inerentes à contratação de
terceiros, como o da perda de identidade da empresa e
transferência de know-how.

Decidindo-se pela terceirização de alguma atividade –
afinal de contas, saber delegar pode ser um diferencial
competitivo – é essencial que o empreendedor se atente
a algumas questões na contratação, evitando, assim,
complicações no futuro.

QUEM PAGA ERRADO, PAGA DUAS VEZES!
É dever do contratante verificar se a terceirizada é uma
empresa idônea, que cumpre suas obrigações trabalhistas
e que possui efetiva estrutura para a prestação dos
serviços contratados. Caso contrário, pode haver impacto
nos custos de seu negócio: quem contrata uma empresa
terceirizada responde subsidiariamente pelas obrigações
trabalhistas referentes ao período da prestação de
serviços.

Fique ligado!

INVESTIR EM GENTE DÁ CERTO

Contrato de Prestação de Serviços

Um dos pontos de atenção é que a startup contratante
pode interferir diretamente na dinâmica de negócio da
prestadora de serviços contratada – devendo abster-se
de intervir, inclusive, em questões cotidianas como
jornada de trabalho ou produtividade dos terceirizados.

A terceirização não permite que a contratante assuma o
papel de "empregadora oculta".
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Além disso, é importante destacar que eventuais reclamações quanto aos serviços prestados devem ser direcionadas
especificamente para a prestadora de serviços – e nunca diretamente aos empregados da terceira.

Ainda, por mais que todo mundo adore um bom desconto, o valor do contrato deve ser ajustado de modo a possibilitar o
correto cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais. Nesse sentido, o tomador de serviços pode (e deve!) exigir do
prestador, para o pagamento da fatura, a apresentação dos recibos de pagamento de salários, férias e demais proventos
dos empregados, bem como guias de recolhimento do FGTS, ISS e INSS. 

SEMPRE AVALIE CUIDADOSAMENTE A ATIVIDADE QUE IRÁ
TERCEIRIZAR, AFINAL, UMA GRANDE IDEIA E OS SEGREDOS
DE UM BOM NEGÓCIO DEVEM SER SEMPRE PRESERVADOS!

Fique ligado!

Por fim, não confunda seus sócios com seus empregados ou seus empregados com seus sócios. Defina de início quem estará
dentro do seu negócio, tomando decisões com você, compartilhando vitórias e prejuízos.

INVESTIR EM GENTE DÁ CERTO

Sócios
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Seja qual for a forma de contratação, as pessoas que
trabalham com você e para você precisam se sentir parte
do projeto da startup!

As conquistas da startup devem ser a conquista de seu
time, assim como as dificuldades, os desafios, os projetos.
Todos devem se sentir parte fundamental para o
funcionamento e sucesso do projeto por trás de qualquer
negócio. Planeje programas de benefícios e méritos,
encoraje sua equipe a se unir e trabalhar juntos para o
melhor e mais saudável desenvolvimento de sua startup.

Benefícios como vale-alimentação ou custeio de cursos de
ensino, por exemplo, tem natureza indenizatória e podem
motivar sua equipe sem onerar a sua folha de pagamento.
Fique atento, no entanto, para que os programas
de benefícios não assumam um caráter
salarial – benefício é benefício!

ATENÇÃO! CUIDE PARA QUE UM COLABORADOR
NÃO ACUMULE MAIS DE UMA FUNÇÃO DENTRO DE
SUA STARTUP. ESSA PRÁTICA É COMUM E
RECORRENTE EM NOVOS NEGÓCIOS, MAS PODEM
OCASIONAR PASSIVOS TRABALHISTAS FUTURAMENTE.

Fique ligado!

O QUE MOTIVA AS PESSOAS? 
Muito além do salário.

Nada de pensar nele como uma contraprestação financeira
pelo trabalho.

Lembre-se sempre que, além do sentimento de
pertencimento pelo trabalho desempenhado, a percepção
de transparência e justiça de uma empresa revela em seus
colaboradores um sentimento de orgulho. Faça com que
esses sentimentos sejam parte do dia-a-dia de sua startup!

INVESTIR EM GENTE DÁ CERTO
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Os chamados stock-options são planos que dão aos seus
empregados, geralmente aqueles que já ocupam uma
posição de gestão, a opção de adquirir ações/quotas de
sua startup. Se exercido, o colaborador passa a ser
acionista ou quotista da empresa. São uma forma de
recompensa: cria um vínculo entre o colaborador e a
empresa o que deixa a relação em uma situação win-win
(ou ganha-ganha). O empregado passa a participar dos
lucros e a se beneficiar com a valorização patrimonial e
desta forma fortalece e alinha os seus interesses com os
ida empresa.

O objetivo de um stock-option é motivar aqueles
membros importantes de sua equipe, e alinhar objetivos e
anseios dessas pessoas com o negócio desenvolvido pela
startup, para que, um dia, se tornem sócias do seu
negócio.

Para isso, é importante ter atenção para a negociação das
condições que permitirão a execução das opções,  

chamadas condições de carência, ou vesting, que indica o
momento em que esses empregados poderão exercer o
direito de opção de compra e que podem ser
determinadas pelo o tempo de elegibilidade das opções,
priorizando a quantidade de tempo que a empresa deseja
manter o colaborador ativo. 

Para evitar o reconhecimento do caráter salarial do stock-
option, que embora seja um excelente incentivo para
empregados importantes de seu negócio, é uma prática
ainda recente no mercado brasileiro é preciso ter uma
especial atenção na elaboração do plano.

É importante, por exemplo, que a empresa não garanta
que as quotas/ações atingirão um patamar mínimo de
valorização. O beneficiário deverá correr os riscos de se
tornar sócio. Levar o bônus e ônus. Afinal de contas, esse
tipo de garantia não existe na vida real, e se realizada no
plano de stock-option, será caracterizada uma forma de
remuneração, e não uma oportunidade de investimento. 
 

Stock-Options

INVESTIR EM GENTE DÁ CERTO

 Belo Horizonte | São Paulo |  Brasília | Rio de Janeiro | Goiânia | Recife
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A concessão também não deve estar vinculada
exclusivamente a metas de produtividade específicas do
empregado uma vez que o cumprimento de metas
individuais não é garantia de lucratividade da empresa.
Também é essencial a voluntariedade no plano de stock-
option, cabendo ao empregado optar ou não por realizar
a compra.

Como política de governança específica, as stock options
normalmente são voltadas para garantir a manutenção do
quadro de executivos da empresa, fazendo parte de
programas de incentivos de longo prazo. Uma das
vantagens é a possibilidade de priorização do caixa de
curto prazo para o próprio reinvestimento na empresa,
sem que ele fique comprometido para a remuneração dos
executivos.

