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1. O DIREITO BRASILEIRO E O CONCEITO DE STARTUP 
 
Grosso modo, para o direito brasileiro, uma startup nada mais é que uma empresa como qualquer outra, ou 
seja, não existem leis que regulamentem sua criação ou seu enquadramento de forma a dar-lhes tratamento 
adequado. 
 
O mais próximo que temos de uma "lei" que trata do conceito de startup é a Portaria 721 do Ministro da 
Ciência, Tecnologia e Inovação, que foi publicada em 10 de outubro de 2012, a qual diz, em seu art. 3º, inciso 
I, que Startup ou Empresa Nascente é uma: “empresa recém-estabelecida, na qual se desenvolvem produtos, 
processos ou serviços com características inovadoras, garantidas por atividades de pesquisa e 
desenvolvimento, com o objetivo de inserção no mercado”. 
 
2. INTRODUÇÃO AOS TIPOS DE SOCIEDADES EMPRESÁRIAS 
 
O presente documento não tem a intenção de ser descritivo em todos os pontos que tangem cada uma das 
sociedades empresárias, como cada uma delas funciona e/ou se comporta. Na verdade, nossa maior intenção 
é que você entenda um pouco de cada uma delas para que, quando tomar a decisão de abrir uma empresa, 
saiba pelo menos o que ela é e quais são suas características básicas. 
 
Além desse ponto, traremos também as principais questões que as startups atravessam como empresa, e 
tentaremos esclarecer alguns mitos muito comuns que rondam esse meio como, por exemplo, aquela 
“história" de que se eu tiver 51% da minha empresa eu é quem “mando nela”, ou se é possível que um sócio 
entre “com o dinheiro” e o outro “com o trabalho”, etc. 
 
2.1. ME ou Microempresa 
 
São sociedades empresárias que possuem um teto de faturamento, qual seja, R$ 360.000,00 bruto ao ano, 
além do pagamento de tributos da maneira facilitada. E se superar esse valor? O desenquadramento é 
automático, passando a ser uma EPP (que iremos falar mais à frente). 
 
Outro ponto é que as ME’s não podem ter mais de 10 funcionários em seu quadro, esse limite estabelecido 
por lei garante que essas empresas não são grandes corporações maquiadas de microempresas para pagar 
uma tributação menor.  
 
Como a ME tem sua base legal na estrutura jurídica das Sociedades Limitadas, ela precisa de - pelo menos - 
dois sócios para que seja criada (Não confundam ME com MEI, esse último é o Microempreendedor 
Individual) e, portanto, precisa de um contrato social que terá um capítulo só para ele.  
 
A formalização da Sociedade é feita na Junta Comercial, mediante a apresentação do Contrato Social e 
recolhimento das guias dos tributos pagas (Vale lembrar que você tem que ter um contador e um advogado 
assinando o Contrato Social). 
 
2.2. EPP ou Empresa de Pequeno Porte 
 
Vamos para a diferença primordial entre ME e EPP: essa última tem faturamento mínimo igual ou superior à 
R$ 360.000,00 e, obrigatoriamente, inferior a R$ 3,6 milhões bruto ao ano. 
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Ambas ME e EPP possuem outros benefícios como, por exemplo, são dispensadas legalmente da contratação 
de Jovem Aprendiz e podem ser beneficiadas em licitações. 
 
2.3. MEI ou Microempreendedor Individual 
 
O nome é claro: Não pode haver sócios, sendo o empreendedor o único proprietário de sua empresa. Essa 
figura foi criada com o único objetivo de tirar os autônomos da “ilegalidade”, ou seja, de dar-lhes um 
tratamento empresarial adequado, fornecendo benefícios e, lógico, cobrando tributos pelo seu exercício 
profissional. 
 
O faturamento anual não pode ser superior a R$ 60.000,00 e, além disso, o faturamento mensal não poderá 
ser superior a R$ 6.000,00. Outro ponto aqui é que o MEI só pode ter um funcionário e ele, obrigatoriamente, 
deverá receber ou salário mínimo, ou o piso de sua categoria. 
 
Sua formalização em muitos Municípios é feita pela internet, ela não precisa de Contrato Social, de Contador, 
poderá emitir Nota Fiscal (inclusive a eletrônica), terá um CNPJ e poderá abrir conta empresarial nos Bancos, 
além de arcar com um custo fixo mensal de, na média, R$ 50,00. 
 
Ponto Positivo para uma Startup: Ótima alternativa para teste de validação de mercado e lançamento do MVP 
(Minimum Viable Product). 
 
Pontos Negativos em geral: Além das limitações que já foram apresentadas, i) não é toda atividade empresária 
que se enquadra no MEI, ii) o empresário não pode fazer parte de outra pessoa jurídica como sócio ou titular, 
iii) não permite a abertura de filiais e, principalmente, iv) a legislação não faz diferenciação entre o patrimônio 
empresarial e o da pessoa física do sócio-empreendedor, o que significa dizer que, a responsabilidade do sócio 
perante as dívidas da empresa é ilimitada, ou seja, para todo e qualquer ato danoso (seja para com seu cliente 
ou para com o fisco), os bens do sócio poderão ser utilizados para arcar com os danos causados. 
 
2.4. EIRELI ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada 
 
Essa modalidade é tão individual quanto ao MEI, no entanto, existe uma diferenciação primordial entre as 
duas: A Responsabilidade Limitada. Vai ali no item iv) do parágrafo acima que vocês vão entender. 
 
Essa sociedade empresária possui capital próprio e, como tal, quem responde pelas dívidas da empresa é o 
patrimônio dela, não o patrimônio do sócio - como sugere a responsabilidade ilimitada. Só que temos um, 
porém: Para abrirmos uma EIRELI, o capital social dela deverá ser, obrigatoriamente de, no mínimo, cem vezes 
o valor do salário mínimo da época de sua abertura, e o empreendedor só poderá possuir uma EIRELI - mas é 
permitido que ele seja sócio de uma sociedade Ltda. 
 
2.5. LTDA ou Sociedade Limitada 
 
Como o próprio nome sugere, essa é uma modalidade empresarial de responsabilidade limitada, ou seja, seus 
sócios (com a obrigatoriedade de pelo menos 2), integralizam o capital social da empresa e, de acordo com 
esses valores que representarão o percentual detido por eles, cada um será responsável limitadamente pelas 
obrigações dessa sociedade empresária, na medida de sua contribuição, logo, se eu possuo 90% da Ltda, a 
responsabilidade que cabe à minha parte é na proporção de 90%. 
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Essa modalidade de sociedade empresária é regida pelo Código Civil de 2002, dos arts. 1.052 a 1.087, caso 
haja determinadas situações não previstas nestes artigos, as dúvidas de como serão sanadas essas situações 
devem ser buscadas nos artigos que regem a Sociedade Simples (997 à 1.038) e ainda, por escolha dos sócios, 
a sociedade poderá ter sua regência supletiva na Lei de S/A. 
 
O que isso significa? Significa dizer que, não tendo previsão nos artigos da Ltda e da Sociedade Simples, os 
sócios poderão recorrer à Lei 6.404 para resolver os conflitos; mas isso não é tudo, o fato de instituir a 
supletividade pela Lei de S/A dá aos quotistas da Ltda alguns dos direitos lá previstos como, por exemplo, a 
instituição de um Acordo de Acionistas (que será chamado de Acordo de Quotistas, já que na Ltda o capital 
social é dividido em quotas, e não em ações). 
 
Podemos dizer que essa modalidade de empresa é uma forma simples, flexível, com custo moderado e, a 
depender do seu enquadramento, baixo; por isso, é a forma de sociedade empresária mais utilizada no Brasil 
- ME’s e EPP’s são modalidades de Ltda. 
 
Como tudo no direito “um conceito leva ao outro”, eu tenho que explicar uma diferença básica entre a Ltda 
e a S/A (sociedade por ações) para vocês agora, que será importante saber lá na frente! A Ltda é uma 
sociedade de pessoas, e não uma sociedade de capitais - como é a S/A.  
 
Explico: O que importa na constituição dessa empresa são as pessoas que se unem com um objetivo/comum. 
Já na S/A, as pessoas “pouco importam” porque o objetivo maior é a aquisição de capital para investimento. 
Isso cria - na Ltda - uma figura jurídica chamada de affectio societatis que, em português claro, significa: 
Afeição por ser sócio.  
 
E por que isso é importante? Porque se a “afeição por ser sócio” acabar, isso poderá acarretar duas coisas: 1) 
Na extinção da sociedade empresária ou, 2) Na exclusão de um dos sócios (Mas eu explico isso melhor quando 
falarmos do Contrato Social). 
 
Outro ponto importante aqui é quanto à cessão (transferência/venda) das quotas da sociedade. Na Ltda, se 
não tiver estipulado no contrato social como irá funcionar a cessão de quotas, elas poderão ser transferidas 
entre os sócios, sem que os demais sócios possam se opor a isso e, ainda, só poderão ser transferidas à 
terceiros se pelo menos 1/4 do capital social (25%) não se opor à transferência. Mas como funciona isso?  
 
Vejam bem: Se o motivo principal de constituição da sociedade são as pessoas que nela se encontram, 
determinado terceiro não-sócio poderá “não ser bem vindo à sociedade”; em outras palavras, ele poderá ser 
desafeto (bonita essa palavra, né?) de parte da sociedade, ou simplesmente não possuir atributos pessoais 
que contribuam para o crescimento da mesma e, por isso, os então sócios (ou sócio) detentores de 25% do 
capital social poderão negativar à venda/transferência/cessão. 
 
Mudando de assunto, para aqueles que procuram receber um investimento no futuro, a melhor modalidade 
para isso é, sem dúvida, a S/A e não a Ltda. É uma pena, mas a Ltda não foi pensada com esse objetivo e, os 
contratos de investimento são demasiadamente onerosos - tributariamente falando -, para serem 
concretizados numa Ltda. 
 
Isso significa que é “impossível ou inviável” receber investimento pela Ltda? Não. Existem inúmeros 
mecanismos jurídicos que serão aqui estudados e podem ser utilizados como meio de obtenção de 
investimento. Mas são formas jurídicas adaptadas para servirem como investimento e isso sempre cria uma 
insegurança em algum ponto, ou não satisfaz a figura do investidor ou do investido plenamente. 
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Agora eu quero chamar atenção para aquela “história" de que se eu tiver 51% da minha empresa, sou eu 
quem “manda nela”: Isso não é verdade no caso da Ltda. Existem algumas decisões que somente 2/3 do 
Capital Social (66% das quotas) podem tomar. Pior; as decisões que vocês mais precisarão tomar, e que são 
de maior impacto, precisam de 3/4 do Capital Social, ou seja 75%. 
 
Vamos enumerar: 1) Nomeação de Administrador não sócio, e; 2) A destituição de Administrador que é Sócio 
e foi designado como administrador no Contrato Social só poderão acontecer com 66% do capital social, já; 
3) A Modificação do Contrato Social e; 4) Incorporações, Fusões e Dissolução da Sociedade só poderão 
acontecer com 75% do capital social. 
 
2.6. S/A ou Sociedade por Ações/Anônima 
 
Antes de começarmos as explicações, devo informar a vocês que esse não será um ponto trabalhado e 
explicado de forma minuciosa. Isso porque, muito raramente uma startup inicia sua vida como S/A, ou se 
transforma em uma nos seus primeiros anos de vida. Existem vários motivos para isso, mas basicamente ela 
não nasce e não se transforma por causa do aumento da burocracia e da tributação. 
 
Outra coisa: Existem 2 tipos de S/A, as Companhias Abertas e as Companhias Fechadas. A diferença básica 
entre as duas é que, nas Abertas, a companhia comercializa suas ações no Mercado de Ações, Mercado de 
Valores Mobiliários ou Bolsa de Valores. Já a fechada só comercializa entre os sócios ou com terceiros que ela 
escolher. 
 
Já que é raro uma startup começar sua vida como S/A, imagine vocês uma empresa que já começa como 
aquelas de Capital Aberto? Então, grande parte do que falaremos aqui serve para a S/A de Capital Aberto, 
mas nós iremos manter os estudos eminentemente nas S/A’s de Capital Fechado, tudo bem? 
 
Essa modalidade societária tem uma lei inteirinha só para ela; a Lei 6.404/76 ou LSA (Lei das Sociedades por 
Ações). Mas porque as pessoas chamam de Sociedade Anônima? Vamos a um pouco de “cultura inútil”: O 
adjetivo “anônima” serve somente para indicar que a companhia não é conhecida como uma sociedade de 
pessoas, mas, sim, de capital (Lembra da diferenciação feita lá em cima?). 
 
Essa sociedade também é de responsabilidade limitada, assim como a Ltda, mas, com algumas diferenças. Da 
mesma forma que a Ltda, os sócios (via de regra) não respondem pelas dívidas da sociedade, então onde está 
a diferença?  
 
É que na Ltda, se um dos sócios não pagou sua parte do capital social (integralizou a totalidade de suas 
quotas), todos os demais sócios são responsáveis solidariamente e ilimitadamente por isso - o que significa 
dizer que, um responde pela dívida de todos, ou todos respondem pela dívida de um (pode ser uma alusão 
infame aos três mosqueteiros, mas fica mais fácil de entender). 
 
Já na LSA, o acionista (obs.: quotista é só na Ltda, okay?) responde sozinho pelo valor não pago (montante 
não integralizado), até o limite máximo que ele se comprometeu em pagar (valor total das ações que possui 
ou adquiriu). 
 
Outro ponto diferencial entre a Ltda e a S/A é quanto a cessão/transferência/venda de ações para terceiros. 
Já explicamos como funciona na Ltda (se o Contrato Social não prevê a forma, 1/4 ou seja 25% do capital 
social poderá se opor), agora, na S/A, isso não existe.  
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Não existe porque a natureza dela é eminentemente de capital e não de pessoas como é a Ltda. Logo, a lei 
até permite que sejam criadas algumas regras na hora de transferir, mas em hipótese alguma poderá 
submeter à decisão aos demais sócios, ou da maioria, para a efetiva venda/transferência/cessão. 
 
Só que essa facilidade vem com uma contrapartida chamada de “restrição ao direito de recesso”. O Direito 
de Recesso nada mais é que, o direito do Sócio de um belo dia acordar com o pé esquerdo e dizer: Não quero 
mais fazer parte da sociedade, vou pegar o valor da minha participação por ela em dinheiro e fazer o que eu 
quiser da minha vida. 
 
Na S/A o sócio só poderá fazer uso do seu direito de recesso em casos muito específicos, como: i) Alteração 
do objeto social da companhia - ela fabricava móveis e os sócios majoritariamente decidiram que ela agora 
iria cultivar abelhas para vender mel; ii) Incorporação, fusão ou cisão da sociedade; iii) Alteração dos 
dividendos obrigatórios - em outras palavras, mudança no percentual dos lucros que obrigatoriamente 
deveriam ser repartidos entre os sócios; dentre outros muitos. 
 
Agora vamos à parte que mais preocupa dos fundadores: Quem é que “manda" na empresa? Nessa 
modalidade temos o chamado Acionista Controlador, que pode ser Interno e Externo. O Controlador Interno 
é, via de regra, aquele que detém a maioria das ações com poder de voto; enquanto o Controlador Externo 
pode ser um órgão regulador, como por exemplo, a CVM (Comissão de Valores Mobiliários) - logo, o que 
interessa para nós aqui é o Controlador Interno. 
 
Trocando em miúdos: É quem detém 51% das ações com direito a voto na companhia. Isso poderá ser uma 
só pessoa, ou poderá ser um grupo de pessoas que se vinculam por acordo de voto, inclinação pessoal ou 
técnica, ou até mesmo por interesses diversos.  
 