Esse tipo de plano também estreita a relação entre
colaboradores e acionistas e favorece a manutenção
dessa relação a longo prazo, permitindo uma governança
que priorize, precisamente, o equity futuro da empresa.
Portanto, stock options são particularmente interessantes
e viáveis para empresas em fase de desenvolvimento de
tecnologias disruptivas e inovadoras, que apostam num
crescimento exponencial no médio ou longo prazo.   

 

Além disso, quando parte de uma política de lockup do
colaborador, deve ser ponderado até que ponto a relação
contínua e duradoura entre as partes é de interesse
efetivo de ambas - já que as stock options dificultam a
saída da empresa e o fim da relação – e, portanto, se o
beneficiário deve manter as ações adquiridas por algum
tempo específico, e a partir disso, a possibilidade de
venda das ações ou quotas a terceiros. 

É importante considerar que deve ser levado em conta o
preço das opções de compra, juntamente com as
projeções de mercado para o valuation futuro da
empresa, particularmente se demandas específicas forem
atingidas. E atenção: o próprio empregado deve arcar
com o preço ajustado da ação/quota adquirida. Além de
mitigar os riscos trabalhistas, essa medida possibilita a
tributação na forma de ganho de capital pelo imposto de
renda ao invés de tributação pela tabela progressiva do
Leão, não se sujeitando à incidência de encargos
previdenciários. É que, nesse caso, o beneficiário deve
concorrer com o risco de ganho ou perda no
investimento, ao que se denomina natureza mercantil.

 

INVESTIR EM GENTE DÁ CERTO
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Já dizia Benjamin Franklin, “nada é mais certo neste mundo
do que a morte... e os impostos”. E, ainda por cima, a
carga tributária brasileira é uma das maiores do mundo...

Mas, embora não seja possível escapar dos tributos, é
possível elaborar um planejamento tributário inteligente,
aproveitando todos os mecanismos, fornecidos pela
própria legislação tributária, para gerar uma otimização
fiscal.

ISSQN 
(IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA)

Alíquota máxima de 5%, em função da atividade e do município.

ICMS (IMPOSTO OBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E
SERVIÇOS)

Alíquotas giram em torno de 18% nas operações internas e
importações e de 12% a 4% nas operações interestaduais. Existem

diversos incentivos e regimes especiais diferenciados por
produtos ou atividades, conforme a legislação estadual.

IPI (IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS)

Alíquotas variam de 0 a 300% conforme a essencialidade do
produtos e tabela federal.

Hakuna Matata ou planejamento estratégico?

DOMANDO O LEÃO

Quais são os tributos que incidem
sobre a minha atividade?

Essa conta fecha?
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PIS/PASEP E COFINS (CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE
INTEGRAÇÃO SOCIAL E CONTRIBUIÇÃO PARA O

FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL)

Alíquotas combinadas variam entre 3,65% e 9,25% conforme o
regime de apuração sendo que existem diversos incentivos e

tratamento fiscais diferenciados conforme a atividade, o produto e
outras características.

IRPJ (IMPOSTO DE RENDA DE PESSOAS JURÍDICAS)

Alíquota de 15% acrescida de adicional de 10% para parcela da
base de cálculo que exceder R$ 20mil por mês. 

 CSLL (CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO)

Alíquota de 9%.

DOMANDO O LEÃO

Esses aí de cima são só alguns exemplos dos tributos que
podem incidir sobre a sua atividade, mas lembre-se:
outros tributos específicos podem ser aplicados. 

Por isso, o planejamento tributário, com uma equipe 

Quando vou pagar todos esses
impostos?

O regime tributário escolhido pode ser fundamental para
que o bolso não aperte!

Além de observar todos os possíveis tributos à sua
atividade, é preciso que você também decida por algum
regime tributário para saber como e quando irá pagá-los
- para isso, é preciso que você conheça
a natureza jurídica da sua atividade
e possua uma projeção de receitas e
preferencialmente também
de resultados (lucro ou
prejuízo?) para que possa
avaliar se sua empresa se
enquadra em alguns
parâmetros determinantes
na escolha ou identificação
do regime tributação mais
apropriado ou obrigatório!

competente de advogados e contadores, é a dica de
ouro!
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O Simples Nacional é um regime compartilhado de
arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável
às Microempresas (“ME”) e Empresas de Pequeno Porte
(“EPP”), que abrange os seguintes tributos: IRPJ, CSLL, PIS,
COFINS, IPI, CPP.

Quando há convênio com a União, esse regime pode
abranger também o ISS e o ICMS.  Quando não há
convênio, o ISS e o ICMS devem ser recolhidos em
separado do Simples Nacional.

NOTE! NO SIMPLES O FGTS É REGULARMENTE
DEVIDO PELAS EMPRESAS.

Qual o meu segmento? Serviço? Indústria? Comércio? 
Qual o meu tipo de Serviço, Indústria ou Comércio?

A tributação no Simples Nacional incide
exclusivamente sobre a receita recebida e pode
variar de 4% a 30%, dependendo do valor do
faturamento mensal, do tipo de atividade e da
existência de convenio estadual e municipal.

DOMANDO O LEÃO

Mas você sabia que existem atividades que são vedadas
de serem tributadas no Simples Nacional?

SIMPLES NACIONAL

Geração de energia;

Para optar por esse regime de tributação, você
deverá verificar:

(I) Se não há vedação legal para sua atividade;

(II) Se o faturamento da sua empresa, e em qual
tabela sua atividade será enquadrada. 

Fabricação e importação
de veículos;

Fabricação e comercialização de bebidas e cigarros.
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SIM NÃO

SIM? SIMples Nacional. 
  NÃO? Calma, ainda temos um regime para você. 

Sou uma ME? Tenho receita bruta anual de até R$
60.000,00?

DOMANDO O LEÃO

Quando você já está crescidinho e passa a ter um
faturamento maior (acima de R$ 3,6 milhões
anuais), não é possível mais enquadrar-se no
Simples Nacional. Você poderá escolher entre o
Lucro Presumido ou Real. 

EU QUERO!

SIM NÃO

SIM? SIMples Nacional.
NÃO? Calma, ainda temos um regime para você. 

Sou EPP? Tenho receita bruta entre R$ 360 mil e R$
4,8 milhões?

No Simples Nacional não é obrigatório a manutenção de escrituração contábil embora seja recomendável. Na
ausência de escrituração contábil deve existir livro caixa. É necessário manutenção de controle de estoques. As
obrigações acessórias fiscais são reduzidas.
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Diferentemente do Simples Nacional, no regime do Lucro Presumido, o cálculo e o recolhimento de todos os tributos devem
ser feitos separadamente. 

O regime do Lucro Presumido é relevante para fins da apuração do IRPJ, CSLL, PIS e Cofins.

Nele, o IRPJ e a CSLL são calculados sobre base resultante da aplicação de percentual de margem de lucro pré-fixada sobre
o faturamento recebido, de acordo com cada atividade empresarial. Veja abaixo alguns exemplos:

ATIVIDADE

Transporte

  Indústria e Comércio

  Demais Serviços

PERCENTUAIS

16%

8%

32%

ALÍQUOTA EFETIVA IRPJ E CSLL

3,84%

3,08%

10,88%

Os percentuais devem ser integralmente adicionados à base de tributação independentemente de percentual o ganho de
capital, os ganhos com aplicações financeiras etc.

Quanto ao PIS e COFINS, as empresas que adotam o Lucro Presumido devem adotar o regime cumulativo, no qual a alíquota
básica combinada será de 3,65% sobre a receita.

No Lucro Presumido não é obrigatório a manutenção de escrituração contábil, embora seja recomendável. Na ausência de
escrituração contábil deve existir livro caixa. É necessário manutenção de controle de estoques. Existem diversas obrigações
acessórias fiscais a serem atendidas.

DOMANDO O LEÃO

Lucro Presumido
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Como regra, as pessoas jurídicas que estão no lucro real,
devem apurar e recolher PIS/COFINS pelo regime não
cumulativo, no qual é permitida a compensação do PIS e
COFINS calculados sobre o valor determinadas aquisições
e despesas previstas em lei, e em que a alíquota básica
combinada será de 9,25%. 

No entanto, algumas atividades específicas estão sujeitas
ao PIS/COFINS no regime cumulativo, ainda que sejam
optantes por tributação pelo lucro real. Esse é o caso de
empresas com receitas de prestação de serviços de
telecomunicações, transporte coletivo, educação,
telemarketing, desenvolvimento de software e seu
licenciamento ou cessão de direito de uso. 

Assim como no regime do Lucro Presumido, no regime do
Lucro Real o cálculo e o recolhimento de todos os tributos
devem ser feitos separadamente. 

O regime do Lucro Real é relevante para fins da apuração
do IRPJ, CSLL, PIS e Cofins.

Nele, o IRPJ e a CSLL são calculados através da aplicação
das alíquotas regulares sobre o lucro líquido do período
de apuração, ajustados por valores a serem adicionados,
descontados ou compensados conforme previsões legais
(o chamado lucro real). 

 QUAL É O APLICÁVEL?
O Lucro Real é vantajoso para empresas que estejam atingindo
margens de lucros baixas ou em prejuízo, enquanto o lucro
presumido traz vantagens quando a margem é mais alta na
prática, isso pode significar uma economia significativa em
tributos.

DOMANDO O LEÃO

Lucro Real
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Só poderão ser consideradas autoras, as pessoas físicas
que participaram do processo de criação! Para a startup
ser titular da propriedade intelectual, os direitos precisam
ser cedidos ou licenciados pelo autor pessoa física por
meio de contratos. 

Lembre-se também de definir a política que será adotada
sobre suas criações (software livre, creative commons,
totalmente fechado). Essa definição poderá influenciar no
valor de sua startup para os investidores.

É verdade que uma ideia em si não tem proteção em
lugar nenhum do mundo!

Mas, ao contrário do que muita gente acredita, o direito
autoral, que protege a ideia colocada em prática, não
depende de registro para ter validade. 

Desde que exteriorizados por qualquer meio, ainda que
de forma incompleta, textos, músicas, programas de
computador, dentre outros poderão ser protegidos.

A parte mais difícil você já fez: ter aquela ideia
maravilhosa que ajuda a resolver o problema de várias
pessoas. Agora, além de executa-la, deverá proteger o
principal ativo de sua futura ou já existente empresa. 

Veja dicas que podem facilitar esse trabalho de guardião
de sua preciosa ideia:

“IDEIA” NÃO TEM PROTEÇÃO!

Ainda no plano das ideias

A proteção intelectual de softwares é válida por
50 anos contados da sua criação.

Mas, se ainda não tem registro, quem
é o dono?

Quando as ideias forem
criadas em grupo, lembre-
se de reconhecer a
coautoria para
evitar conflitos
posteriores.
Ideia não tem proteção!

Pág. 38



Caso a sua ideia esteja relacionada à invenção de um
produto que (i) superou/alterou o estado atual da técnica
e (ii) pode ser reproduzido em escala industrial, está na
hora de registrar uma Patente. 

O procedimento de obtenção da patente também é
conduzido pelo INPI. O registro dá ao seu titular a
exclusividade da exploração de uma invenção ou modelo
de utilidade, protegendo a tecnologia por 20 anos 
 (patentes) ou 15 anos (modelo de utilidade), contados da
data de depósito do pedido de registro.

Considere que em pouco tempo seu app poderá
ser copiado e que você deverá inovar

constantemente para se manter à frente no
mercado. 

Se aquele app precioso que você desenvolveu não tem
algo muito individual e específico, não será difícil a algum
concorrente introduzir uma pequena modificação e alegar
que se trata de uma nova criação. Os riscos de ser o
pioneiro vêm acompanhados do benefício da fidelização.

“IDEIA” NÃO TEM PROTEÇÃO!

Prepare-se para a decepção!

Registre o produto das suas ideiasFique atento! Aquele app inovador não se
enquadra como invenção patenteável a não ser
que esteja relacionado a um hardware com as

características mencionadas.

Se você possui ambições
internacionais, lembre-se que

os procedimentos de
certificação deverão ser
realizados em cada país

individualmente.
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Se é imprescindível para sua startup a proteção do
modelo de negócio criado, o qual os investidores ou
empregados podem se apropriar indevidamente, o
procedimento adequado seria a celebração de um Acordo
de Confidencialidade ou Non Disclosure Agreement (NDA)
entre startup/investidor, startup/funcionário,
startup/parceiro comercial, ou outros, para garantir que as
informações trocadas não sejam utilizadas de forma
indevida ou sem seu consentimento.

Contudo, nem sempre será possível celebrar um NDA
quando você estiver vendendo sua ideia em algum pitch
por aí. Nesses casos, lembre-se de
informar apenas o necessário
sobre seu modelo de negócios
e que, tão importante quando
a ideia, é sua execução de sucesso.