A lei até limitou a forma de expressão de controle quando estipulou quórum mínimo para instalação das 
assembleias destinadas a determinados assuntos, como, por exemplo, alteração do estatuto social que é 
necessária a presença de 2/3 (66%) do capital social - mas a decisão ainda está nas mãos daqueles 51% 
absoluto ou, a depender do motivo da assembleia, relativo (51% dos presentes). 
 
E esses caras - ou esse cara - poderão fazer o que quiserem? No limite da Lei e do Estatuto, sim. No entanto, 
a responsabilidade pelas suas decisões também é cobrada, ou seja, ele(s) responderá(ão) no caso da utilização 
do seu poder com abuso para: i) Atividades estranhas ao objeto social da empresa; ii) Atividades que 
favoreçam outra sociedade em detrimento da sua; iii) Induzirem o administrador à Ilegalidade; iv) Aprovar ou 
fazer que se aprove contas irregulares; v) Deixar de apurar denúncia de irregularidade e; vi) Decidam contra 
o interesse da empresa. 
 
3. ENTENDA COMO UM CONTRATO SOCIAL PODE TRAZER MAIS CLAREZA PARA O SEU NEGÓCIO 
 
Existe conteúdo de qualidade na Internet, então iremos aproveitar alguns conceitos de um site que é ótimo 
para todo empreendedor: O endeavor.org.br/; portanto, se vocês pesquisarem por esses assuntos nesse site, 
irão encontrar essas matérias: 
 
Se você tem uma certidão de nascimento, sua empresa deve ter um Contrato Social. O documento é indicado 
aos empreendedores que pretendem formar uma sociedade, seja ela uma micro, pequena, média ou grande 
empresa. 
 

http://endeavor.org.br/
https://endeavor.org.br/aprenda-fazer-acordo-de-acionistas/
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Seu objetivo é formalizar uma sociedade junto ao CNPJ. Com isso, o empreendedor adquire o direito de abrir 
uma conta corrente jurídica, obter empréstimos, emitir notas fiscais e mais. O registro de uma sociedade 
exige que os sócios elaborem e registrem o Contrato Social junto à Junta Comercial de seu estado. Se a 
sociedade for simples, esse registro é realizado por um Cartório de Registro das Pessoas Físicas. 
 
3.1. Como Fazer um Contrato Social 
 
O primeiro passo é a divisão de quotas entre os sócios, pois é isso que define a participação de cada um no 
empreendimento. Um ou mais sócios devem receber a função de administrador do negócio. Entretanto, a 
função pode ser transferida, desde que previsto em acordo ou que se forme um novo acordo consensual. 
 
O valor pago a cada sócio também deve estar expresso no contrato da sociedade, seja em formato de pro 
labore ou distribuição dos lucros. Caso opte por determinar esse valor em outro momento, esta informação 
deve estar detalhada em contrato para sua posterior inserção no documento. 
 
Outro ponto essencial no seu contrato é determinar quem participa das deliberações mais importantes da 
empresa, como entrada de novos sócios ou empréstimos de alto valor. Estipule o tipo de decisão que só pode 
ser tomada com o consentimento de todos e aquelas que qualquer sócio pode tomar sozinho, ou que alguém 
dará a palavra final. 
 
Além disso, seu contrato social deve conter as atividades exercidas pela empresa e os locais em que atua. 
Dessa forma, você só poderá emitir notas fiscais referentes aos produtos ou serviços descritos. Mas não é 
adequado incluir vários tipos de atividade para aumentar sua abrangência, ou você terá que lidar com mais 
licenças e regimes tributários. 
 
3.2. Trabalhando dentro da Lei 
 
Para finalizar, não deixe de contratar os serviços de um advogado para a confecção do Contrato Social. 
Contabilistas também podem executar esse tipo de trabalho. Uma falha comum do empreendedor é pegar 
apenas o modelo disponibilizado pela junta comercial e preenchê-lo, mas é muito importante entender o que 
consta o documento e dedicar atenção a ele. Todas as cláusulas devem estar de acordo com o ordenamento 
jurídico em vigor e o documento final deve ser assinado pelo advogado da empresa, ainda que contratado 
apenas para aquele fim. 
 
Vale complementar que, enquanto o Contrato Social é obrigatório, um documento jurídico complementar e 
muito recomendado é o Acordo de Acionistas. Nele, estará mais detalhado o relacionamento entre os sócios 
e a empresa, as questões de governança e que medidas são tomadas em certos casos. Se o contrato social é 
a certidão de casamento do negócio, o acordo de acionistas é o acordo pré-nupcial. 
 
OBS.: Chamar o Acordo de Acionistas de Acordo Pré-Nupcial não é muito correto e, até ingênuo, porque muito 
raramente você conseguirá fechar um acordo como esse antes de abrir seu negócio. 
 
3.3. Entenda como deixar tudo Combinado em um Acordo de Acionistas pode ajudar a preservar sua 

Empresa 
 
“É melhor prevenir do que remediar”. Fazer um acordo de acionistas é tão necessário quanto fazer o seguro 
do seu carro antes que sofra um acidente ou um assalto. Ninguém espera o pior acontecer para depois fazer 
o seguro para cobrir todo o estrago. O mesmo se dá com o seu empreendimento e o contrato entre sócios. 

https://endeavor.org.br/7-historias-de-empreendedores-de-sucesso-brasileiros
https://endeavor.org.br/como-fazer-um-plano-legal-de-remuneracao-variavel/
https://endeavor.org.br/pro-labore/
https://endeavor.org.br/pro-labore/
http://www.endeavor.org.br/capital/emprestimos
https://www.endeavor.org.br/tenho-socios-como-fazer-um-acordo-de-acionistas/
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Muitos podem pensar que fazer um acordo de acionistas é apenas para quando os negócios passam por 
problemas. O ideal é que seja feito exatamente o contrário. Tendo um acordo firmado somente 
quando chegado o momento difícil, sua confiança pode estar abalada e chegar a um consenso justo e 
imparcial com todas as partes se torna um desafio bem maior. 
 
3.4. A Base de um Acordo de Acionistas 
 
Existem três pontos essenciais a serem detalhados na hora fazer um acordo com acionistas: 
 

Governança: é preciso saber como se faz a divisão de responsabilidades na sociedade, se há conselho 
de administração, quem vai ficar no comando em cada área do negócio, o que vai fazer nessa área, 
quais decisões só podem ser tomadas com o consenso de todo o grupo e quais podem ser 
determinadas individualmente. 

 
Transferência de ações: estabelecer como um acionista faz para vender suas ações, se os outros 
acionistas têm direito de preferência em aquisições, se haverá questões de bloqueio de venda por 
determinados períodos de tempo. 

 
Solução de impasse: como solucionar casos de divergência entre os sócios? Haverá alguma mediação 
ou arbitragem? Que mecanismos serão usados caso não haja solução imediata? 

 
Tudo deve estar previamente demonstrado nesse contrato, que por sua vez deve ser assinado por todos os 
acionistas, inclusive se mais alguém passe a integrar a sociedade. Para empreendedores, o acordo deve 
aparecer logo de início na constituição da empresa, quando as regras aplicáveis começam a ser negociadas, e 
em um segundo momento, quando a empresa vier a receber investimento, quando há uma negociação mais 
robusta. 
 
3.5. Combinar as Regras do Jogo para evitar Dor de Cabeça 
 
As medidas contratuais dependem sempre do caso em questão e do acordo entre as partes. Esse contrato vai 
evitar que você perca bons sócios em caso de uma situação muito complicada, ou que você tenha que passar 
pela experiência maçante de um processo judicial. Se conseguir estabelecer cláusulas claras em um acordo de 
acionistas equilibrado e consensual, o relacionamento entre vocês será muito mais saudável e o negócio, mais 
promissor e duradouro. 
 
4. ALGUMAS ESTRUTURAS DO CONTRATO SOCIAL 
 
Existem muitas cláusulas no contrato social que são de praxe. No entanto, vamos nos preocupar somente 
com as que produzirão algum diferencial prático na vida de uma Startup. 
 
4.1. Prazo da Sociedade 
 
Via de Regra, toda sociedade nasce com “Prazo Indeterminado”. Mas pouca gente sabe que existe uma 
diferença muito maior do que simplesmente o prazo quando se opta por ele existir ou não. No Direito 
Brasileiro, existe uma capacidade do sócio que é chamada de Direito de Recesso que, em outras palavras, 
significa dizer que o Sócio tem o direito de se retirar da sociedade (sair dela por livre e espontânea vontade) 
"quando bem entender". 
 

https://www.endeavor.org.br/como-inovar-em-modelos-de-negocios/
http://www.endeavor.org.br/artigos/gente-gestao/governanca-corporativa/a-importancia-de-conselhos-em-governanca-corporativa
http://www.endeavor.org.br/artigos/estrategia-crescimento/fusoes-aquisicoes/fusoes-e-aquisicoes-no-brasil-e-a-situacao-mundial
https://www.endeavor.org.br/pessoas/socios/
http://www.endeavor.org.br/tag/negociacao
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O problema é que, se ele faz isso, terá que ser feito uma análise do valor de cada ação para pagar a ele o tanto 
que ele possui. Exemplo: Se ele possui 20% de uma empresa, que corresponde à 25.450 ações e a apuração 
do valor de cada ação é de R$ 7,00 (sete reais), a conta aqui é simples: 7 x 25.450 = R$ 178.150,00 é o valor 
que terá que ser pago a ele. 
 
Isso se a empresa não tiver uma saúde financeira muito boa, pode até levá-la à falência/insolvência. Já 
imaginou? Vocês conseguem levantar a Startup, ela está bem, operativa, em crescimento, mas não possui 
reservas, aí vem um sócio e faz isso? Difícil situação - ainda mais porque não podemos colocar no Contrato 
Social que esse Direito do Sócio não pode ser exercido - isso é chamado de Cláusula Leonina, e o Juiz vai 
ignorá-la. 
 
O pior é o pagamento. Se tivermos o cuidado de mudar o que está na lei (porque a forma de pagamento a lei 
permite que seja negociada), teremos que pagar à vista, em até 90 dias da saída do sócio. Então, ainda que 
tenhamos que pagar, o melhor é pagar em suaves prestações mensais, ou até mesmo anuais, a depender do 
valor final. 
 
Agora, se no ato da Constituição da Empresa colocarmos no Contrato Social que o prazo de duração da 
Sociedade é de “XX” anos, aí nós poderemos colocar também que, durante esse tempo, esse Direito de 
Recesso não poderá ser exercido. Mas só se a Sociedade for Constituída por Prazo Determinado - isso 
impediria a possível mecânica explicada mais acima. 
 
4.2. Repartição de Dividendos diferida pelo Momento da Empresa 
 
Ao final de cada ano, é feito um balanço que irá demonstrar se a empresa teve lucro ou não. Em tendo lucro, 
ele será dividido entre os sócios, na proporção de seu percentual na empresa. No entanto, isso não precisa 
ser assim.  
 
Pode-se estipular que, determinados momentos da empresa não haverá repartição de dividendos, ou que 
essa repartição só ocorrerá com 50% do total, porque os restantes 50% deverão ser reinvestidos; enfim. 
 
4.3. Regência Supletiva à Lei de S/A 
 
Tem muita coisa que falta serem tratadas no Código Civil Brasileiro quando se diz respeito à questão 
empresarial. E a nossa Lei de Sociedade por Ações (S/A) é uma lei muito boa e bem detalhada. 
 
Então o Código Civil permite que você utilize a Lei de S/A sempre que faltar nele a solução para um problema! 
Mas tem um, “porém”, isso tem que ser dito no Contrato Social, senão, não pode utilizar.  
 
4.4. Cessão de Quotas 
 
Esse é sempre um ponto muito delicado na sociedade e diz respeito a compra e venda de ações dentro e fora 
dela. Muitas vezes um sócio quer vender sua participação, ou outro sócio quer comprá-la, ou terceiro quer 
entrar na sociedade e precisam existir algumas regras - muito comuns para Startups, mas muito difíceis de 
serem vistas no dia a dia. 
 
A lei já estipula que todo sócio tem Direito de Preferência na Compra das Ações/Quotas. Isso significa dizer 
que, se alguém me faz uma proposta, eu tenho que oferecer ao meu sócio a compra daquela quantidade de 
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ações, pelo mesmo preço e condições de pagamento. Se eu não fizer isso, qualquer sócio poderá invalidar o 
negócio e eu terei que devolver o dinheiro, inclusive, se já tiver recebido. 
 
4.5. Exclusão Extrajudicial de Sócio 
 
Outro ponto muito delicado é a exclusão de sócio. Não se pode excluir um sócio porque você não gosta dele. 
Você pode pedir que, judicialmente, ele seja retirado da sociedade porque não existe mais afeição em ser 
sócio e, ainda assim, terá que demonstrar os motivos pelos quais sua afeição não existe, e que esses motivos 
estão impedindo que o objeto social da empresa seja exercido plenamente. 
 
Agora, se o sócio começa a tomar atitudes que são prejudiciais a empresa, e se houver previsão no Contrato 
Social de que será possível excluir o sócio sem ir para a Justiça, pronto! É só tirá-lo da sociedade cumprindo 
com o que a lei determina para que isso aconteça - mas tem que cumprir com todos os critérios. 
 
Dessa forma, se ele não concordar, ele entra na justiça e pede ao Juiz para fazê-lo sócio novamente, mas, até 
lá, ele estará fora da sociedade por completo. Por isso é importante ter essa cláusula bem delimitada no 
Contrato Social. 
 
Obs.: Não é porque você excluiu seu sócio que ele não tem que receber a parte dele na sociedade, ok? Tem 
que apurar os haveres correspondentes à quota parte daqueles sócios e pagar de acordo com a lei ou com o 
Contrato Social. 
 
4.6. Pagamento em caso da Sociedade de resolver em relação a um Sócio 
 
Resolução da Sociedade em relação a um Sócio, traduzindo para o português claro, são 3 as formas disso 
acontecer: 1) O Sócio quis sair da sociedade (Direito de Recesso ou Retirada); 2) O Sócio faleceu e o contrato 
não permite o ingresso de cônjuge e/ou herdeiros e, e) O Sócio foi excluído. 
 
Independente dos casos, a lei determina que sejam pagos os haveres em até 90 dias contados do fato que 
desencadeou qualquer das situações acima, salvo disposição contratual em contrário. 
 
Algumas belezas da lei: Salvo disposição contratual em contrário significa dizer que, se no Contrato Social 
estiver estipulado que o pagamento da parte daquele sócio será feito em 24 vezes, iguais e consecutivas, 
iniciando-se a primeira parcela somente após a definição do quanto vale cada quota, que será feita por 
empresa qualificada para tanto e, o valor a ser pago à empresa, será repartido entre os sócios na proporção 
do seu percentual acionário, então assim será. 
 
Pode-se colocar um gatilho, dizendo ainda que, é facultado às partes (Sócios e Ex-Sócio, ou Sócios e Herdeiros) 
abrir mão da avaliação da empresa em caso de negociação interna sobre o montante recebível, na qual todos 
estejam concordes de tal valor. 
 
5. ESTRUTURAS DO ACORDO DE QUOTISTAS 
 
Uma parte dessa estrutura já foi apresentada no Capítulo 3. Lógico que a matéria da Endeavor é muito 
ilustrativa e só traz os conceitos de forma bem rasa, mas basicamente todo mundo que tiver assinado um 
Acordo de Quotistas/Acionistas, assinou um documento contento mais ou menos aqueles pontos. Vamos 
entender alguns deles e mais um pouco. 
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5.1. Quarentena para Cessão de Quotas 
 
Vedação de cessão total ou parcial das quotas por período determinado, sugere-se que, caso tal vedação 
exista, ela não extrapole o prazo de 3 (três) anos, para não dar margem a uma interpretação de excesso de 
direito e o juiz cancelar a cláusula. Basicamente é isso:  
 
Todo mundo (Ou uma Classe de Ações se a Sociedade for Dividida em Classes) fica proibido de vender suas 
quotas pelo prazo estipulado. 
 