O registro da marca não garante a proteção do seu site.
Para que você obtenha a propriedade de um nome de
domínio a ser utilizado em um site, é preciso que este seja
inédito e registrado, seja em órgãos de proteção nacional
– neste caso perante o Registro.br; seja em órgãos de
proteção internacional, especificamente nas entidades
credenciadas pela Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers (ICAAN).

Depois de horas de brainstorming surgiu aquele nome
perfeito e aquela imagem que define mais do que mil
palavras sua startup? Registre! As marcas são protegidas
mediante registro no INPI pelo período de 10 anos
contados da concessão do registro. Esse prazo pode ser
prorrogado sucessivamente, sem limitação.

“IDEIA” NÃO TEM PROTEÇÃO!

Cuide da sua marca e de seu domínio

Fique atento!

Nadando com tubarões
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Já ouviu falar do Marco Civil da Internet? A lei apresenta
as regras gerais (princípios, garantias, direitos e deveres)
para o uso da Internet no Brasil. Legalmente, é o primeiro
posicionamento jurídico brasileiro sobre o assunto e um
verdadeiro manual do que fazer no mundo virtual.

A ideia principal da norma é defender, entre outras
questões, a privacidade dos internautas, devendo aqueles
que efetuarem a guarda, armazenamento ou tratamento
de dados observar o respeito à privacidade e sigilo de
comunicações, e demais princípios legais, dentre os quais
o da finalidade, que coloca que o tratamento de dados
deve ser realizado para finalidades legítimas, específicas e
informadas ao titular.

Agora chegou a hora de proteger um dos itens mais
importantes de qualquer negócio: a sua relação com o
usuário. A transparência é a melhor forma de garantir aos
seus clientes que eles estão lidando com uma instituição
confiável e de se proteger de eventuais
responsabilidades. 

Portanto, é necessário cuidar dos dados a que se tem
acesso, tanto internos quanto externos, para garantir que
essa relação de confiança não seja quebrada e evitar
quaisquer penalidades e desconformidades com a
legislação atual.

TENHA UM RELACIONAMENTO SAUDÁVEL
(E DE CONFIANÇA!) COM SEUS CLIENTES

Na elaboração de documentos, sempre
consulte um advogado para auxiliá-lo
nas questões jurídicas relacionadas.

Fique ligado!

Cuide da privacidade do seu cliente e
proteja seus dados
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Para ser claro sobre será feito o tratamento dos dados dos seus usuários, e obter o consentimento livre, expresso e
inequívoco do titular dos dados, defina a política de privacidade e segurança da informação da sua startup. Em um
documento de simples compreensão e completo, informe como será realizada a proteção dos dados informados, como
eles serão utilizados, por quanto tempo serão armazenados, e as eventuais situações pelas quais sua startup se
responsabiliza, observando os pilares estabelecidos pela LGPD:

TENHA UM RELACIONAMENTO SAUDÁVEL
(E DE CONFIANÇA!) COM SEUS CLIENTES

A obtenção do consentimento é apenas uma
das hipóteses previstas na LGPD para o

tratamento de dados pessoais e não deve
ser considerado a única forma de realização

legal do tratamento de dados.

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD,
publicada em 2018 e em vigor desde agosto de 2020,
ratifica esse entendimento e alinha o Brasil aos parâmetros
internacionais, obrigando as empresas a terem esse
cuidado com os dados objeto de operações (coleta,
utilização, reprodução, etc) no exercício de sua atividade.
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TENHA UM RELACIONAMENTO SAUDÁVEL
(E DE CONFIANÇA!) COM SEUS CLIENTES

TRANSPARÊNCIA. Informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre como será realizado do tratamento dos
dados e quem fará o tratamento.

FINALIDADE. Propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular.

NECESSIDADE. Tratamento mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com
abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos.

ADEQUAÇÃO. Tratamento compatível às finalidades.

QUALIDADE DOS DADOS. Exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo
com a necessidade e para o cumprimento da finalidade.

LIVRE ACESSO. Consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem
como sobre a integralidade de seus dados pessoais.

SEGURANÇA. Utilização de medidas técnicas e administrativas para proteger os dados pessoais de
acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração,
comunicação ou difusão.

PREVENÇÃO. Adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos ao titular.

NÃO DISCRIMINAÇÃO. Impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos.

RESPONSABILIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS. Demonstração da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a
observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas.
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Nos termos deverão ser
previstos também os atos
passiveis de exclusão do
cliente/usuário com ou sem
aviso prévio, como por
exemplo, nos casos de
pirataria ou conduta imoral.

Fique ligado!

A maneira mais fácil e eficiente de fazer isso em um
primeiro momento é com a caixinha “opt-in”, requisito que
deverá ser colocado como indispensável para o cadastro
do usuário, na qual ele informará que concorda com todo
o conteúdo do documento, inclusive a política de
privacidade estabelecida. Esse documento pode ser o
Termo e Condições de Uso e Políticas de Privacidade
abordados abaixo.

É importante ressaltar que, no campo das comunicações, a
nova lei também visa à proteção de todas as conversas
por meios eletrônicos, do mesmo modo que são
garantidas aos meios tradicionais. Ou seja, todas as
mensagens, e-mails e conversas virtuais são sigilosas,
podendo ser acessadas somente mediante ordem judicial.

Os Termos de Uso e a Política de Privacidade parecem
chatos, não é? Mas eles são documentos importantes para
prestar esclarecimentos sobre o funcionamento do serviço
prestado, a forma correta de sua utilização, possíveis
erros/problemas e demais itens sobre os serviços ou
produtos que você oferece. Os Termos geralmente são
disponibilizados para consulta nos sites ou dentro do app.

Eles também servirão para deixar transparente a relação
com seus clientes, e te proteger caso esse relacionamento
vire uma disputa judicial! É que eles são, geralmente, o
único contrato que o consumidor celebrou com você.

Observe, contudo, que os termos de uso são
considerados “Contratos de Adesão”, o que gera, pelo
Código de Defesa do Consumidor, alguns direitos
inerentes a este formato, por exemplo: cláusulas
consideradas abusivas podem ser anuladas judicialmente,
por não ter ocorrido uma negociação delas. 

TENHA UM RELACIONAMENTO SAUDÁVEL
(E DE CONFIANÇA!) COM SEUS CLIENTES

Os Termos de Uso e seus riscos
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Uma maneira de amenizar esse risco é destacar de alguma forma todas as disposições que visam a restringir algum
direito do consumidor ou titular dos dados. Outra opção, seria destacar em uma caixa separada no documento os
principais direitos e restrições do cliente/usuário.