5.2. Formas de Valuation como parâmetro nas Cessões de Quotas 
 
Essa parte o pessoal do Financeiro/Contábil é que entende tudo. Existem inúmeras formas de valorar uma 
estrutura empresarial, fluxo de caixa descontado, balanço patrimonial etc. Qual a melhor? Depende. 
 
Tudo irá depender do estágio da sua empresa e do tipo de empresa que é. Logo, deve-se estudar um modelo 
que seja mais adequado à sua empresa para entrar com uma cláusula como essa. 
 
Essa cláusula estipula o seguinte: Toda e qualquer negociação de quotas da sociedade será feita com base 
nesse sistema de valoração para se chegar ao valor mínimo de cada ação a ser negociada. 
 
5.3. Governança Corporativa 
 
Essa parte é muito técnica, então eu prometo tentar explicar da melhor forma possível, mas terei que utilizar 
um linguajar mais preciso aqui, tudo bem? A Governança Corporativa é o conjunto de regras que define as 
relações entre os sócios e os executivos responsáveis pela gestão da empresa. 
 
Quando digo conjunto de regras, aqui eu incluo o máximo de regras que podem existir e que regulam o 
funcionamento de determinada empresa: Leis, Portarias, Contrato Social/Estatuto Social, Acordo de 
Acionistas, Código de Ética, Regulamento Interno, Código de Conduta, Regulamento das Práticas Negociais, 
Visão, Missão e Valores, etc. 
 
Os sócios são fáceis de entender, agora quando digo executivos responsáveis pela gestão da companhia, me 
refiro a todos aqueles que tenham poder de decisão sobre o emprego e destinação dos recurso da empresa 
e, grande parte da Governança é fazer com que esses últimos sempre atuem no interesse dos investidores e 
da própria sociedade, mas nunca em nome de seu interesse próprio. 
 
Não precisamos ir muito a fundo para entender que uma empresa com uma boa estrutura de Governança 
Corporativa transmite maior segurança a quem pretende investir e, inclusive, de terceiro que com a empresa 
querem contratar, manter relações institucionais, criar parcerias e etc. Agora vem a pergunta: Como fazemos 
isso? 
 
5.3.1. Divisão de Competência 
 
Imaginando que num primeiro momento estamos falando de Startups e, como tais, elas não possuem 
condições financeiras para a contratação de mão de obra especializada e, por isso, utiliza-se de seu corpo 
societário para movimentar a empresa, a divisão de competências será feita sócio-executivo, por sócio-
executivo, na determinada área de atuação. 
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E como é a outra forma? Faz-se a divisão de competências por cargo e não por pessoa. Isso porque qualquer 
um poderá assumir aquele cargo, mas nas Startups é comum que um mesmo sócio agregue mais de uma 
função no executivo da empresa. 
 
"Não tem segredo": Sócio-Executivo, Fulano de Tal, ficará responsável pelo Cargo Administrativo/Financeiro 
da Empresa e, como tal, terá sob sua responsabilidade as seguintes funções: [DETALHAR AS FUNÇÕES ATÉ A 
ÚLTIMA DELAS] 
 
Isso porque, lá na frente, haverá cobranças do tipo: “E por que você não fez? Porque eu não sabia que era 
minha obrigação! Mas nós somos uma empresa pequena, somente 4 pessoas, todo mundo tem que fazer de 
tudo!” E isso é um erro muito sério! 
 
5.3.2. Limites do Exercício Funcional 
 
Aqui significa dizer que, quando alguém não puder fazer algo que está sob seu cargo, ele terá que passar pra 
alguém ou contratar alguém. Existem casos também que, para ele conseguir terminar, ele precisa de outro 
sócio e, esse outro sócio, não faz. Simplesmente esquece ou se nega. Poderá então ele passar por cima e fazer 
algo que não é de sua competência? Como provar?  
 
Enfim! Existem muitas coisas que estão ligadas à Divisão de Competências, mas fazem parte de outros tópicos 
e devem ser tão discutidas quanto elas. Aqui o melhor a fazer é criar um “Fluxograma Funcional” cujo objetivo 
é demonstrar os processos base da empresa, quem se relaciona com quem na execução desses processos, e 
quem é responsável por quem para receber e transmitir as informações que outro executa.  
 
5.3.3. Limites por Infrações ao Dever de Sócio e/ou Executivo 
 
Se os pontos acima foram bem delimitados, pode-se estipular penalidades por condutas objetivamente 
delimitadas; penalidades essas que poderão variar, de acordo com o cargo executivo ou pela condição 
societárias, até do pagamento de determinado valor (em caso de tomada de decisão que venha a causar 
algum prejuízo à sociedade), até a exclusão de sócio ou perda de percentual acionário em benefício da 
sociedade e/ou dos demais sócios (quando a conduta configurar penalidade grave ou gravíssima). 
 
5.3.4. Acesso aos Documentos da Empresa 
 
Todo sócio tem direito a ter acesso a qualquer documento da sociedade. Mas existem casos em que o sujeito 
não é sócio ainda e vocês não sabem se podem ou não confiar nele. Ou até mesmo a concorrente quer investir 
na sua empresa, mas você não quer que ela conheça sua estrutura. Nesse caso, o melhor a fazer é estipular 
que esses não terão acesso às informações da empresa e do negócio antes de um prazo que você acredita ser 
razoável para tanto - pronto. 
 
5.3.5. Voto de Qualidade por Especialidade da Matéria na Administração da Empresa 
 
Para fazer isso, os sócios têm que ter uma maturidade incrível entre eles e para com o negócio. Mas digo 
desde já: Funciona! Suponhamos que eu seja sócio de uma Startup e seja o programador. Todas as decisões 
referentes à infraestrutura tecnológica da empresa deverão passar por mim e não pelo CEO. E em caso de 
empate, a depender da quantidade de sócios, o voto do CTO nesses assuntos terá o peso de dois votos e não 
de um. 
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5.4. Algumas Cláusulas que fazem a Diferença 
 
Existem algumas questões que envolvem direitos dos sócios que sempre rondam o meio das startups, foi 
pensando nisso que eu compilei uma série de cláusulas de contratos sociais/estatutos sociais e acordo de 
quotistas/acionistas para que vocês pudessem entender como cada uma delas se apresenta e saber se esse 
tipo de segurança é para o seu negócio ou não. 
 
5.4.1. Tag Along 
 
A Cláusula de Tag Along visa garantir que qualquer acionista que queira adquirir o controle da sociedade 
empresária S/A (nesse caso o mínimo de 51% (cinquenta e um por cento) ou mais das ações), seja obrigado a 
ofertar a compra dos percentuais restantes por, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do valor pago pelo 
percentual que quer adquirir dos 51%. Obviamente, os detentores das demais ações poderão não aceitar a 
proposta, mas é um mecanismo que impede a tomada de controle hostil da companhia. 
 
No entanto, verificamos que essa cláusula é utilizada com maior força nas sociedades de capital aberto, 
enquanto nas de capital fechado poderão ser um dealbreaker da negociação, visto que um determinado 
investidor, ao saber de tal cláusula, poderá simplesmente não prosseguir com a aquisição. 
 
Foi pensando nisso que a prática do mercado fez com que essa cláusula tomasse uma direção diferente ao 
longo dos anos e, raramente é utilizada com esse objetivo. Hoje, existem inúmeras formas de modulação 
dessa cláusula, mas, principalmente, ela é utilizada para “seguir junto de uma compra de ações de 
determinado sócio”. 
 
Explico; imaginemos o seguinte cenário: Um dos 4 sócios de uma determinada startup, detentor de 20% da 
sociedade, quer sair do negócio ou vendar parte de suas ações para se capitalizar (está precisando de 
dinheiro). Nesse momento, ele informa aos demais sócios de sua intenção e aqui podem existir duas 
situações:  
 

1ª) Se no Contrato/Estatuto Social ou Acordo de Quotistas/Acionistas estiver previsto que ele deverá 
primeiro ofertar suas quotas/ações aos demais sócios, ele deverá fazê-lo e, somente poderá ofertar 
sua participação ao mercado após a negativa dos sócios;  
 
2ª) Caso não haja previsão no Contrato/Estatuto Social ou Acordo de Quotistas/Acionistas da oferta 
inicial aos sócios, ele informará sua intenção de venda, e ofertará ao mercado para, depois, ofertar 
aos sócios - na mesma medida que recebeu. 

 
Imaginemos que, independente da situação, o sócio ofertou as quotas/ações para o mercado e recebeu a 
seguinte proposta de um investidor: Compro 15 dos 20% de suas quotas/ações por R$ 500 mil à vista - ou 
seja, ele avaliou a empresa em aproximadamente, R$ 3 Milhões e 300 mil. 
 
Por lei, o sócio tem que levar essa proposta para os demais sócios a fim de oportunizá-los a cobrir essa 
proposta ou até mesmo de tomá-la para eles de forma unitária ou em grupo. Mas nesse exemplo, digamos 
que os sócios não tenham intenção de comprar nesse valor, porque ele está muito alto, ou seja, a proposta é 
muito vantajosa para o sócio vendedor. 
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Eles poderão utilizar-se, nesse caso, de uma cláusula de Tag Along para dizer o seguinte, até 50% de sua oferta 
poderá ser absorvida por nossas ações, de forma que, se você ofertou 15%, 7,5% será das ações de um, dois 
ou dos 3 sócios remanescentes, a depender do número de sócios que quiserem vender “junto com você”. 
 
5.4.2. Drag Along 
 
A Cláusula de Drag Along, se for estudada em seu conceito mais puro, vocês verão que ela foi criada com o 
intuito de ser a exata modulação do exemplo acima que dei sobre a cláusula de Tag Along. A sua lógica reside 
em oferecer ao comprador ações de terceiros sócios junto no pacote de compra do montante de ações 
negociadas. 
 
No entanto, mais uma vez o mercado foi evoluindo e, com ele, os conceitos e modulações das estruturas 
dessas cláusulas também foram, de forma que hoje, o Drag Along visa garantir que uma oferta de compra 
total da sociedade, ou seja, o trespasse completo da empresa, não seja barrada por minoritários. Por exemplo: 
Caso haja uma oferta de compra de toda a empresa, e pelo menos 70% (setenta por cento) dos acionistas a 
aceitarem, os demais sócios detentores dos 30% (trintas por cento) restantes serão obrigados a aceitar 
também o negócio, na mesma proporção, valor e forma de pagamento. 
 
Existe alguma forma de “barrar a execução de uma cláusula como essa”? Sim, quando ficar evidente que o 
valor pago por quota/ação é depreciativo em relação ao valor “real" da empresa. Esse real saiu entre aspas 
porque é sempre muito difícil avaliar uma empresa por completo, colocar preço em bens imateriais e 
intangíveis é algo, muitas vezes, extremamente subjetivo. 
 
Mas aqui estamos falando de uma depreciação visível, como, por exemplo, a empresa ter um patrimônio 
líquido imobilizado de R$ 1 Milhão e a proposta de compra é de R$ 750 Mil. Nesse caso, os sócios detentores 
dos 30% da sociedade poderão ir à justiça pedindo que tal aquisição não seja permitida por dilapidação do 
patrimônio social, depreciação da ação e afronta à sociedade empresária - o que poderá acarretar, inclusive, 
na exclusão dos demais sócios detentores dos 70%. 
 
Mas se a empresa for Ltda, os sócios detentores de pelo menos 25% poderão barrar a venda da sociedade 
como um todo, se não concordarem com a cessão das quotas para a pessoa do investidor/comprador - de 
acordo com a própria lei brasileira, logo, essa cláusula só toma efetividade se acionada com percentual inferior 
à 25%; fica a dica. 
 
5.4.3. Buy or Sell ou Shotgun 
 
A Cláusula de Buy or Sell serve para os casos em que houver divergências ou impasses sobre a condução dos 
negócios e, por isso, uma das partes aciona a cláusula para ofertar a compra das ações do sócio, ou grupo de 
sócios, que fizerem parte do impasse.  
 
Assim, o impasse será definido pela aquisição das quotas/ações de uma parte por outra, em sistema de 
revezamento de oferta, ou oferta única “às cegas”. No sistema de revezamento, é mercada uma reunião e, a 
parte que pediu a instalação da cláusula de Shotgun oferta um determinado valor pelas quotas/ações da outra 
parte; a outra parte pode dar-se satisfeita com o valor e vender, ou fazer uma oferta maior pela compra das 
ações daquele primeiro sócio que convocou a cláusula. Isso ocorrerá sucessivamente até que uma das partes 
decida vender pelo valor ofertado pela outra, seja por não conseguir pagar mais, seja porque o valor ofertado 
lhe basta. 
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No sistema de oferta “às cegas”, ambas as partes entregam um envelope lacrado para uma terceira pessoa 
designada como presidente da reunião e, esse, de posse de ambos, analisa as ofertas feitas por cada um e, 
aquela com maior preço por ação vence automaticamente o impasse tendo o dever de comprar as ações dos 
demais sócios pelo valor ofertado. 
 
Tal cláusula visa impedir que sejam ofertadas internamente valores exorbitantes para a venda, uma vez que, 
caso o sócio as faça, ele estará obrigado nos mesmos parâmetros na compra, caso outro sócio queira vender 
suas ações. 
 
5.4.4. Poison Pill 
 
A tradução aqui pode ser literal, sem receios: Essas são cláusulas conhecidas como Pílulas de Veneno, ou seja, 
mecanismos utilizados para tornar a tomada de controle acionário menos atrativa para o adquirente. 
 
Tomada hostil de controle, ou Takeover Bid, é a tentativa de obtenção do controle da companhia, por meio 
da aquisição direta de determinado número de ações com direito à voto em bolsa de valores, sem que os 
demais sócios tenham conhecimento disso, ou possam se opor a isso. 
 
Logo, essas cláusulas são utilizadas em sua grande extensão nas companhias de capital aberto (S/A com ações 
negociadas na Bolsa), sendo que, o próprio Tag Along acima explicado, em sua primeira versão mais pura, é 
um exemplo de Poison Pill. 
 
O importante é entender aqui que, quando nos utilizamos de ferramentas como essas, vários elementos como 
quantidade de ações, preço, forma de pagamento, dentre outros aspectos são (e devem ser) previamente 
estabelecidos para que nem a empresa, nem os sócios, sejam prejudicados por uma possível aquisição de 
uma quantidade de ações que somem o controle da sociedade empresária. 
 
Existem inúmeras modalidades de Poison Pill, tais como fair, pura ou em branco, flexível, em dose dupla, 
incidental, pétrea ou blindada e leonina, mas o que devemos nos atentar aqui é o seguinte: Como os médicos 
dizem, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, logo, se uma cláusula de proteção como essa for 
criada em benefício e de acordo com os valores, ideais, visão e missão da companhia e dos sócios, ela 
certamente será bem vista e aceita tanto pelo mercado, como pelo judiciário. 
 
5.4.5. Look-Back Provision 
 
Muitas vezes quem recebe a oferta de investimento ou compra de uma empresa é o responsável pelo setor 
de negócios, de investimento, ou até mesmo o CEO. Quando tratamos da compra da totalidade da empresa, 
os valores costumam ser muito altos e, tal fato, pode chamar a atenção daquele que recebeu a proposta de 
forma a corromper-lhe o caráter e as obrigações de boa-fé para com seus pares. 
 
Por isso, imaginemos a seguinte situação: O Fundo de Investimento Y entra em contato com o CEO de 
determinada Startup e faz uma oferta de compra da totalidade da empresa pelo preço de R$ 150,00 por quota 
da sociedade. No contrato Social encontram-se 3 sócios e seu capital social é de R$ 10.000,00, sendo R$ 1,00 
a quota - ou seja, 10.000 quotas. 
 
O CEO, que também é fundador, possui 5.000 quotas e, os demais sócios, possuem cada um, 2.500 quotas. 
De posse dessa informação, ele oferece a compra da parte de seus sócios “para tocar o negócio sozinho”, o 
valor de R$ 100.000,00 para cada um, ou seja, R$ 40,00 por quota. 
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Os sócios, sem conhecimento da proposta feita pelo Fundo de Investimentos Y, acreditam que estão fazendo 
um bom negócio e aceitam, só tomando conhecimento da venda da empresa para o fundo 12 meses depois. 
 
Essa cláusula será escrita para que, em esse fato ocorrendo, os sócios que foram viciados em sua vontade 
pela falta de informação (enganados), sejam ressarcidos no valor restante do montante não recebido pela 
primeira transação - ou no exemplo acima, R$ 110,00 por quota. 
 
Mas será que eu não posso pedir a devolução das quotas? Pode sim. No entanto, esse é um processo mais 
complexo de ser aceito, visto que, se você aceitou a venda de sua participação por menos, porque motivo se 
oporia na venda por mais? Além do que, caso você peça o retorno das ações, a negociação provavelmente 
será cancelada desde o início e todos os valores (incluindo aqueles R$ 40,00 por ação que você recebeu), 
deverão ser ressarcidos aos seus antigos donos - cabe a você decidir se vale a pena. 
 
5.4.6. Cláusula Antidiluição 
 
Diluição societária ocorrerá no aumento de Capital Social; isso quer dizer que o sócio perde ações? Não, isso 
significa dizer que ele reduz sua capacidade decisiva na sociedade por meio da redução do seu percentual - 
além de receber menos dividendos também. 
 
Como funciona? Se sua empresa tem um capital de 10.000 quotas e vocês emitirão novas quotas para que 
terceiro adquira, o que antes era 100% das quotas sociais, passa agora a ser menos. Por exemplo: Um terceiro 
não sócio faz uma proposta de investimento para adquirir 15% da sociedade empresária, mas esse dinheiro 
não irá para o bolso dos sócios e, sim, para que a empresa possa investir nela mesma. 
 
Se num primeiro momento temos que 10.000 quotas representavam 100% da empresa, com a emissão de 
15% de quotas, esses 10.000 representarão somente 85% das ações - em regra de três simples, serão emitidas 
1.764 ações para esse novo sócio, totalizando um capital social de 11.764 quotas. 
 
Assim, os antigos sócios que detinham, respectivamente 4.000 (40% do capital social), 3.000 (30% do capital 
social) e 3.000 (30% do capital social), agora terão 4.000 quotas (34% do Capital Social) e, os outros dois, 3.000 
quotas (25,5% do capital social) cada. 
 
Dessa forma, as cláusulas antidiluição poderão dizer que o capital social só será aumentado até certo limite 
e, caso ele queira ser ultrapassado pela maioria necessária para o aumento, que seja realizada uma auditoria 
externa por peritos em investimento para confirmar a necessidade do aumento de capital acima do teto.  
 
Outra forma é instituir que a sociedade somente fará o aumento de capital se atingido determinado patamar, 
com o intuito de todos os sócios poderem, individualmente, ter a capacidade de manter seu percentual 
acionário. Mas isso é possível? É sim. 
 
O aumento de capital, quando de um investimento, é realizado para que a empresa seja capitalizada a fim de 
que, com esse dinheiro, sejam realizadas melhorias ou aprimoramentos no negócio. Se o direito de 
preferência na subscrição de novas ações estiver claro e instituído no Contrato/Estatuto Social e/ou no Acordo 
de Quotistas/Acionistas, não será necessário que terceiro ingresse na companhia, uma vez que esse 
investimento poderá ser realizado pelos atuais sócios. Logo, fica a cargo deles admitir dinheiro de terceiros 
ou não. 
 



ORIENTAÇÕES GERAIS PARA STARTUPS 

 

 
av. n. s. da penha, 1495, 7º andar, santa lúcia, vitória, es        +55 27 2122-7447        www.fass.legal 

Isso também poderá ser relativizado, ou seja, 2 dos 3 sócios podem querer manter seu percentual na 
participação e, o 3º, poderá abrir mão de investir mais na empresa, por qualquer motivo que seja. Caso ele o 
faça, os cenários são: 1) Um sócio individualmente ou os outros dois em conjunto poderão adquirir aquele 
percentual que seria do 3º Sócio; 2) Eles vendem aquele percentual do 3º sócio para um investidor não sócio; 
3) Eles não conseguem vender para o investidor não sócio e não tem dinheiro para comprar, então só 
aumentam o capital social na medida do investimento feito pelos dois e excluem aquele aumento 
correspondente ao 3º sócio. 
 
6. ASSINATURA DOS CONTRATOS E A CAPACIDADE EMPRESARIAL 
 
Bom, senhores, é muito comum que a pessoa que assine determinado contrato pela empresa seja seu Diretor 
Executivo, ou como é conhecido no mundo das Startups, o CEO. Mas isso está correto? Nem sempre… 
 
No direito, para uma Pessoa Física realizar um “negócio jurídico” (como é chamado a celebração de um acordo 
de vontade entre as partes, ou seja, um contrato), você precisa ser um agente capaz.  
 
Trocando em miúdos, via de regra, são aqueles maiores de 18 anos em pleno uso e gozo das suas faculdades 
mentais - leia-se: não tenha qualquer condição mental que diminua sua capacidade de interpretação, 
cognição, trato etc. 
 
Transportando esse conceito para a vida de uma empresa, ou seja, uma Pessoa Jurídica, isso também deve 
ser respeitado e, além daqueles requisitos que coloquei, existe outro que muitas pessoas não sabem: O 
agente capaz, ou seja, as pessoas detentoras da capacidade empresarial para contratar, são os 
administradores. 
 
Isso significa dizer que, aquela pessoa jurídica, aquele ente que chamamos de empresa, só estará 
concordando com determinado contrato, se todos os administradores assinarem aquele documento.  
 
Lógico que um único administrador pode, tendo procuração dos demais, assinar sozinho - sem problemas -, 
entretanto, não é o que vemos no nosso dia a dia e isso pode acarretar inúmeras situações. 
 
Por exemplo: Se um contrato possui somente uma assinatura e são 3 os administradores (considerando que 
aquele que assinou não possui procuração dos demais), caso as obrigações daquele contrato sejam 
executadas em juízo, os demais administradores não assinantes poderão alegar que a empresa não se obrigou 
com ninguém naqueles termos, uma vez que o contrato padece de capacidade empresarial - Advogado tem 
mania de escrever difícil, né? 
 
E aí? O que acontece nesse caso se ficar comprovado que o Administrador assinou sem o consentimento dos 
demais? Ele pessoa física ficará responsável por cumprir com as obrigações do contrato e, além disso, poderá 
indenizar a parte contrária porque essa acreditava estar assinando com determinada empresa, quando na 
verdade não estava. 
 
Tem outro ponto aqui que tem que ser deixado bem claro. Toda empresa possui um Objeto Social, ou seja, 
aquilo que ela pretende fazer efetivamente no comércio, também conhecido como CNAE.  
 
E se o administrador possuía procuração dos demais para assinar um contrato em nome da empresa, mas 
quando ele o faz, aquele contrato continha obrigações que fugiam ao Objeto Social da empresa? Exemplo: 
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Empresa fabricante de móveis, e o administrador assina um contrato de cultivo de abelhas para exploração 
do mel. 
 
Isso é um ato atentatório à empresa, em outras palavras, um crime perante a sociedade, uma vez que aquele 
administrador utilizou de sua capacidade com abuso de poder e, por isso, ele poderá ser responsabilizado e, 
a depender do caso, até expulso da sociedade. 
 
7. CONSIDERAÇÕES SOBRE OS DIREITOS AUTORAIS, DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E A LEI DE SOFTWARE 
 
Basicamente nós iremos nesse tópico diferenciar esses três conceitos e explicar o motivo pelo qual o software 
não é patenteável, mas, também, quais proteções ele possui perante a legislação brasileira. 
 
7.1. Direitos Autorais 
 
Direito autoral é um conjunto de prerrogativas conferidas por lei à pessoa física ou jurídica criadora da obra 
intelectual, para que ela possa gozar dos benefícios morais e patrimoniais resultantes da exploração de suas 
criações.  
 
O direito autoral está regulamentado pela Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98) e protege as relações entre 
o criador e quem utiliza suas criações artísticas, literárias ou científicas, tais como textos, livros, pinturas, 
esculturas, músicas, fotografias etc. Os direitos autorais são divididos, para efeitos legais, em direitos morais 
e patrimoniais.  
  
Os direitos morais asseguram a autoria da criação ao autor da obra intelectual, no caso de obras protegidas 
por direito de autor. Já os direitos patrimoniais são aqueles que se referem principalmente à utilização 
econômica da obra intelectual. É direito exclusivo do autor utilizar sua obra criativa da maneira que quiser, 
bem como permitir que terceiros a utilizem, total ou parcialmente.  
  
Ao contrário dos direitos morais, que são intransferíveis e irrenunciáveis, os direitos patrimoniais podem ser 
transferidos ou cedidos a outras pessoas, às quais o autor concede direito de representação ou mesmo de 
utilização de suas criações. Caso a obra intelectual seja utilizada sem prévia autorização, o responsável pelo 
uso desautorizado estará violando normas de direito autoral, e sua conduta poderá gerar um processo 
judicial.    
  
A obra intelectual não necessita estar registrada para ter seus direitos protegidos. O registro, no entanto, 
serve como início de prova da autoria e, em alguns casos, para demonstrar quem a declarou primeiro 
publicamente.   
 
7.2. Direito De Propriedade Industrial 
 
O Direito de Propriedade Industrial é previsto, inicialmente, na própria Constituição Brasileira, em seu Art. 5º, 
inciso XXIX que diz: “A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua 
utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresa e a 
outros signos distintivos” e, mais especificamente na Lei de Propriedade Industrial nº 9.279/96.  
 
O que interessa para startups nesse caso? A concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; A 
concessão de registro de marca e; A repressão à concorrência desleal.  
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E o que pode ser patenteado? São 3 as principais características para a patenteabilidade: Novidade, Atividade 
Inventiva e Aplicação Industrial. E os softwares? Esses não são considerados pela lei como invenção e nem 
modelo de utilidade; logo, não são patenteáveis (Art. 10º da LPI) - e o que são então? Basicamente hardwares, 
eletroeletrônicos, componentes físicos, algo que se consegue pegar. 
 
Existe 1 único caso de patenteabilidade de software no Brasil, que é quando ele vem embarcado em um 
hardware “de fábrica”; em outras palavras, eu criei alguma coisa física, eletrônica, que possui um programa 
de computador dentro dele para que ele possa fazer o que quer que seja. Nesse caso o software estará 
protegido pela patente na mesma medida que “aquela coisa física, eletrônica”. 
 
Quanto à marca, essa é composta por sinais visualmente perceptíveis (símbolos, figuras, nomes, emblemas, 
etc.) utilizados para fins distintivos, ou seja, com o objetivo de individualizar os produtos ou serviços de uma 
determinada empresa.  
 
A marca também deve ser nova, de forma que não permita nenhum tipo de confusão para o consumidor final 
dela com outra já existente no mercado. No entanto, é permitido o uso de marcas similares quando o objeto 
social da empresa é completamente diverso da outra já registrada - por exemplo, uma marca de automóvel 
com nome bastante próximo à uma marca de vinhos. 
 
Já no que diz respeito à concorrência desleal, temos que essa se dá pelo conjunto de condutas fraudulentas 
e desonestas pelo empresário, com a finalidade de afastar a freguesia do concorrente - ou seja, precisa ser 
feita por meios ilícitos. Alguns tipos de concorrência desleal são:  
 

i) Denigração do Concorrente;  
ii) Desvio de Clientela;  
iii) Confusão entre o estabelecimento e o produto;  
iv) propaganda com falsa atribuição de mérito especialmente reconhecido;  
v) corrupção para obtenção de vantagem indevida e; violação de segredo com abuso de confiança. 

 
7.3. Lei de Software 
 
Por fim, o software. Regida pela Lei 9.609/98, o software é protegido por direito “autoral”, com validade de 
50 anos e, como direito autoral, não é necessário que ele seja registrado; no entanto, se o for, ele terá uma 
proteção muito mais, inclusive em outros países devido a acordos internacionais firmados pelo Brasil. 
 
Você somente poderá requerer o direito de exclusividade de determinado software se comprovar sua autoria 
e, tal ato, é muito mais facilmente inteligível para o judiciário brasileiro, se feito o registro.  
 
É comum alguns sistemas de engenharia reversa serem utilizados para copiar softwares no mercado e criar 
verdadeiros copycat’s; portanto, ter uma base para instruir a perícia sobre a criação do software é 
imprescindível, como, por exemplo, a documentação dele. 
 
8. OBSERVAÇÕES SOBRE O DIREITO DO CONSUMIDOR 
 
Nesse tópico iremos analisar algumas das responsabilidades da empresa perante um dos steakholders mais 
importantes da startup: O Consumidor. E, para isso, cabe inicialmente fazermos uma distinção que parece 
simples, mas suas consequências são bem diversas: 
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8.1. Qual a Diferença entre Prestação de Serviços e Venda de Produtos? 
 
A melhor forma de fazer essa distinção é com exemplos, então vamos lá! Já ouviram falar no Conta Azul? 
Conta Azul é um sistema de gestão financeira, totalmente on line, que permite o usuário fazer a gestão em 
diversos níveis da sua empresa, desde estoque, até faturamentos, NF-e e até integração com Contadores. 
 
Mas ele faz a administração da sua empresa? Como assim, que pergunta é essa? 
 
Quando você contrata uma empresa de administração que fará - além da administração da sua empresa - seu 
financeiro, você espera que ao final de cada dia, semana, quinzena e/ou mês, ela esteja com todos os 
levantamentos de entrada e saída de notas fiscais, relatórios de gastos, gerenciamento dos investimento, etc. 
tudo, em mãos, e você, a pessoa que a contratou, somente irá analisar seu trabalho a fim de se certificar de 
que não há nenhuma irregularidade - além de poder tomar algumas decisões com os números apresentados. 
Onde você quer chegar? 
 
Na prestação de serviço, a pessoa contratada é responsável pelo serviço executado. Se a administradora não 
imputar os dados corretamente, falta-lhe perícia, e ela poderá ser responsabilizado por isso. Imagine o 
Contador que faz sua contabilidade de forma equivocada e você descobre, lá na frente, que estava pagando 
tributos além dos que você deveria? Ele, por imperícia, deverá responder por esses pagamentos fora do 
enquadramento tributário e restituir-lhe o dinheiro. 
 
Já na Venda do Produto não tem essa mesma carga de responsabilidade. Sua obrigação é outra. Quando 
contratamos o Conta Azul, por exemplo, você não espera abri-lo no seu navegador e, num passe de mágica, 
todas as contas estão lá, perfeitamente imputadas no sistema, todos os investimentos contabilizados, a 
entrada e saída de mercadorias com o controle de vendas e estoque em perfeita sintonia. Isso não irá 
acontecer, porque o software PERMITE que VOCÊ faça todas essas coisas; ele não se compromete por 
contrato em fazê-las para você. 
 