Para casos específicos como e-commerce, lembramos que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável juntamente
com a Lei do E-Commerce – aquela que prevê, por exemplo, o direito de arrependimento do consumidor, que pode
gerar impactos nos custos e cálculos de logística da sua startup.

Lembramos também que nos casos de responsabilização será aplicado o Código Civil que coloca a responsabilidade ao
causador do dano a terceiros, e, em relação às violações específicas da LGPD as penalidades ali previstas. Nesse
sentido, algumas responsabilidades serão inerentes à sua empresa devido ao exercício de sua atividade,
independentemente das ressalvas inseridas nos Termos de Uso.

Por fim, ressaltamos que a elaboração de documentos e políticas são
apenas uma pequena parte da adequação às normativas relativas ao
uso de dados e relação virtual com clientes. Devemos lembrar que
mais do que entendimento no papel, as políticas deverão ser efetivas
dentro da sua startup, envolvendo ações reais para sua
implementação e manutenção.

TENHA UM RELACIONAMENTO SAUDÁVEL
(E DE CONFIANÇA!) COM SEUS CLIENTES
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O objetivo aqui é não restarem dúvidas.

Qualquer informação fornecida aos clientes deve ser
produzida da maneira mais clara e precisa possível. Seu
site, por exemplo, deve conter dados como: Nome
Empresarial; CNPJ; Características fundamentais do serviço
ou produto; Informações para contato; Endereço (físico e
eletrônico) e outros. 

A negociação com o cliente também deve seguir esses
padrões e detalhar informações relevantes como o preço,
modalidades de pagamento, forma e prazo de execução
do serviço, detalhes sobre o frete e disponibilidade do
produto. 

Lembre-se que um cliente informado é um cliente que
dificilmente se arrependerá da compra.

Hora de manter a clientela.

Quem nunca comprou um produto e depois questionou-se
se precisava mesmo ter comprado? O direito de
arrependimento é conferido pelo Código de Defesa do
Consumidor para que o comprador que realizou a compra
fora do estabelecimento comercial possa reverter essa
situação.

Caso o cliente formalize esse arrependimento no prazo de
7 dias do recebimento do produto ou da contratação do
serviço, o fornecedor deverá reembolsá-lo. Embora seja
uma situação desagradável para você fornecedor, lembre-
se que um cliente arrependido ainda é um potencial
cliente, logo, não deixe de atendê-lo! 

O CLIENTE SATISFEITO É SEU MELHOR VENDEDOR!

Para permanecer no mercado é preciso manter uma boa relação com seus clientes.
Qualquer problema pode te fazer voltar várias casas. Jogue com segurança!

COMUNICAÇÃO DIREITO DE ARREPENDIMENTO

Não se esqueça de discriminar, no preço,
as despesas que são acessórias!
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Muita atenção com o seu produto ou serviço.

Sabemos que todos nós respondemos pelos danos
causados por nossas ações e é isso que o Direito chama
de Responsabilidade Civil. 

Quando estamos falando em direito do consumidor, “o
buraco é um pouco mais embaixo”, já que o fornecedor é
responsável objetivamente pelos danos causados. Mas o
que isso significa? Ainda que você não tenha culpa,
poderá ser responsabilizado pela reparação dos danos
causados aos consumidores. Produtos defeituosos podem
representar uma grande indenização. Fique de olho!

Prevenir é melhor que remediar...

Com o atual dinamismo das relações consumeristas e o
desenvolvimento de modelos de negócio com base no
sharing economy ou economia colaborativa, é importante
que as startups intermediadoras também se protejam.

Os consumidores são protegidos não só nas relações de
consumo direto, mas também em relação às plataformas
de intermediação, que devem se manter atentos, ainda
que não tenham um contato tão próximo com os clientes. 

Para evitar que isso aconteça, é necessário deixar muito
claro os limites da sua atuação ao consumidor, através,
por exemplo, de um Termo e Condições de Uso bem
estruturado e atualizado. 

O CLIENTE SATISFEITO É SEU MELHOR VENDEDOR!

Mas não se preocupe! Não haverá essa
responsabilidade se o cliente utilizar o
produto de forma negligente ou o
defeito não existir.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA MAS EU NÃO SOU FORNECEDOR! 
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Está precisando de recursos para financiar suas ideias?
Fique atento à melhor maneira de captar recursos para
sua startup e conheça os instrumentos jurídicos que te
fazem conectar com potenciais investidores! 

CONVERSAS INICIAIS. Por onde começar.

Na abordagem por qualquer espontânea de um investidor
ou mesmo na apresentação do seu pitch para aquele
investidor que você está mirando, não existem regras. 

É o início do namoro – em que os interesses são
discutidos e a forma inicial começa a ser delineada.

Nesse momento dois instrumentos podem ajudar:

Não prometa o que não pode cumprir! Mesmo no
entusiasmo de uma nova parceria.... Em 2011, a WTorre,
responsável pela construção do estádio do Palmeiras e
dona dos direitos de exploração do Allianz Parque,
assinou um MoU com o grupo americano AEG, maior
gestor de arenas e estádios do mundo. No entanto, o MoU
foi rescindido quando a AEG não conseguiu cumprir com
suas obrigações de atrair grandes eventos e
patrocinadores para o estádio.

Fonte: https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,wtorre-rompe-
contrato-com-a-aeg-e-assume-gestao-do-allianz-parque,10000016536

Memorando de Entendimentos (MoU) ou Term Sheet.
Após o fornecimento das primeiras informações do
negócio, o MoU ou Term Sheet será o instrumento
para formalizar os entendimentos iniciais e delinear
os objetivos das partes. É o primeiro passo para um
contrato definitivo. 

QUANTO VALE SEU PITCH?

Acordo de Confidencialidade (NDA). Esse
documento vai servir para proteger todas as
informações fornecidas nessa fase.
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Fique atento ao negociar um MoU ou Term Sheet com um
investidor, pois este documento pode vincular você e sua
startup no futuro – é a fase de noivado! 

APORTE DE CAPITAL. Em busca de um novo sócio.

A maneira mais clássica de captar recursos é buscando
um novo sócio para sua startup. Uma pessoa ou uma outra
empresa colocará dinheiro em sua startup em troca de
uma participação no seu negócio. Esse investidor terá
direito de receber os resultados da startup, como também
participar das decisões sobre a vida da empresa.

INVESTIMENTO ANJO.
Aquele que te dá asas.

Os investidores anjo são profissionais
que já existem há algum tempo e se
dedicam a investir em novos negócios e novas ideias.
Porém, a regulamentação desse tipo de investimento
ainda é uma novidade no Brasil.

QUANTO VALE SEU PITCH?