Sua obrigação, quando da criação e disponibilização de um software para o mercado, é o seu funcionamento, 
dentro daquilo que você disse que seu software faria. Em outras palavras, se você disse que é possível fazer 
entrada e saída de Notas Fiscais, tem que haver um campo permitindo esse tipo de operação, assim também 
é com todas as outras questões, como o controle de investimento, estoque, vendas e etc. 
 
Se seu software é web, ele tem que estar disponível 24/7/31, essa é sua obrigação. É lógico que existem 
momentos que isso não será possível, como manutenção de servidores, como correção de bugs ou, até 
mesmo, um update. Mas essas situações são, em sua maioria previsíveis, e deverão ser alertadas aos seus 
consumidores da data e horário de sua ocorrência, impedindo violação e quebra do contrato de uso do 
software. 
 
Em outras palavras, se você está abrindo uma startup com fins em uma prestação de serviço, saiba que está 
assumindo um risco jurídico muito maior do que aquele que está desenvolvendo um software para ser 
utilizado.  
 
8.2. Desconsideração da Personalidade Jurídica 
 
Esse tópico pode aparentar estar “fora" da sequência lógica do estudo, mas vocês precisavam de outros 
conceitos para chegar até aqui.  
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Quando você registra sua empresa (com excessão do MEI, todas as outras se enquadram nesse ponto), você 
dá a ela uma coisa chamada de “personalidade jurídica”, o que significa dizer que ela é um ente, uma 
construção jurídica que responde por seus atos, responsável pelas obrigações que assume com seu 
patrimônio próprio - Ou seja, a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa física dos sócios que a criaram; 
lembram da responsabilidade limitada de que falamos? 
 
Existem duas formas de o Judiciário aplicar a Desconsideração da Personalidade Jurídica, que são chamadas 
no direito de Teoria Maior e Teoria Menor. A teoria maior é aplicada pelo Código Civil em seu art. 50, que diz 
“Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão 
patrimonial, pode o juiz decidir […] que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam 
estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.”  
 
Vamos traduzir: Praticou atos de ilegalidade, fraude, contrários a lei, utilizando-se da sua empresa para 
acobertar essas atitudes, caso ela não possua bens suficientes para pagar pelos prejuízos causados, o Juiz 
ordenará o bloqueio e a disposição dos bens dos sócios para isso. 
 
Já a teoria menor é aplicada pelo Código de Defesa do Consumidor, e ela é preocupante para o empresariado 
brasileiro, porque não está 100% relacionada à ilegalidade. Ela poderá ser utilizada em caso de dívida não 
paga, ou quando a personalidade jurídica for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados, o que não 
necessariamente quer dizer que a empresa cometeu algum ato ilícito, mas pode significar que o mercado 
esfriou e ela não conseguiu arcar com suas obrigações - isso é uma das variáveis que entram no chamado 
“Risco Brasil” para empreender. 
 
9. TERMO DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
 
Ponto essencial para qualquer Startup são seu Termo de Uso e sua Política de Privacidade, uma vez que, sem 
eles, muito do que é feito dentro do app/software/webapp pelo usuário, se não forem apresentadas “as 
regras do jogo”, poderão acarretar condenações judiciais graves. 
 
9.1. Conceito e Estruturas do Termo de Uso 
 
Não se deve confundir “Termo de Uso” com “Manual de Uso/Utilização do Software”. O Manual de Uso serve 
como um “Manual de Instruções” de um aparelho celular, ou de uma máquina de lavar. 
 
Já o “Termo de Uso” define como será a interação do usuário com o software, quem será responsável por 
essa interação, quais os limites dessa responsabilidade, o que o usuário permite que seja feito com suas 
interações, entre outros. 
 
Logo, se a Startup quiser fazer uma sessão de como utilizar o software - trocando em miúdos, para fazer “X” 
vá em “Y” e clique no botão “Z” - é melhor que faça um How-To ou até mesmo uma página de FAQ, mas não 
que coloque essas instruções no Termo de Uso. 
 
Para aqueles que se perguntam: “É proibido fazer tudo junto em um documento só?” Não.  
 
Não existe legislação que proíba tal prática. Mas entenda que existe uma diferença jurídica básica entre as 
duas coisas; o Termo de Uso é um Contrato entre o Usuário e o proprietário do Software. Já o Manual, não 
constitui um contrato em si. 
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9.1.1. Da Limitação de Responsabilidade 
 
Um dos pontos principais do Termo de Uso, é a Limitação de Responsabilidade da Startup frente à utilização 
do software pelo usuário. Aqui vocês deverão tomar cuidado para deixar claro que toda e qualquer forma de 
interação do usuário com o software é de responsabilidade dele, e não de vocês. 
 
O software não é uma pessoa, não presta serviço, ele é uma ferramenta com a qual o usuário alcança 
determinado objetivo, ou seja, é o meio pelo qual ele alcança a solução de um problema que a Startup se 
propõe a resolver. Por exemplo: O Easy-Táxi te leva de táxi para algum lugar? Não.  
 
Ele permite que o Usuário encontre de forma rápida e fácil o taxista livre mais próximo de sua localidade. Em 
outras palavras, ele é o meio pelo qual o usuário encontra a solução para seu problema. 
 
Dito isto, qual a responsabilidade do software perante seu usuário? Funcionar. Ele só tem que permitir que o 
usuário se log, que o taxista se log, que o usuário busque o taxista, que o taxista aceite o usuário e, ao final, 
que ele possa pagar a conta por meio do app.  
 
No entanto, se o taxista for um péssimo motorista, ou se cobrar um valor indevido, ou se ainda não tiver as 
condições de veículo que dizia ter (porta malas grande), isso será de responsabilidade do Easy-Táxi? Não. 
 
9.2. Conceito e Estruturas da Política de Privacidade 
 
A Política de Privacidade pode vir em documento separado do Termo de Uso e, em alguns casos, é até melhor 
que seja assim - mas somente em casos muito específicos, onde as informações que vocês obterão de seus 
usuários são parte integrante do negócio, ou o próprio negócio em si. 
 
De forma a Política de Privacidade pode ser entendida como a forma pela qual a Startup recebe informações 
pessoais dos usuários, que informações pessoais são essas e o que ela fará com tais informações. 
 
9.2.1. Do Registro 
 
Aqui vocês deverão colocar quais são as informações pessoais que vocês precisam do usuário para que ele se 
cadastre na sua plataforma/software. Vocês deverão ainda informar que são vedados o uso de nomes e 
informações vulgares, obscenas, que atentem aos bons costumes e etc. 
 
Para se resguardarem, vale lembrar de estipular uma cláusula nesse tópico de cancelamento do registro em 
caso de infração das normas estipuladas, bem como, caso isso venha a resultar em algum tipo de crime 
(Calúnia, Difamação e Injúria), vocês irão repassar essas informações aos órgãos competentes da justiça. 
 
Lembrem-se: Se o site de vocês transacionar valores e precisar de cadastramento de cartões, os usuários não 
poderão ser menores que 16 (dezesseis) anos, para fins de segurança jurídica. 
 
9.2.2. Das Informações Coletadas 
 
Vocês já disseram quais informações vocês irão coletar no registro, logo, nesse tópico, vocês dirão o que 
poderão ou não fazer com tais informações, bem como dividir as informações em “Informação Pessoal” - que 
não poderão ser utilizadas para nada além de atividades internas ao software e, externas, desde que 
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requisitadas por agência reguladora ou pela justiça brasileira - e, “Informação Geral” que é toda informação 
que não identifica o usuário e pode ser utilizada para qualquer fim. 
 
9.2.3. Da Utilização das Informações Coletadas 
 
Inúmeras são as destinações que podem ser dadas às informações coletadas pelo aplicativo da Startup. Aqui 
falaremos somente de duas, que já fazem uma grande diferença. 
 
Big Data é um termo amplo para conjuntos de dados muito grandes ou complexos que aplicativos de 
processamento de dados tradicionais são insuficientes. Os desafios incluem análise, captura, curadoria de 
dados, pesquisa, compartilhamento, armazenamento, transferência, visualização e informações sobre 
privacidade.  
 
O termo simplesmente muitas vezes se refere ao uso de análise preditiva e de alguns outros métodos 
avançados para extrair valor de dados, e raramente a um determinado tamanho do conjunto de dados. 
Grande precisão nos dados pode levar à tomada de decisões com mais confiança. E melhores decisões podem 
significar uma maior eficiência operacional, redução de risco e redução de custos. 
 
A análise de conjuntos de dados pode encontrar novas correlações, com "tendências de negócios no local, 
prevenir doenças, combate à criminalidade e assim por diante." Os cientistas, empresários, profissionais de 
mídia e publicidade e governos regularmente atendem dificuldades em áreas com grandes conjuntos de 
dados incluindo pesquisa na Internet, finanças e informática de negócios. Cientistas encontram limitações no 
trabalho de e-Ciência, incluindo a meteorologia, Genômica, conectonomia, simulações físicas complexas, e 
pesquisa biológica e ambiental. 
 
Data Mining, prospecção de dados (português europeu) ou mineração de dados (português brasileiro) 
(também conhecida pelo termo inglês data mining) é o processo de explorar grandes quantidades de dados 
à procura de padrões consistentes, como regras de associação ou sequências temporais, para detectar 
relacionamentos sistemáticos entre variáveis, detectando assim novos subconjuntos de dados. 
 
No campo da administração, a mineração de dados é o uso da tecnologia da informação para descobrir regras, 
identificar fatores e tendências-chave, descobrir padrões e relacionamentos ocultos em grandes bancos de 
dados para auxiliar a tomada de decisões sobre estratégia e vantagens competitivas. 
 
Esse é um tópico recente em ciência da computação, mas utiliza várias técnicas da estatística, recuperação 
de informação, inteligência artificial e reconhecimento de padrões. 
 
10. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE 
 
É bem provável que sejam um desses dois contratos que está presente no exercício social da sua Startup, ou 
seja, é prestando serviço ou permitindo a utilização de um Software. Veja bem, nós já falamos sobre isso no 
tópico de Limitação de Responsabilidades dentro do Termo de Uso.  
 
Muitas Startups não fazem ideia de que, na verdade, elas permitem a utilização de um software e acham que 
estão prestando um serviço - quando não é verdade. 
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Prestar serviço é uma ação. Demanda uma atitude humana sob qualquer ambiente, seja ele virtual ou real. 
Se você é contratado para criar um software, uma logo, gerenciar uma estrutura de redes, dentre outros, 
você estará prestando um serviço. 
 
No entanto, se você possui um software que permite a criação de logos pelo usuário, ou que permite o 
gerenciamento de uma rede, finanças, gestão de pessoas, CRM, localização de táxis, restaurantes, bares, 
enfim, estaremos falando de licença de uso de software. 
 
O próprio conceito de SaaS (Software as a Service), ou Software como Serviço, é brilhante para tirarmos essa 
dúvida, porque o software permite a execução de um serviço que, via de regra, era feito pelo usuário de outra 
forma menos eficiente - no entanto, quem opera continua sendo o usuário. 
 
E por que devemos fazer essa diferenciação? Imaginemos a seguinte situação: Você possui um software para 
controle financeiro/contábil, só que, quando vai fechar o contrato com o cliente, você fecha um contrato de 
prestação de serviços de gestão financeira e contábil (exemplo real). 
 
Se algo sair errado na alimentação dos dados financeiros e, por isso, a contabilidade acaba gerando guias com 
impostos maiores (você está pagando mais do que deve) ou menores (você está sonegando impostos - crime), 
de quem você acha que ele pode cobrar essa conta? De você.  
 
Você assinou um contrato dizendo que você prestaria esse serviço, e prestou sem a devida competência, uma 
vez que “tudo estava errado”. Essa conta vai pro bolso da sua Startup. 
 
Porém, na mesma situação, se você faz um contrato de Licença de Software, qual o principal objetivo dele? O 
programa deve funcionar! Se ele for à justiça contra você, a única coisa que você deve comprovar é: O nosso 
software permite a execução e está em pleno funcionamento. Da mesma forma que toda alimentação do 
sistema foi equivocada, o software possui todas as ferramentas necessárias para sua alimentação correta. 
 
ATENÇÃO!!! No Direito Brasileiro nada pode ser dado como CERTO, por mais que existam mil ações sendo 
decididas da mesma forma e, principalmente, quando falamos de Direito do Consumidor, essa insegurança 
aumenta ainda mais, porque essa é a parte do direito em que o Juiz não quer saber quem está certo ou errado, 
vai sobrar para as empresas. 
 
10.1. Estruturas do Contrato de Prestação de Serviços 
 
Dentro da estrutura do Contrato de Prestação de Serviços, sempre devemos ter cuidado em delimitar bem o 
seu objeto, ou seja, quais são os reais serviços e limites dessa prestação que você irá exercer junto ao seu 
cliente. 
 
Vocês também devem se preocupar em apresentar todos os deveres do cliente, uma vez que, muitas 
prestações de serviço precisam que o cliente faça alguma coisa para acontecerem. Exemplo: Gestão de 
Documentos. Sem os documentos, como você poderá geri-los? Logo, uma das responsabilidades/deveres do 
seu cliente é: Fornecer os documentos em tempo hábil para que a prestação de serviço possa ser exercida 
dentro dos prazos contratados. 
 
Outra coisa é sempre colocar toda negociação no contrato. Existem empresas que trabalham com um modelo 
único de prestação e, por isso, possuem um contrato padrão. Está errado? Não. Só se lembrem de consultar 
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um advogado anualmente pra saber se mudou alguma coisa na legislação que possa te prejudicar naquele 
contrato. Ok? 
 
Mas não é sempre que você fechará o mesmo negócio. Existem operações mais complexas dentro da 
prestação de serviço, valores diferenciados, tempo, mão de obra, etc, etc, etc. Em assim sendo, vocês têm 
que se preocupar em colocar todos esses parâmetros no contrato. 
 
Sei que as vezes, financeiramente, é muito difícil contratarmos um advogado para nos acompanhar em uma 
reunião de negócios. Mas se vocês tiverem essa oportunidade, façam; vocês perceberão os tipos de pergunta 
que ele fará porque ele precisa daquela informação para criar um contrato de qualidade, onde ambas as 
partes terão exatamente o que querem. 
 
Se não tiverem condições de contratar, liguem para o amigo advogado e pergunte a ele o que ele precisaria, 
no mínimo, para fazer um contrato desse tipo. Nem todo advogado possui esse conhecimento, mas pelo 
menos ele pode te dar uma ideia que você nem tinha cogitado sobre o negócio. 
 
Por fim, rescisão e penalidades. Esse é um tema sempre muito complexo e deve ser tratado com muita 
cautela, porque se você não colocar as regras de como esse contrato acaba, tudo pode sair de forma não 
proveitosa pra você. Lembra daquelas regrinhas de deveres do cliente? Então! Elas entram aqui. Ou seja, se 
ele não fizer a parte dele, você não tem como fazer a sua e, portanto, fim de contrato. 
 
Mais que isso, você tem que saber - mais ou menos - o quanto você irá gastar em cada etapa do processo. 
Porque imagine que ele começa bem, entregando todos os documentos. Mas que na parte principal da 
prestação de serviço, aquela que era a mais importante e que demandava maior quantidade de pessoas (já 
contratadas), ele pare de fornecer os documentos? 
 
Você pode até dividir o pagamento em parcelas iguais, mas quando colocar a regra de rescisão do contrato, 
você tem que deixar claro que, se atingir essa etapa, ele terá que pagar outro valor, muito maior, porque seus 
gastos também são maiores. 
 
10.2. Estruturas do Contrato de Licença de Uso de Software 
 
Bem diferente do Contrato de Prestação de serviço, esse aqui, se bem feito, pode ser um só para todo mundo, 
porque seu software não vai funcionar diferente para cada usuário. E o fato de ele poder contratar mais 
funcionalidades por valores maiores é um ponto bem pequeno de alteração do contrato, e que pode ser feito 
por diferentes pacotes que serão escolhidos no ato da assinatura. 
 