Quando as conversas com o investidor
ficarem mais sérias, é hora de negociar
um  MoU ou Term Sheet – o instrumento
que irá determinar os termos e condições
para que a operação se efetive.

Pág. 49

Nesse momento, o casamento é firmado por meio 
de um Acordo de Investimento.

Nesse modelo, deve ser elaborado um
contrato de participação para definir as
regras do investimento. Mas não se
confunda, o investidor anjo não será seu
sócio. Essa é uma modalidade em que,
embora exista aporte de recursos, o
investidor além de não ser sócio, não tem
direito a voto na administração da empresa
e não pode ser responsabilizado pelas
dívidas da empresa. 

Como contrapartida pelo investimento, o investidor-anjo
será remunerado por sua contribuição pelo prazo máximo
de 5 anos, nos termos pactuados no contrato de
participação.



         MÚTUO CONVERSÍVEL. Mas ficarei devendo?

O mútuo, também conhecido como empréstimo, é também
uma maneira de financiamento para sua empresa. Por
meio deste acordo, o investidor empresta recursos para a
startup, que ficará com a obrigação de devolver esses
recursos após certo período. O mútuo pode ser simples, o
que significa que você terá que devolver o dinheiro após
certo prazo. 

Mas pode ser também um mútuo conversível, muito
utilizado nos contratos de aceleração, que dará direito ao
investidor em converter os recursos aportados em quotas
ou ações da sua startup após certo tempo. Dessa forma,
sua empresa (ou você) deixa de dever o investidor e
ganha um novo sócio.

De qualquer forma, é importante que os envolvidos nesse
empréstimo recolham os tributos devidos na operação,
inclusive o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). 

Em 2011, os acionistas minoritários da Schincariol buscaram
na justiça o desfazimento da venda de 50,45% de
participação na companhia, detida pelos irmãos Alexandre
e Adriano Schincariol, para a cervejaria Kirin, por não ter
sido observado o direito de preferência. No entanto, os
minoritários não tiveram sucesso na demanda por terem
proposto a aquisição das ações por preço inferior à oferta
feita pela Kirin – e por não ser possível, no direito de
preferência, a negociação de condições diferentes à
proposta já recebida.

Fonte: https://migalhas.uol.com.br/quentes/143130/revogada-liminar-que-
suspendia-a-venda-do-controle-da-schincariol-para-a-japonesa-

kirinrios-insistem-na-preferencia/

QUANTO VALE SEU PITCH?

Além da remuneração, ao investidor-anjo são garantidos o
direito de preferência na aquisição da empresa e o direito
de venda conjunta de seu aporte, nos mesmos termos
ofertados aos sócios. 

Cuidado com os juros e com o IOF!
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        COMPRA E VENDA.
        Quem precisa do dinheiro sou eu!

Nesse caso, um investidor compra as quotas ou ações da
sua empresa e o dinheiro não vai para a empresa, mas
sim para aquele sócio que vendeu suas quotas ou ações.
Você pode vender toda sua participação ou apenas parte
dela e apostar no futuro!

Existem também aqueles investidores que querem
comprar, mas não tão cedo. Nesse caso, também é
possível outorgar uma opção de compra, assim, o
investidor poderia optar por comprar sua participação
mais adiante.

         DEBÊNTURES. Posso emiti-las?

A depender do tipo societário de sua startup, você
também pode emitir debêntures, que são títulos
representativos de uma dívida da empresa. Assim, aqueles
que investiram nas debêntures de sua empresa, terão o
direito de receber o valor investido no futuro, além de
outras remunerações que podem ser pactuadas. 

As debêntures, assim como o mútuo, também podem ser
conversíveis em participação societária. Caso a conversão
se concretize, a dívida é extinta, mas sua startup terá um
novo acionista. 

QUANTO VALE SEU PITCH?

Lembre-se: Você pode reinvestir o
dinheiro da venda em uma nova startup!
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OUTROS. Não para por aqui!
 
Além das modalidades de captação de recursos descritas acima, existem outras maneiras de se estruturar os investimentos
na sua startup, como por exemplo: a constituição de uma sociedade em conta de participação – SCP; a realização de uma
permuta de participação societária; opção de compra ou subscrição; ou até mesmo uma incorporação de sua startup; dentre
outras maneiras. 
 
A definição dessa estrutura é muito importante e depende das características e especificidades de cada startup, dos seus
sócios e de seu negócio.

QUANTO VALE SEU PITCH?

DICA: A participação no capital social da sua startup pode valer ouro. Mais
importante que isso, além de conferir direito aos lucros da sociedade, a
participação de cada sócio determina quem realmente toma as decisões para o
futuro. Portanto, cuidado ao distribuir seu equity! 
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“EXPANSÃO DE MERCADO”

Não importa o tamanho da empresa; enfrentar novos
desafios para ampliar a participação em um mercado, para
abrir uma nova loja, ou mesmo para contratar o primeiro
funcionário faz parte do dia a dia de quem toca o negócio
próprio. E se você, como empreendedor, identificou uma
oportunidade e encontrou uma forma de agregar valor
real ao seu público, certamente quebra a cabeça sobre os
melhores caminhos para expandir.

No entanto, também é certo que essa reflexão venha 
 acompanhada por perguntas um pouco
espinhosas: quando expandir?
Quais são os modelos de
expansão disponíveis?
E, especialmente,
como captar recursos?

OS EMPRÉSTIMOS: COMO O SIDNELSON PODE TE
AJUDAR

Uma das formas mais comuns de obtenção de recursos é
pedir ao "Sidnelson" para acreditar no seu negócio. As
instituições financeiras são, em regra, pessoas jurídicas
públicas ou privadas, que tem como objetivo principal a
intermediação de recursos próprios ou de terceiros, em
moeda nacional ou estrangeira, necessários para financiar
as atividades de sua sociedade. Nesse tipo de contrato, a
startup assumirá o papel de devedora frente à instituição
financeira, que terá o papel de credora e cobrará juros e
exigirá garantias. 

Antes de celebrar quaisquer empréstimos é sempre bom
verificar qual a melhor forma de captação de recursos
para sua startup e a possibilidade de se manter
adimplente para que sua startup não perca o valor ou se
endivide. 

Procure o melhor investimento para o seu negócio.

O QUE SUA EMPRESA QUER SER QUANDO CRESCER?
QUANDO O SUCESSO CHEGAR.
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Vai aí um case para te motivar:

A Easy Taxi e a Tappsi, duas startups da América Latina,
perceberam que, para crescerem, a melhor estratégia a ser
adotada seria unir esforços em uma fusão. Anteriormente
concorrente, a união acelerou seu crescimento no mercado em
um setor de grande potencial. Após a fusão, as empresas
passaram a ter mais de 8 milhões de corridas por mês,
realizando o que foi considerada a maior fusão de startups da
América Latina.