As maiores preocupações aqui são: 
 

• Descrever o máximo possível o que seu software faz (Não COMO ele faz); 
• Deixar claro que a pessoa que irá contratar a licença não tem direito de exclusividade; 
• Explicar que nenhum software é perfeito e que uma das suas obrigações é tentar o mais rápido 

possível reparar qualquer erro que ocorra; 
• Se seu software depende de internet, dizer que se o provedor de acesso à internet estiver com 

problema, você não é responsável por isso; 
• Se ele precisa de uma configuração específica para acesso, você deverá informá-la; 
• Que quem opera o software é ele e que ele é único responsável por como irá utilizá-lo; 
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• Que o fato de ele estar adquirindo essa licença não fornece a ele direito sobre o programa, 
sobre a marca ou qualquer outro tipo de direito; 

• Se você presta suporte, tem que ter qual é a forma dessa prestação. Se não presta, também 
deve ter aqui que esse é um serviço que seu software não possui; 

• Todo computador precisa de um Sistema Operacional para funcionar, logo, que é de 
responsabilidade dele que todos os programas que ele compre sejam legalmente adquiridos e 
que, se não o forem, você não possui responsabilidade pelo perfeito funcionamento; 

• Se você possui a prestação de serviço de construção de funcionalidades por demanda do 
cliente e como isso pode acontecer; se não possui, deixar claro também. 

 
Forma de pagamento, tempo da licença, renovação do contrato, alteração de valores entre outros termos 
que são comuns a todos os contratos também deve ser bem trabalhada aqui. 
 
Diferente da rescisão da prestação de serviço, essa aqui pode ser por vontade do cliente, mas você deve ter 
cuidado pra dizer que só aceita a rescisão se ele estiver com todas as parcelas em dia, devidamente quitadas. 
 
11. NDA/NCA E CLÁUSULA DE PROPRIEDADE DE DOCUMENTOS 
 
Acordos de Confidencialidade, Não Competição e Cláusulas de Propriedades de Documentos talvez sejam os 
contratos que mais serão assinados por uma Startup ao longo de sua existência. 
 
Não necessariamente os contratos de confidencialidade e não competição serão documentos a parte, ou seja, 
em muitos casos, essas estruturas estarão inseridas em inúmeros outros tipos de contratos que a Startup irá 
assinar, mas não será tão diferente do que vamos explicar agora. 
 
11.1. Conceito e Estruturas do Acordo de Confidencialidade (Nda) 
 
O Acordo de Confidencialidade, ou Non Disclosure Agreement, é um contrato que define que determinadas 
informações que serão trocadas entre empresas ou, entre empresa e colaboradores, são consideradas 
confidenciais e, por isso, não poderão ser divulgadas durante um determinado período de tempo. 
 
11.1.1. Objetivo 
 
O objetivo desse contrato é impedir que as informações que são consideradas confidenciais sejam divulgadas 
e, portanto, prejudiquem o negócio ou projeto frente a possíveis competidores de mercado, sejam eles 
existentes ou em processo de construção. 
 
11.1.2. Que tipo de Documentos são considerados "Informações Confidenciais" 
 
Qualquer tipo de documento pode ser considerado uma informação confidencial, desde os documentos 
pessoais dos sócios até desenhos, projetos, conceitos, esquemas, ideias (desde que seja possível confirmar a 
propriedade), patentes, invenções, especificações técnicas, descobertas, modelos, dados, programas-fonte 
ou códigos-objeto de software, parte de programas-fonte ou códigos-objeto de software, documentação 
técnica, manuais, diagramas, fluxogramas, pesquisas, desenvolvimentos, processos, procedimentos, “know-
how”, técnicas de marketing, plano de marketing, tabelas, estratégias, plano de desenvolvimento de 
produtos, nomes de produtos e prospecção de nomes de produtos, nomes de clientes e outras informações 
relativas a clientes, contratos relativos à prestação de serviços e software, política de preço e informações 
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financeiras que não sejam de domínio público, dentre tantos outros que vocês possam imaginar ou querer 
resguardar. 
 
11.1.3. Responsabilidade frente a Terceiros que venham ter Acesso às "Informações Confidenciais" 
 
Lembrem-se que nem sempre vocês serão os únicos da sua empresa - ou da empresa parceira - que terão 
acesso às informações confidenciais e, por isso, vocês deverão prever nas cláusulas o que deve ser feito pelas 
empresas no caso de ser necessário dar acesso a terceiros sobre essas informações - exemplo: Obrigá-los à 
assinar um documento idêntico ao que vocês estão assinando. Mas sabemos que isso nem sempre 
acontecerá, logo, vocês também devem se preocupar em ter outra cláusula dizendo que, independente da 
assinatura desse terceiro, a parte do contrato responsável por ele, também se responsabiliza pela divulgação 
vinda por meio dele. 
 
11.1.4. Prazo de Validade de um NDA 
 
Não existe prazo correto, prazo mínimo e nem prazo máximo. No entanto, existem “boas práticas” que 
justificam determinados prazos no mercado e, essas práticas, dependerão do valor da negociação, da 
importância das empresas ou das informações confidenciais. 
 
Pode-se dizer hoje que "em condições normais de temperatura e pressão” o prazo de 3 (três) anos é ótimo. 
No entanto, se considerarmos que os valores da negociação somam algumas dezenas de milhões, ou se vocês 
estão assinando com uma empresa já consolidada em determinado mercado, esse prazo poderá ser de 5 
(cinco) anos, sem maiores problemas. O último ponto, referente a importância das informações confidenciais, 
deve ser tomado com muito cuidado uma vez que é normal acreditarmos que “todas as informações 
referentes aos nosso negócio e nossa ideia são de importância vital para o crescimento da Startup” - quando 
nem sempre é assim. 
 
11.1.5. Penalidades pelo Descumprimento 
 
Quando falamos de divulgação de informações confidenciais é extremamente difícil estipular uma penalidade 
pré-fixada pelo descumprimento contratual. Como exemplo, suponhamos que a informação divulgada em 
nada prejudicou diretamente a execução do projeto ou modelo da sua Startup? Ainda assim, o fato é 
considerado descumprimento contratual, no entanto, não é razoável que seja punido a depender do caso. 
 
Nesse ponto, estipular que será verificado quais os reais danos pela divulgação para apuração da penalidade 
é sempre uma ótima estratégia, e demonstra boa-fé das partes em construir um projeto ou negócio conjunto. 
 
11.2. Conceito e Estruturas do Acordo de Não Competição (Cláusula de Quarentena) 
 
O Acordo de Não Competição, também conhecido no direito brasileiro como Cláusula de Quarentena, ou Non-
Compete Agreement, é um contrato que define a não competição entre partes durante o desenvolvimento 
conjunto de algum projeto ou parceria, por determinado período de tempo. 
 
11.2.1. Objetivo 
 
O objetivo desse contrato é impedir que as partes compitam entre si por um mesmo nicho de mercado, nichos 
similares ou tangentes que possam ser abarcados pelo projeto ou negócio de uma delas que se encontra em 
desenvolvimento conjunto com a outra, seja essa outra parte empresa ou colaborador. 
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11.2.2. Quais ações serão Vedadas entre as Partes e que serão consideradas como “Competição" 
 
Aqui deve-se delimitar cuidadosamente quais ações serão consideradas competição, porque não poderá ser 
considerada competição o simples fato de, por exemplo, uma empresa de prestação de serviços, prestar o 
mesmo serviço para duas empresas do mesmo ramo. 
 
Ou seja, deve haver o que no direito chamamos de “nexo de causalidade”, que é a relação entre a ação da 
parte que assinou o contrato e a constituição/criação ou desenvolvimento de meio que venha a competir 
direta ou indiretamente (nichos de marcado similares e/ou tangentes) e que seja vedado pelo contrato. 
 
11.2.3. Responsabilidade frente a Terceiros que venham a Concorrer no Mercado por terem tido acesso à 

“Informações Confidenciais" 
 
Da mesma forma que no NDA, vocês precisam se lembrar que nem sempre "serão os únicos da sua empresa 
- ou da empresa parceira - que terão acesso às informações confidenciais e, por isso, vocês deverão prever 
nas cláusulas o que deve ser feito pelas empresas no caso de ser necessário dar acesso a terceiros sobre essas 
informações - exemplo: Obrigá-los à assinar um documento idêntico ao que vocês estão assinando. 
 
Mas sabemos que isso nem sempre acontecerá, logo, vocês também devem se preocupar em ter outra 
cláusula dizendo que, independente da assinatura desse terceiro, a parte do contrato responsável por ele 
também se responsabiliza pela […]” competição por ele exercida, criada e/ou desenvolvida. 
 
Diferente do Acordo de Confidencialidade, aqui temos uma questão importante perante o tipo de trabalho 
exercido por sócio, colaborador ou prestador de serviços. Não se pode presumir a competição por simples 
execução de serviços para terceiros concorrentes no mercado, explico: 
 
Imagine um Advogado que prestou consultoria jurídica e criou documentos para sua Startup e, semanas ou 
meses depois, você descobre que ele também prestou consultoria jurídica e criou documentos para sua maior 
concorrente de mercado. 
 
Aí você se lembra de que vocês possuíam um NDA/NCA assinado e pensa: “Ele conheceu toda nossa estrutura 
interna, teve acesso a inúmeros documentos confidenciais; não existe a menor chance dele não ter 
aproveitado o conhecimento adquirido aqui para prestar consultoria lá - ou seja, quebrou o contrato 
conosco”. Certo? Nem sempre. 
 
"Somente" (entre aspas) é possível uma cláusula de quarentena por conhecimento adquirido quando houver 
contraprestação pela manutenção fora do mercado.  
 
Exemplos mais dignos de nota são os de Diretores de Estatais, Sociedades de Economia Mista e/ou Empresas 
Privadas de Grande Porte em Determinada Área, que pagam, mensalmente, um valor muito interessante para 
que aquele Ex-Diretor ou Ex-Componente de Diretoria não trabalhe na mesma área que estava trabalhando 
antes. 
 
Fora isso, é da própria natureza da profissão de Advogado, por exemplo, prestar consultoria, ou até mesmo 
uma empresa de software que foi contratada para desenvolver uma determinada feature de seu app - já 
imaginou se ela não pudesse mais desenvolver features ou apps dentro de um determinado nicho de 
mercado, mercado similar ou tangente? Você estaria fechando a empresa. 
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11.2.4. Prazo de Validade de um NCA 
 
Também vale aqui o que foi dito no NDA: "Não existe prazo correto, prazo mínimo e nem prazo máximo. No 
entanto, existem “boas práticas” que justificam determinados prazos no mercado e, essas práticas, 
dependerão do valor da negociação, da importância das empresas" e/ou das pessoas dos 
parceiros/colaboradores no desenvolvimento do seu negócio. 
 
"Pode-se dizer hoje que "em condições normais de temperatura e pressão” o prazo de 3 (três) anos é ótimo. 
No entanto, se considerarmos que os valores da negociação somam algumas dezenas de milhões, ou se vocês 
estão assinando com uma empresa já consolidada em determinado mercado, esse prazo poderá ser de 5 
(cinco) anos, sem maiores problemas”. 
 
Já quanto à importância dos parceiros/colaboradores no desenvolvimento do seu negócio, podemos dizer 
que, em havendo contraprestação mensal e/ou anual para o não exercício daquele tipo de conhecimento na 
mesma área ou em área similar/tangente, o tempo de quarentena poderá chegar facilmente a 10 (dez) anos. 
 
11.2.5. Penalidades pelo Descumprimento 
 
Já nesse ponto, existe uma diferença de certa forma interessante na estipulação de penalidades pelo 
descumprimento do NCA. Sabe-se que é natural que Start-Ups possuam planos de negócios, análise de 
viabilidades de investimentos, e outros documentos que estruturam a conversão de valores e que tornam o 
negócio economicamente atrativo. 
 
Portanto, esses documentos podem compor uma série de anexos ao Contrato de Não Competição para que, 
em caso de quebra do contrato, o valor da multa inicial seja estipulado em “X" mil reais, somados ainda às 
perdas efetivamente computadas e ao que se deixou de ganhar (a depender do estágio de estrutura da 
execução do projeto em competição). 
 
11.3. Conceito e Formas de Propriedade dos Documentos 
 
Nesse ponto devemos tomar cuidado com toda estrutura documental da Startup, uma vez que, caso não haja 
determinadas formalidades entre sócios, parceiros e/ou colaboradores, os documentos por esses criados 
poderão ou não ser de propriedade da empresa. 
 
Dessa forma, todo documento criado entre esses atores deverá constar uma cláusula que informa 
expressamente que, dentro dos motivos da sua contratação ou das competências do seu exercício, está a 
criação/melhoramento de documentos, obras, estruturas de software, desenhos, dentre outros e que, esses, 
são todos pertencentes à sociedade empresária. 
 
11.3.1. Contrato de Transferência para a Sociedade Empresária 
 
Imaginemos que você não tenha posto essa cláusula nos contratos assinados com parceiros, sócios, terceiros 
colaboradores e etc. O que fazer?  
 
Nesse caso, vocês deverão aditar os contratos assinados entre as partes para fazer constar essa cláusula e, 
em não havendo contrato, criar um contrato de Cessão de Direitos Autorais, patrimoniais, industriais sobre 
os documentos já produzidos e aqueles que ainda o serão durante a execução do serviço. 
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12. CARTA DE INTENÇÕES E MEMORANDO DE ENTENDIMENTO 
 
Também comuns no meio das Startups, a Carta de Intenções e o Memorando de Entendimento não possuem 
- de fato - diferenças jurídicas que podem ser trazidas ponto a ponto. 
 
Dessa forma, se tivermos que diferenciar o motivo da criação de uma e não de outra, optamos por tomar 
como base uma interpretação mais ligada ao que os nomes nos trazem, à uma interpretação jurídica em si. 
 
Em outras palavras, elas podem ser utilizadas pelos mesmos motivos, e com a mesma formatação. A divisão 
aqui é mais didática do que efetivamente legal ou estrutural. 
 
12.1. Conceito e Estruturas das Cartas de Intenções  
 
A Carta de Intenções, ou Letter of Intent, nada mais é um documento que prevê a execução conjunta de 
determinadas ações, que poderá ou não resultar em um negócio entre as partes, de forma que serão postas 
metas e métricas para ambas e, se alcançadas, um novo documento (negócio) surgirá. 
 
12.1.1. Objetivos 
 
Interessante pensar sempre que a Startup que quer fazer um determinado negócio com outra 
Empresa/Startup e/ou pessoa física, mas que queira saber se “algumas coisas darão certo” antes do negócio 
ser fechado, é interessante então que ela assine uma Carta de Intenções. 
 
Por exemplo: Minha Startup quer contratar uma empresa de Assessoria em Marketing, Publicidade e 
Propaganda que afirma ter "entrada" nos maiores veículos de informação digital da minha área, no entanto, 
os valores cobrados por ela são altos e eu preciso ter certeza de que ela realmente tem essa abertura. 
 
Pode-se fazer uma Carta de Intenções dizendo o seguinte: Se a empresa de Assessoria de Marketing, 
Publicidade e Propaganda conseguir uma matéria para minha Startup no Site “X" nos próximos 30 (trinta) 
dias, fecho o contrato. 
 
Outro exemplo: Preciso de um Designer tempo integral, mas não conheço a qualidade do profissional que 
está se apresentando na minha empresa. Pode-se fazer uma Carta de Intenções dizendo que, caso o trabalho 
dele seja criado dentro das expectativas da Empresa, ele será incorporado, caso contrário, o trabalho será 
pago e não há que se falar em incorporação. 
 
12.1.2. Direitos e Deveres das Partes 
 
Nesse ponto deve-se explorar sempre as ações que cada parte deverá executar dentro desse “pré contrato” 
para que, se esse obtiver sucesso, o contrato seja assinado. Aqui estarão presentes as obrigações e como - 
em conjunto - cada parte exercerá essas obrigações, com prazos e definições de responsáveis, bem como os 
direitos de cada uma delas durante esse período (por exemplo: direito de divulgação de marca e da intenção 
de parceria). 
 
A depender do negócio que será firmado posteriormente ao sucesso da Carta de Intenções, é interessante 
que algumas bases já sejam exploradas aqui, nesse capítulo do Contrato. 
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Por exemplo, uma parte final da estrutura de direitos e deveres abordando que: “Em caso de sucesso, a parte 
“X" irá assinar um contrato com a parte “Y”, que se obrigará com a outra em executar os serviços “Z" pelo 
valor de “W" reais”. 
 
12.1.3. Prazo de Validade (Tempo vs Ações Objetivas) 
 
Nem sempre vocês serão capazes de estipular um prazo para a execução de determinadas ações que 
resultarão no contrato final. Por isso é importante que se tenha uma cláusula que preveja as duas opções. 
 
Uma cláusula que definirá o tempo; deverá ser negociado um prazo que seja interessante para as duas partes, 
na qual uma tenha tempo suficiente para exercer uma atividade e que esse tempo seja suficiente para a outra 
obter o resultado daquelas ações. O exemplo que foi fornecido mais acima, da empresa de Assessoria de 
Marketing, Publicidade e Propaganda é exatamente o que se quer com essa cláusula. 
 
Ou seja, 30 (trinta) dias é o suficiente para uma empresa desse porte negociar uma matéria no Site “X” e é 
um prazo que a Startup pode esperar para que sua matéria seja veiculada. 
 
Outra cláusula que definirá as ações objetivas que serão essenciais quando não se tiver noção de um prazo 
para a execução das ações, mas que não será de interesse das partes continuar com esse “pré-contrato” se 
elas não forem executadas em até certo tempo. Um exemplo desse tipo pode ser: “Caso a Startup alcance o 
Break-Even-Point até daqui 1 (um) ano, a empresa “X” efetivará o investimento de “Y” reais na empresa”. 
 
E, ainda na ideia do exemplo acima, caso a Startup alcance o ponto negociado em 3 (três) meses, ou 6 (seis) 
meses, o investimento ocorrerá sem que seja necessário esperar 1 (um) ano. 
 
12.1.4. Repasses Financeiros 
 
Não é comum haver repasses financeiros na Carta de Intenções. No entanto, determinadas ações podem ser 
custosas para uma Startup e, a outra empresa - ciente disso -, poderá negociar que aquelas ações serão 
custeadas por ela e que, caso o “pré-contrato” tenha sucesso, os valores repassados não serão cobrados. 
 
12.1.5. Formas de Rescisão 
 
Esse é um ponto delicado em uma Carta de Intenções porque, como se está discutindo um “pré negócio” que 
poderá se tornar um negócio caso as coisas deem certo, as partes (entre aspas) “podem simplesmente desistir 
daquela intenção”. Essa é uma estrutura muito comum, principalmente pelo futuro de uma Start-Up ser muito 
incerto no mercado atual. Logo, ela é quem normalmente sofre nesse ponto e deverá se preocupar mais ainda 
caso tiver ocorrido algum repasse financeiro, para que ele não se torne uma dívida em caso de rescisão. 
 
12.1.6. Penalidade pelo Descumprimento 
 
Raramente veremos isso numa Carta de Intenções, pelos mesmos motivos abordados no item acima e, pelo 
mesmo motivo que devemos ter cuidado, quando houver repasse financeiro, é que devemos estipular uma 
Penalidade pelo Descumprimento. 
 
Algumas vezes as Startups possuem uma forma de sustento próprio que não seja necessário aceitar um 
repasse financeiro e, quando isso acontecer, deverá ser estipulado valores pelas ações objetivas dela, para 
que aquele “pré-contrato” - dentro da parte de Direitos e Deveres - transforme-se em contrato. 
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Assim, caso a outra parte queira rescindir, ela poderá ser obrigada a pagar com a execução de algumas ou 
todas as ações exercidas em prol do negócio até aquele momento. 
 
12.2. Conceito e Estruturas do Memorando de Entendimento 
 
O Memorando de Entendimento, ou Memorandum of Understanding, já toma uma forma mais objetiva de 
contrato - se comparado à Carta de Intenções, dentro do nosso objetivo de dividi-los pela compreensão dos 
termos. 
 
Nesse ponto temos duas empresas ou uma empresa e uma pessoa física que já possuem determinada relação 
e, a partir dessa relação, eles pretendem desenvolver outro negócio ou uma ação objetiva em conjunto. 
 
12.2.1. Objetivos 
 
Os objetivos aqui são claros: “Queremos alcançar juntos determinado ponto ou negócio e, para tanto, 
desenvolveremos ações com fins nesse objetivo”. Podemos dar o exemplo de duas Start-Ups que já trabalham 
juntas e, para alcançar um determinado mercado, unem determinadas operações para esse fim. 
 
É possível que, ao final do Memorando de Entendimento, não seja criado outro contrato ou não seja fechado 
outro negócio e que, com as duas partes satisfeitas pelos esforços conjuntos, continuem cada uma em seu 
nicho de operações de forma apartada. 
 
No entanto, é comum que desse esforço conjunto seja assinado um contrato podendo prever, por exemplo, 
que ambas terão acesso aos seus serviços de forma gratuita por um determinado prazo. Ou ainda que desse 
determinado mercado, “X” por cento do faturamento será destinado da Start-Up “Y” para a “Z”. 
 
12.2.2. Direitos e Deveres das Partes 
 
Assim como na Carta de Intenções: Nesse ponto deve-se explorar sempre as ações que cada parte deverá 
executar para que, se obtiverem sucesso, um negócio seja firmado. "Aqui estarão presentes as obrigações e 
como - em conjunto - cada parte exercerá essas obrigações, com prazos e definições de responsáveis, bem 
como os direitos de cada uma delas durante esse período (por exemplo: direito de divulgação de marca e da 
intenção de parceria)”. 
 
Também, a depender do resultado do Memorando de Entendimento, é interessante que algumas bases desse 
futuro empreendimento já sejam exploradas aqui, nesse capítulo do Contrato. 
 
12.2.3. Prazo de Validade 
 
Aqui pode-se repetir os mandamentos da Carta de Intenções: "Nem sempre vocês serão capazes de estipular 
um prazo para a execução de determinadas ações que resultarão no contrato final. Por isso é importante que 
se tenha uma cláusula que preveja duas opções. 
 
Uma cláusula que definirá o tempo, deverá ser negociado um prazo que seja interessante para as duas partes, 
na qual uma tenha tempo suficiente para exercer uma atividade e que esse tempo seja suficiente para a outra 
obter o resultado daquelas ações. O exemplo que foi fornecido mais acima, da empresa de Assessoria de 
Marketing, Publicidade e Propaganda é exatamente o que se quer com essa cláusula. 
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Ou seja, 30 (trinta) dias é o suficiente para uma empresa desse porte negociar uma matéria no Site “X” e é 
um prazo que a Startup pode esperar para que sua matéria seja veiculada.  
 
Outra Cláusula que definirá as ações objetivas que serão essenciais quando não se tiver noção de um prazo 
para a execução das ações, mas que não será de interesse das partes continuar com esse “pré-contrato” se 
elas não forem executadas em até certo tempo." 
 
12.2.4. Repasses Financeiros 
 
Nesse ponto, diferentemente da Carta de Intenções, é comum haver repasses financeiros entre as Empresas 
ou entre a empresa e a pessoa física e, se assim o for, deverá constar prazo do repasse, valor, forma de 
pagamento, determinando o mais detalhadamente possível todos os motivos daquele repasse. 
 
12.2.5. Formas de Rescisão 
 
A forma de rescisão também difere. Aqui as partes estão “entendidas" sobre determinada “coisa" e só 
poderão rescindir o contrato caso haja motivos suficientes para isso. Isso quer dizer que deverão constar aqui 
os motivos que uma parte pode utilizar para não dar continuidade ao negócio como, por exemplo:  
 
“Caso o mercado alvo não responda em até 20% (vinte por cento) do faturamento esperado na planilha de 
desenvolvimento financeiro em até 3 (três) meses, o contrato poderá ser encerrado por ambas as partes, sem 
qualquer dívida entre elas”. 
 
12.2.6. Penalidade pelo Descumprimento 
 
Consequentemente, as penalidades aqui deverão ser bem trabalhadas caso as partes cancelem o contrato ou 
o quebrem, uma vez que os esforços aqui constituem verdadeiros negócios jurídicos à parte de uma estrutura 
já existente - via de regra. 
 
13. CONTRATO DE VESTING E STOCK OPTIONS 
 
Esses contratos devem ser produzidos com muito, mas muito cuidado mesmo, porque sua ideia se originou 
no Direito Americano e, se o advogado não souber traduzir essa ideia para o direito brasileiro, sua Startup 
pode acabar com um problema Trabalhista - que é sempre benéfica pro trabalhador. 
 
O Contrato de Vesting, basicamente, diz que determinada pessoa, pelo serviço que ela presta, por um 
determinado período de tempo, será considerado para fazer dela um futuro sócio da sua empresa.  
 
Já o de Stock Options informa que, determinada pessoa, pelo valor que será considerado o trabalho dela, em 
determinado período de tempo, dará a ela o direito de comprar/adquirir quotas da sua empresa por um valor 
diferente do de mercado, se ela quiser. 
 
13.1. Estruturas do Contrato de Vesting 
 
Como todo contrato, inúmeras estruturas comuns devem estar presentes aqui, como, por exemplo: 
Considerações das Partes, Objeto do Contrato, Direitos e Deveres, Prazo de Validade, Rescisão, Disposições 
Gerais, etc. Mas explicaremos só os principais pontos que vocês deverão ter maior cuidado. 
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13.1.1. Critérios para o Vesting 
 
Nesse ponto vocês definirão quais são as regras e o que determinada pessoa deverá cumprir para que ela 
consiga o direito de obter as ações da empresa no percentual que vocês ofereceram. 
 
São exemplos desses critérios: Tempo da Execução de Determinado Serviço; quais serviços ele deverá 
executar; se esses serviços precisam fazer a empresa alcançar determinado ponto (Por exemplo, um vesting 
para um programador que irá tirar o software de fase beta para a versão final); Momento da Empresa (Por 
exemplo, se o vesting é para o comercial, que ele deverá conseguir fazer a empresa alcançar o Breaking-Even-
Poin para obter o percentual), etc… 
 
Lembrem-se: Vocês precisam definir entre os sócios da sua empresa o que vocês precisam que essa pessoa 
faça, em quanto tempo, e de que forma vocês querem que ela faça isso. 
 
Só vocês podem definir os critérios que utilizarão para permitir que ele “vista" o percentual da empresa, 
ninguém mais. Nós, advogados, podemos sugerir determinados critérios, mas nem sempre eles estarão de 
acordo se não entendermos do negócio, ou dessa modalidade de direito. 
 
13.1.2. Decisão para Conversão 
 
Pois bem. Essa pessoa que receberá o percentual da empresa será sócio de vocês. E como toda sociedade, 
isso é um casamento. Então por mais que ele faça tudo de acordo, vocês deverão verificar se ela entrará “na 
sua casa” ou não. 
 
Mas, obviamente, o critério “relacionamento interpessoal” deve estar previsto nos tópicos para que, quando 
vocês forem tomar a decisão, possam utilizá-lo para dizer que não permitirão a conversão. 
 
Já os outros critérios são bem objetivos: Ele cumpriu os prazos? Ele exerceu sua função com competência? 
Ele foi assertivo? Ele ficou o tempo necessário? Etc. Logo, se ele não cumpriu com um ou mais critérios, vocês 
não deverão converter sua participação. 
 
13.1.3. Rescisão 
 
Aqui tem um “pulo do gato”. O problema desse tipo de contrato é que, se vocês por qualquer motivo 
entenderem que não quiserem converter o vesting, e ele não achar justo, poderá entrar na justiça para 
receber o percentual da empresa que tinha sido negociado. 
 
Mesmo com essa dica que eu deixarei pra vocês, ele poderá fazer isso e, mais, poderá ganhar a causa, porque, 
mais uma vez, estamos falando do Direito Brasileiro que pouco entende, ou nada entende sobre esse tipo de 
modalidade de negócio, além de possuir uma legislação muito protetiva para o trabalhador (Mesmo que ele 
não seja assim considerado, poderá tentar ser). 
 
Então como fazer? Dizer que, em caso de a decisão ser pela não conversão do vesting, que vocês pagarão um 
valor pelo percentual das ações que negociaram com ele - proporcionalmente até o momento em que vocês 
decidirem acabar com o contrato. 
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Mas e se minha empresa tiver um valor de ação alto, terei que pagar um valor absurdo, certo? Não. Você 
colocará no contrato que o valor que irá pagar pelo percentual já está negociado, será de 10% (dez por cento) 
do valor das ações na data da assinatura do contrato. 
 
13.2. Estruturas do Contrato de Stock Options 
 
Mesma coisa aqui: Como todo contrato, inúmeras estruturas comuns devem estar presentes, como, por 
exemplo: Considerações das Partes, Objeto do Contrato, Direitos e Deveres, Prazo de Validade, Rescisão, 
Disposições Gerais, etc. Mas explicaremos só os principais pontos que vocês deverão ter maior cuidado. 
 
13.2.1. Critérios para a conversão da Opção de Compra das Quotas Societárias 
 
Via de regra, nesse caso, o mais comum é acontecer a seguinte situação: Você quer contratar uma pessoa 
para fazer determinada coisa, mas não tem condições de pagar o preço que ela cobra - por exemplo, um 
designer. A proposta é: Eu pago 50% (cinquenta por cento) do valor que você cobra e, os outros 50% 
(cinquenta por cento) servirão para eu te dar uma opção de compra de “X" quotas da minha empresa. Mas 
você tem que manter essa proposta por “tanto tempo” - que pode ser meses ou até anos. 
 
13.2.2. Decisão de Venda 
 
Mas e se essa pessoa também tiver problemas de relacionamento interpessoal com as pessoas da empresa? 
Como faremos? Aqui temos um problema enorme, porque se vocês decidirem por não permitir a conversão 
da opção de compra, a chance de ele ganhar juridicamente o valor dos 50% (cinquenta por cento) que ele 
investiu na empresa, por “tanto tempo” é muito grande. 
 
Se vocês provisionarem esse valor ou parte dele, problema nenhum, é só colocar no tópico da rescisão que 
será pago esse montante, em tantas vezes iguais. Se não tiverem essa condição, então cuidado. 
 
13.2.3. Rescisão 
 
Aqui o maior problema é quando vocês não querem continuar com o contrato. E o problema eu já expliquei 
no tópico acima. Agora, se for ele que não estiver cumprindo com os seus deveres, ou que não quiser 
continuar, é só vocês estipulares que nesses casos ele abrirá mão do recebimento da opção e de qualquer 
valor relativo ao investimento de 50% (cinquenta por cento) que fez até a data que saiu. 
 
14. DUE DILIGENCE E PORQUE VOCÊ DEVE ESTAR PRONTO PARA ELA 
 
A diligência prévia, ou due diligence, é basicamente uma investigação sobre a saúde da empresa com o 
objetivo de reduzir os riscos de um possível investimento ou compra da companhia investigada. 
 