Além dos empréstimos bancários, existem também outras
formas de hetero financiamento (expansão realizada por
meio de captação de recursos em fontes externas de
terceiros), como o M&A, que explicamos a seguir.

M&A: mas isso não é só para os grandes?
Expansão dos negócios unindo potências.

Como as operações de Fusões e Aquisições divulgadas
pela mídia sempre envolvem somas astronômicas, muitos
empreendedores concluem que o modelo é restrito a
grandes empresas. Mas não é bem assim. 

M&A (ou, em bom português, Fusões e Aquisições), é um
termo geral que se refere à consolidação de empresas.
Essas movimentações podem ocorrer de inúmeras formas,
seja por meio de compra e venda, subscrições, fusões,
cisões e/ou incorporações.

O QUE SUA EMPRESA QUER SER QUANDO CRESCER?
QUANDO O SUCESSO CHEGAR.
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Fonte: https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2015/12/easy-taxi-e-app-colombiana-
tappsi-fundem-operacoes.html
https://olhardigital.com.br/2015/12/15/noticias/easy-taxi-anuncia-fusao-com-a-colombiana-tappsi/

https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2015/12/easy-taxi-e-app-colombiana-tappsi-fundem-operacoes.html
https://olhardigital.com.br/2015/12/15/noticias/easy-taxi-anuncia-fusao-com-a-colombiana-tappsi/


Due Diligence

Débitos, passivos trabalhistas, tributários, fraudes: qualquer
novo negócio pode perder o brilho e a atratividade. A
ideia das operações de M&A pode parecer extremamente
atrativa tanto para quem compra, como para quem vende.
Entretanto, antes de entrar em qualquer novo negócio é
fundamental verificar quais são os riscos que uma nova
aventura poderia ocasionar.

As denominadas due diligences são auditorias para
verificação dos ativos negociados, da regularidade do
vendedor e, até mesmo, de suas partes relacionadas.
Essas auditorias buscam examinar a regularidade da
empresa a ser investida, apontar os principais riscos e 

responsabilidades, quantificar passivos e contingências e
como mitiga-los, possibilitando a negociação de preços,
garantias, condições precedentes e, até mesmo,
viabilidade do negócio em questão.

Auditorias legais completas avaliam desde aspectos
envolvendo a regularidade societária do Target, seus
contratos, passivos judiciais, ambientais até mesmo a
avalição de questões regulatórias, de propriedade
intelectual, de anticorrupção e de defesa da concorrência.
Além disso, a depender da modalidade de contratação do
M&A (porteira fechada, semi aberta ou full recourse, a
necessidade de realização da due dilligence aumenta,
principalmente para que seja elaborada uma cláusula de
indenização correspondente com os eventuais problemas
da empresa.

Uma due diligence bem feita poderá ser seu maior aliado
em uma negociação de M&A ou a salvação para não se
entrar em um navio prestes a afundar.

O QUE SUA EMPRESA QUER SER QUANDO CRESCER?
QUANDO O SUCESSO CHEGAR.
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Cresci, e Agora? Que tal um IPO?

O termo IPO ou Initial Public Offering consiste na primeira distribuição pública de ações de emissão de uma companhia
aberta. Em outras palavras, um IPO é a primeira vez que uma empresa vende suas ações para o público em geral, também
conhecido por muitos como abertura de capital. Por meio dessa operação, sua empresa poderá captar recursos diretamente
com terceiros para expansão, ou até mesmo, vender a participação societária já existente, sendo um meio de retirada dos
fundadores.

Muitos se animam com a ideia de realizar IPOs quando suas empresas começam a crescer, mas essa pode ser uma aposta
perigosa e onerosa. Por isso é fundamental entender todas as vantagens, desvantagens e consequências na realização de um
IPO.

A abertura de capital é um procedimento extremamente demorado e burocrático, com elevados custos. Ademais, após a
abertura de capital, a empresa terá obrigações e custos extras decorrentes de sua nova condição: a de companhia aberta. 

O QUE SUA EMPRESA QUER SER QUANDO CRESCER?
QUANDO O SUCESSO CHEGAR.
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Acesso ao mercado de capitais por meio de ofertas
públicas;

Maior flexibilidade na administração da estrutura de
capital;

Melhores níveis de governança corporativa e
transparência.

Mais alternativas de captação de recursos;

Redução dos custos de financiamento;

Float (maior liquidez patrimonial para acionistas);

Maior visibilidade;

Potencial de maior valor de mercado;

Lucratividade com a negociação pública de ações;

Atratividade de profissionais qualificados;

O QUE SUA EMPRESA QUER SER QUANDO CRESCER?
QUANDO O SUCESSO CHEGAR.

Elevados custos para abertura de capital e manutenção do
registro da companhia; 

Aumento da responsabilidade da alta gerência;

Publicações obrigatórias;

Necessidade de contratação de auditores independentes;

Infraestrutura de relação com investidores;

Volatilidade do valor da companhia;

negócios.
Menor sigilo dos
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Quer ver só? As boas práticas de governança são baseadas em 4 pilares:

Não caia no papo de que compliance é só para “gente grande” – o compliance nada mais é do que estar em conformidade
com a legislação e com as normas internas do seu negócio, mediante a adoção de uma postura corporativa ética que vise
mitigar a ocorrência de irregularidades, fraudes e até corrupção. Qualquer empresa precisa e pode ter essa estrutura!

Para isso, é preciso compreender um conceito mais amplo: o de governança corporativa – a sua grande aliada para o
crescimento sustentável da startup e um instrumento importante para agregar valor ao seu negócio.

Zelo constante pela
viabilidade econômico-

financeira do negócio, de
forma a preservar os
capitais financeiro,

intelectual, humano, social,
ambiental e patrimonial da

empresa.

RESPONSABILIDADE
CORPORATIVA

COMPLIANCE NÃO TEM TAMANHO MÍNIMO

E o melhor é que esse investimento comece agora!

Disponibilização correta e
facilitada de informações às

partes interessadas, por
exigência legal ou por
simples solicitação. As

informações podem ser
inclusive relacionadas a

elementos que norteiam a
ação gerencial e que estão

diretamente ligados à
preservação e à

valorização da organização.

TRANSPARÊNCIA

Tratamento justo e
isonômico de todos os

sócios, acionistas e demais
partes interessadas,

considerando os
respectivos direitos,

deveres, necessidades,
interesses e expectativas

EQUIDADE

Prestação de contas da
atuação dos agentes de
governança de modo

claro, conciso,
compreensível, 

 tempestivo e diligente,
assumindo integralmente
as consequências de seus

atos e omissões.

ACCOUNTABILITY
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Um bom programa de compliance é um instrumento da
governança para transformar estes pilares em
recomendações objetivas para todos os stakeholders. 

Para começar, um Código de Conduta pode te auxiliar a
estruturar as regras básicas da governança corporativa da
sua startup, dando diretrizes para as boas práticas e
refletindo para os seus colaboradores e clientes a
identidade, os valores e a cultura organizacionais.

Entre outros pontos, o Código de Conduta deve (i)
disciplinar as relações internas e externas da sua empresa
com todos os seus stakeholders, fomentando a
transparência e regulando eventuais conflitos de
interesses que surjam na condução dos negócios, e (ii)
proteger o patrimônio da empresa (tangível e intangível),
complementando as obrigações legais aplicáveis.

Outro instrumento chave é o canal de denúncias
anônimas, que auxilia na mitigação de riscos e
enfrentamento às transgressões de condutas, como por
exemplo de fraude e corrupção.

COMPLIANCE NÃO TEM TAMANHO MÍNIMO

Perda de reputação,
confiança pública e

negócios

Prisão e multas
para os executivos

envolvidos

Suspensão e
inidoneidade para

contratação pública

CORRUPÇÃO
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Para garantir seus benefícios para a efetividade e transparência na governança corporativa, o canal deve ser independente,
imparcial, garantir a confidencialidade dos denunciantes e promover a apuração e processamento das denúncias recebidas.

Mas lembre-se! Para ser efetiva, a governança corporativa precisa fazer parte da cultura da sua startup. Não basta escrever
um Código de Conduta super completo se não estiver em consonância com a realidade da sua empresa. É preciso seguir
todas normas vigentes na área que atuam – sejam elas trabalhistas, fiscais, regulatórias – além de dar o tone at the top – os
sócios e administradores devem promover e ser os guardiões de um ambiente de integridade e ética corporativa. Esse
comprometimento é fundamental para determinar o sucesso (ou o fracasso!) da governança.

A governança corporativa impulsiona a confiabilidade da sua empresa e gera valor, contribuindo para a sua reputação e
resiliência. Quem não gostaria de investir em uma empresa cuja estrutura é comprometida com a integridade? Este pode ser
um grande diferencial da sua startup! 
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As novidades introduzidas pelo novo marco legal das
Startups também se estendem ao ambiente da
administração pública, ao criar uma nova modalidade de
licitação destinada à contratação de empreendimentos
inovadores. Pela contratação de startups, o poder público
pretende, simultaneamente, resolver demandas públicas
que exijam solução inovadora com emprego de tecnologia
e ajudar a financiar a inovação do setor produtivo. 

O intuito da nova modalidade licitatória é conciliar
interesses públicos e privados, na medida em que visa
canalizar o potencial desses novos empreendimentos para
atender a demandas estatais e, ao mesmo tempo,
canalizar o alto poder de compra do Estado para financiar
e estimular o empreendedorismo inovador.  

Além disso, é possível perceber que a Lei admite a
contratação em caráter experimental dos
empreendimentos inovadores, já que se tratam de
mercadorias e serviços ainda não consolidados no merca- 

STARTUPS E LICITAÇÕES PÚBLICAS NO NOVO 
MARCO REGULATÓRIO
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do e cuja pertinência e viabilidade para a solução de
demandas da administração pública ainda estariam sendo
avaliadas. Ressalta-se que a Lei autoriza a contratação,
inclusive, de projetos futuros. 

Porém, deve-se observar os limites estabelecidos para a
contratação, que não pode ser superior a R$1.600.000,00
(um milhão e seiscentos mil reais) por contrato, e deve ter
prazo máximo de doze meses (prorrogável por mais doze). 

Uma vez participando da licitação, a empresa terá sua
proposta julgada por uma comissão composta por 3
pessoas, sendo uma delas um servidor público integrante do
órgão para o qual o serviço está sendo contratado e outra
sendo um professor de instituição pública de ensino
superior na área relacionada ao tema da contratação. Assim,
a decisão final do procedimento licitatório será baseada em
critérios objetivos sobre o impacto que a tecnologia
desenvolvida trará para o órgão público e em outros
critérios científicos. 
  



Esses critérios para julgamento das propostas devem considerar, entre outros fatores:

I - O potencial de resolução do problema pela solução proposta e, se for o caso, da provável economia para a
administração pública; 
II - O grau de desenvolvimento da solução proposta; 
III - A viabilidade e a maturidade do modelo de negócio da solução; 
IV - A viabilidade econômica da proposta, considerados os recursos financeiros disponíveis para a celebração dos
contratos; e;
V - A demonstração comparativa de custo e benefício da proposta em relação às opções funcionalmente equivalentes. 

Em resumo, a Nova Lei das Startups representa um incentivo ao avanço da pesquisa e desenvolvimento, refletido na
inovação dos modelos de negócios, o que, certamente, traz efeitos concretos às contratações públicas.

STARTUPS E LICITAÇÕES PÚBLICAS NO NOVO 
MARCO REGULATÓRIO
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Preencha o formulário no link abaixo que
entraremos em contato com mais informações
sobre nossos serviços profissionais. 

VEJA MAIS!

Visite a página especial em nosso site e veja o
conteúdo exclusivo que preparamos.

Aponte o celular para o QR code ou acesse
www.azevedosette.com.br/especial-azevedo-sette

 FALECONOSCO@AZEVEDOSETTE.COM.BR

PRECISA DE AJUDA PARA
EMPREENDER?

CONVERSE COM A GENTE

Temos um time preparado para ajudar nos
processos jurídicos para o sucesso do seu
negócio. Vamos começar?

Clique aqui ou aponte o
celular para o QR code.
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Por viver o dia a dia de startups, lado a lado com os empreendedores,
conheço as necessidades e dificuldades que são comuns a todos os
projetos nas etapas iniciais de desenvolvimento. Com isso, posso afirmar
que este e-book, produzido por autoridades no assunto, traz um conteúdo
de suma importância, não somente para startups que desejam evoluir de
forma estável e contínua, ressaltando os aspectos que garantem
segurança jurídica, mas também para investidores, aceleradoras e demais
atores que precisam conhecer as normas empregadas ao setor. Parabéns
e obrigado por compartilhar o conhecimento, Azevedo Sette.

BRUNO ANDRADE, 
CEO DO BIOTECH TOWN

bruno-andrade5000

https://www.linkedin.com/in/bruno-andrade5000/
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