Ela tem como principais objetivos a melhor compreensão do objeto social da empresa, possibilitar ajustes no 
preço (tanto a maior quanto a menor) e realizar uma avaliação dos riscos de operação e condução dos 
negócios, por meio dos seguintes pontos a serem observados: 
 

• Análises de Risco Jurídico (Trabalhista, Tributário, Previdenciário, Contratual Interno e Externo, etc.), 
Contábil, Ambiental, Financeiro, dentre outros; 

• Confirmação da Rentabilidade da Empresa; 
• Quantificação do Patrimônio Material/Tangível e Imaterial/Intangível; 
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• Compreensão do Fluxograma das Operações, bem como do Organograma Funcional; 
• Análise dos Quadros Societários da Empresa (Não se aplica no caso de Compra da Empresa). 
• Etc… 

 
E, para isso, eles pedirão absolutamente tudo que sua empresa produziu de documentos por, pelo menos, os 
últimos 5 (cinco) anos: Documentos dos Sócios, Contrato Social, Alterações, Todas as Guias de Todas as 
Contribuições devidamente pagas, Certidões Negativas Municipais, Estaduais, Federais, Trabalhistas, 
Previdenciárias, Civis e Criminais (dos Sócios e da Empresa), Contratos, Acordos, Cartas, Memorandos e 
demais documentos jurídicos firmados pela e com a empresa, Balanços, Balancetes, Extratos Bancários, 
enfim: Um Completo Raio X da Empresa. 
 
Podemos dividir a diligência prévia em algumas fases: i) Declaração de Intenção de Compra (Que poderá ser 
feita inclusive por uma Carta de Intenções); ii) Envio do Check List, ou seja, de tudo aquilo que deverá ser 
analisado durante o processo; iii) Fornecimento/Obtenção das informações necessárias para a avaliação; iv) 
Consolidação das Informações (Cruzamento dos Dados); v) Confecção e entrega do Relatório Final. 
 
Não se enganem meus caros, isso não se trata de mera burocracia; se ela é considerada importante para 
quem está comprando ou investindo na sociedade, podem ter certeza, ela é imprescindível para quem está 
vendendo, uma vez que pode demonstrar, inclusive, benefícios e estruturas sólidas a ponto de a negociação 
ter um valuation ainda mais promissor. 
 
Concluindo, basicamente, ao final, é criado um relatório que dirá o seguinte: Caso você decida investir, esses 
são os pontos de risco que você terá que aceitar, eles variam entre W e Z reais mas, também, existem esses 
pontos que apresentaram indicadores de alto índice de rentabilidade, segurança, crescimento, etc. 
 
Importante senhores, lembrem-se: Se houver alguma modificação documental, escritural, maquiagem 
contábil/fiscal/tributária e que for dolosamente preparada por alguém da companhia investigada, ou omitida 
por quem quer que seja, além de o negócio puder ser cancelado e vocês acabem por ser processados, tendo 
que devolver todo o dinheiro e pagar as custas da empresa investidora, tanto do processo de due diligence, 
quanto do processo judicial, os administradores e aqueles que tomaram essas atitudes poderão até responder 
penalmente por isso. 
 
*** Dica do Tio Mauro: Vocês vão matar seus contadores de raiva se fizerem isso e, em alguns casos, eles 
poderão querer cobrar um valor a mais de vocês, mas é MUITO importante rastrear toda movimentação da 
empresa por meio de uma contabilidade que apresente números de forma bem detalhada para seus 
investidores; portanto, peçam que sua contabilidade seja feita nos parâmetros/com todos os requisitos de 
uma S/A. 
 
15. TIPOS E FORMAS DE INVESTIMENTO 
 
Mais uma vez recorremos a conceitos já trazidos em sites, nesse caso, o wikipedia que está bem resumido e 
bem explicado: 
 
Em economia, investimento significa a aplicação de capital em meios de produção, visando ao aumento da 
capacidade produtiva (instalações, máquinas, transporte, infraestrutura) ou seja, em bens de capital.  
 
O investimento produtivo se realiza quando a taxa de lucro sobre o capital supera ou é pelo menos igual à 
taxa de juros ou quando os lucros sejam maiores ou iguais ao capital investido.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capital_(economia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Meios_de_produ%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bens_de_capital
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lucro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Taxa_de_juros
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O investimento bruto corresponde a todos os gastos realizados com bens de capital (máquinas e 
equipamentos) e formação de estoques. 
 
O investimento líquido exclui as despesas com manutenção e reposição de peças, depreciação de 
equipamentos e instalações. Como está diretamente ligado à compra de bens de capital e, portanto, à 
ampliação da capacidade produtiva, o investimento líquido mede com mais precisão o crescimento da 
economia. 
 
Em finanças, "investimento" também pode referir-se à compra de ativos financeiros (ações, letras de câmbio 
e outros papéis), caracterizando o chamado investimento financeiro. 
 
15.1. Tipos de Investimentos 
 
Existem - conceitualmente - inúmeros tipo de investimentos, com nomes e conceitos que geram livros e livros. 
Mas aqui vou trazer uma concepção mais prática e mais didática para o meio das Start-Ups. 
 
15.1.1. Investimento em Dinheiro somado à Execução Interna à Sociedade Empresária 
 
Simples: Temos uma pessoa com determinada expertise e, por essa ter se interessado em sua Start-Up, faz 
uma proposta de investimento somada a sua força de trabalho.  
 
Normalmente, quando isso acontece, a sua força de trabalho faz parte do “pagamento" pela quantidade de 
ações que a pessoa quer adquirir, até porque, considerando que estamos lidando com Start-Ups, não são 
muitos os casos em que essas empresas poderão pagar pró-labores interessantes aos seus sócios. Logo, tal 
pessoa aceita um valor menor pelo seu trabalho, em troca de um percentual. 
 
Essa questão não se confunde com o Vesting e nem com o Stock Options (Apesar de que o Contrato pode ser 
feito por meio desse último). E por que não existe confusão com essas figuras? Porque nesse ponto ele já 
entra na sociedade automaticamente; enquanto naqueles dois casos, existe o fator tempo para entrar na 
sociedade. 
 
15.1.2. Investimento Puro 
 
Muito mais comum que o investimento somado à execução interna à sociedade empresária é o investimento 
puro, e estamos falando do fato de somente determinado investidor que quer colocar dinheiro na empresa. 
 
Ele pode nunca colocar os pés dentro da empresa. Pode ser de outro Estado ou País. Pode ser que até ajude 
em muitas coisas do Executivo porque tem conhecimento, mas não quer obrigações executivas na sociedade. 
Existem dois tipos de investidores nesse caso: O Investidor Comum e o Qualificado. 
 
O investidor comum é uma pessoa com dinheiro e que, por qualquer motivo, gostou do negócio e quer colocar 
dinheiro nele - por exemplo, um cafeicultor que quer investir no Skype. 
 
Seguindo o exemplo, esse cafeicultor fez sua fortuna com base em uma economia familiar (as vezes passada 
de gerações) tem ensino fundamental - quando muito médio - nunca mexeu em um computador na vida, mas 
por algum motivo quer colocar suas economias num aplicativo de comunicação que utiliza a internet. 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estoque
https://pt.wikipedia.org/wiki/Deprecia%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Finan%C3%A7as
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ativo
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O que quero relatar é que, pouco ele terá a agregar e, mesmo seus conhecimentos de gestão de negócio se 
aplicam de forma rasa ao perfil das pessoas que trabalham nesse tipo de empresa. Imagine ele querendo 
implantar o horário de funcionamento da empresa de 04:00h da manhã até às 16:00h com horário de almoço 
às 10:00h. 
 
Estamos falando de programadores, designers, e de todo um mercado que se movimenta muito mais entre 
09:00h da manhã até 02:00h da manhã do dia seguinte - e não do horário por ele normalmente vivido. 
Certamente na “empresa” dele, com seus funcionários, a produtividade no horário proposto é de mais de 
100%; mas dificilmente a seria também no Skype. 
 
Já o Investidor Qualificado é aquele que pode ter infinitamente menos dinheiro que o cafeicultor. No entanto, 
ele tem contatos na área, conhece o negócio, conhece o mercado, já atuou ou atua no meio, e a Start-Up irá 
se aproveitar de todo esse conhecimento junto com o dinheiro que irá entrar. Esse tipo de investimento 
também é conhecido como Smart Money. 
 
15.1.3. Compra de Quotas Direta dos Sócios (Cash Out) 
 
É aqui o ponto onde todos queremos chegar: Dinheiro no Bolso vindo diretamente do Investidor. Em outras 
palavras, o Cash Out representa a compra direta de ações/quotas da sociedade de determinado sócio. 
 
Eu quero comprar suas quotas, não quotas da Sociedade; esse dinheiro irá diretamente para o bolso do sócio 
e a sociedade não verá nem um centavo dessa transação. De forma que, se você possui 20% da empresa, que 
correspondem a 20.000 quotas/ações e o investidor quer comprar 10.000 quotas suas, você ficará com 10% 
da Empresa e ele com outros 10%, e aquele valor pago pelos seus 10% irá diretamente para sua conta 
bancária. 
 
15.1.4. Emissão de Quotas pela Companhia (Cash In) 
 
Nesse ponto o dinheiro não entra no bolso do sócio. Pode até considerar que ele tem “ganho”, porque como 
é acionista da empresa, e o capital dela irá aumentar, o valor das ações que ele detém poderá também 
aumentar, ou, no mínimo, permanecerão o mesmo. 
 
Apesar de nesse caso o percentual de dividendos reduzir proporcionalmente à redução do percentual detido 
pelo sócio, é natural que, com o investimento feito na empresa, ela consiga alcançar um patamar que, sem 
aquele investimento, ela não teria alcançado e, em números finais, o dividendo possa ser consideravelmente 
maior que o anterior. 
 
Mas dinheiro vivo na conta dele não entra. Na verdade, aqui serão emitidas novas ações pela sociedade para 
serem vendidas no mercado. Como funciona isso? 
 
(Ctrl + C e Ctrl V da explicação da Cláusula Antidiluição) Se sua empresa tem um capital de 10.000 quotas e 
vocês emitirão novas quotas para que terceiro adquira, o que antes era 100% das quotas sociais, passa agora 
a ser menos. Por exemplo: Um terceiro não sócio faz uma proposta de investimento para adquirir 15% da 
sociedade empresária, mas esse dinheiro não irá para o bolso dos sócios e, sim, para que a empresa possa 
investir nela mesma. 
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Se num primeiro momento temos que 10.000 quotas representavam 100% da empresa, com a emissão de 
15% de quotas, esses 10.000 representarão somente 85% das ações - em regra de três simples, serão emitidas 
1.764 ações para esse novo sócio, totalizando um capital social de 11.764 quotas. 
 
Assim, os antigos sócios que detinham, respectivamente 4.000 (40% do capital social), 3.000 (30% do capital 
social) e 3.000 (30% do capital social), agora terão 4.000 quotas (34% do Capital Social) e, os outros dois, 3.000 
quotas (25,5% do capital social) cada. 
 
Aqui eu tenho que fazer uma observação que não tinha feito antes; essa é mais uma parte do conhecimento 
somente jurídico que não tem grande importância para vocês terem pleno conhecimento, no entanto, se 
fizerem uma pesquisa e encontrarem alguma coisa sobre diluição, pode ser que achem que eu expliquei 
errado. 
 
Então, para que não restem dúvidas, quando aquela mecânica acontece, JURIDICAMENTE ela não pode ser 
considerada DILUIÇÃO. Agora eu embaralhei a cabeça de vocês, né?  
 
Deixa-me explicar: Juridicamente não há diluição das ações, porque você continua com a mesma quantidade 
de ações e, mais, o valor delas agora é provavelmente maior! Então não há que se falar em Diluição de Ações 
nesse caso. 
 
A DILUIÇÃO JURÍDICA só ocorre quando há redução do valor das ações, ou do número de ações em si. O fato 
de seu percentual de participação na sociedade ter diminuído não implica em Diluição para o Direito - mas na 
prática é assim que entendemos. 
 
Quais as consequências? Muitas decisões são com base em percentual de ações, logo, você vai perdendo 
poder de decidir, ainda que mantenha o mesmo número de ações pelo resto da vida e, como já foi dito, o 
percentual de recebimento dos dividendos também é menor. 
 
15.2. Formas de Investimentos 
 
Como fazer investimento no Brasil é caro (tributariamente falando), os advogados se desdobraram para 
“criar/adequar” outras estruturas jurídicas que pudessem servir de base legal para os investimentos em 
startups. 
 
15.2.1. Sociedade em Conta de Participação (SCP) 
 
A SCP é uma sociedade despersonalizada, ou seja, não necessita de registro na Junta Comercial para que 
tenha validade jurídica, de forma que ela existe, é reconhecida pela lei, mas não precisa de um CNPJ para 
operar. Ela é formada por um Sócio Ostensivo, que é a empresa que irá exercer a atividade para a qual essa 
sociedade foi criada - sua Start-Up; e um ou mais Sócios Participantes, que são os investidores que apostam 
naquela atividade que o Sócio Ostensivo exerce. 
 
O Sócio Ostensivo, de acordo com a lei, assume todas as responsabilidades jurídicas pelo negócio; ele é quem 
assina os contratos, exerce as atividades, pagas os tributos, contrata a equipe necessária e assume os riscos 
da operação. 
 
O Sócio Participante nesse caso entra somente com o investimento, estando livre de qualquer tipo de ação 
judicial (seja ela trabalhista, previdenciária, tributária, cível dentre outras) que possam surgir durante sua 
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vigência; o único risco que esse sócio assume é o do valor do investimento, já que a própria lei o exclui de 
qualquer responsabilidade. 
 
Em outras palavras, caso o empreendimento não venha a dar lucro, ou tenha problemas jurídicos de qualquer 
tipo, o Sócio Participante não é acionado na justiça para responder por absolutamente nada e, no máximo, 
perderá o montante investido. 
 
15.2.2. Mútuo Conversível em Ações 
 
É uma manobra jurídica. O Mútuo é um Empréstimo e, como todo empréstimo, aquilo que foi emprestado 
tem que retornar para seu dono, da mesma forma e quantidade que se encontrava quando foi emprestado. 
O que ocorre é: E se a pessoa não é capaz de devolver aquilo? Ela então paga com algo de valor equivalente, 
ou seja: Ações da sua empresa. 
 
15.2.3. Debêntures Conversíveis em Ações 
 
Debêntures são títulos de valores mobiliários correspondentes a uma dívida que seu emissor (Start-Up) 
assume perante o detentor desse título (Investidor). Agora chega de blá, blá, blá. 
 
É um papel que diz: Se você colocar dinheiro na minha empresa, eu ficarei devendo esse valor pra você. Ao 
final do prazo de X tempos, você poderá escolher receber esse valor cheio de benefícios, com acréscimos, 
correções e etc, ou poderá optar por converter tudo isso em um percentual da minha empresa já negociada. 
 
15.2.4. CrowdFunding 
 
Investimentos de até R$ 2.4 milhões de reais podem ser feitos “ao público”, mas fora do mercado de ações, 
porque a CVM (Comissão de Valores Mobiliários) dá uma permissão para que seja feito dessa forma. 
 
Existem plataformas que fazem isso no Brasil, a exemplo da Eu Sócio. 
 
Você coloca seus dados, quanto quer de investimento, por qual percentual de sua empresa, para que você irá 
utilizar esse investimento, etc. Se dois ou mais investidores se interessarem, eles poderão comprar essa Opção 
de Compra de Ações (futura) por meio desse CrowdFunding. 
 
Essa opção é mais ou menos assim: Coloco “X" mil reais na sua empresa hoje e pego um documento que diz: 
Em 3 anos eu posso comprar “y" por cento das suas ações por R$ 1,00 (um real). 
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