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Apresentação
Santa Catarina tem vivenciado um crescimento exponencial do empreendedorismo inovador. A cidade de Florianópolis,
onde estamos sediados desde 1969, é hoje considerada o “Vale do Silício” do Brasil, devido à forte identificação com a
área de tecnologia1 2.
Acompanhando esse movimento, dedicamos o conhecimento multifacetado e especializado dos nossos integrantes
para auxiliar desde startups a grandes empresas do setor de tecnologia e inovação a compreender e, literalmente,
“sobreviver” aos intrincados liames da legislação brasileira.
Essa atuação junto ao ecossistema tem nos trazido experiências valiosas. Ao mesmo tempo em que assessoramos
juridicamente as empresas, trazendo toda a nossa bagagem e expertise do mundo corporativo, nos vemos, por
diversas vezes, inseridos em contextos totalmente inéditos e disruptivos de negócios, o que nos permite adquirir novos
conhecimentos, participar de instigantes debates, enfrentar desafios e absorver, especialmente, metodologias de
gestão que até então eram desconhecidas da advocacia.
Foi justamente em virtude dessa rica experiência que lançamos, no início de 2019, o programa Optima MH, cujo
objetivo é não apenas mergulhar o escritório no que há de melhor em termos de inovação, tecnologia e gestão, mas,
também, propor modelos de atuação mais próximos das características do setor, com foco na agilidade, informalidade e
experiência do cliente.
Esse olhar clínico no ecossistema também nos possibilita identificar aspectos fundamentais para aqueles que
atuam ou pretendem atuar no setor. O presente e-book busca destacar alguns deles, em um formato muito direto e
objetivo. São pontos iniciais e indispensáveis para quem busca crescer de forma saudável e estruturada. Boa leitura!
Rodrigo de Assis Horn
organizador
sócio CAO Mosimann-Horn
Artigo | Autor
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/ Questões
societárias e
contratuais
O começo de um novo negócio é envolto em incertezas. Apesar
de terem uma boa ideia, muitas empresas falham por falta de
organização e planejamento. Para garantir o sucesso, é importante
que a estrutura da empresa esteja organizada desde o início,
colocando no papel tudo aquilo que foi pensado e acordado entre
os seus fundadores. Uma boa estrutura societária garante um
crescimento sustentável e evita futuros problemas entre os sócios ou
entre os sócios e os colaboradores da empresa.

Questões societárias e contratuais | Ivan Remor e Lio Bocorny
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A escolha do tipo societário
A primeira decisão ao abrir uma empresa é a escolha do tipo
societário. Alguns empreendedores consideram que isso é uma
questão menor e que pode ser resolvida mais a frente, quando
a empresa começa a decolar. No entanto, esse pensamento
pode gerar problemas no futuro, especialmente em relação à
participação que cada um dos sócios possui no negócio. Além do
potencial de disputas entre os sócios, a não constituição de uma
pessoa jurídica pode levar ao comprometimento do patrimônio
pessoal dos empreendedores. Portanto, é importante que a
pessoa jurídica seja criada no início das atividades. Caso o

VANTAGENS

empreendedor não tenha sócio, poderá optar por uma EIRELI
ou por exercer suas atividades como empresário individual.
Havendo sócios, o mais indicado é a criação de uma sociedade
limitada. A sociedade anônima é recomendada apenas para
empresas em estágio mais avançado, dada a sua complexidade e
custo de operação.
Veja no quadro abaixo as principais vantagens e desvantagens
dos tipos societários:

MEI

EIRELI

LTDA.

S/A

ِِ Desnecessidade de sócios.

ِِ Desnecessidade de sócios.

ِِ Flexibilidade contratual.

ِِ Ideal para organizações

ِِ Simplicidade da abertura.

ِِ Proteção patrimonial do

ِِ Possibilidade de aderir ao

complexas.

empreendedor.

Simples.

ِِ Facilidade para a entrada
e saída de acionistas.

DESVANTAGENS

ِِ Responsabilidade patrimonial

ِِ Capital mínimo de cem

ِِ Restrições à entrada e saída

ِِ Impossibilidade de aderir

do empreendedor.

salários mínimos.

de sócios.

ao Simples.

Questões societárias e contratuais | Ivan Remor e Lio Bocorny

ِِ Custo elevado de operação.
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Acordo de sócios

Vesting

A relação entre os sócios não se encerra no contrato social.
Várias questões societárias ainda devem ser ajustadas, como
o papel de cada um dos sócios no dia-a-dia da sociedade, o
exercício do direito de voto e os direitos em relação à venda de
sua participação na sociedade. Todas essas questões devem ser
previstas em um acordo de sócios, feito no início da empresa,
de modo a garantir que o que foi decidido será cumprido até o
fim. Embora indesejados, conflitos societários acontecem, e com
certa frequência, acabam na saída de um dos sócios. Um bom
acordo de sócios deve estabelecer parâmetros para o pagamento
do sócio retirante, garantindo a continuidade da empresa sem
ele. O acordo de sócios deve prever, também, o que vai acontecer
caso a empresa receba um aporte de um investidor. Além disso,
é ferramenta fundamental para garantir a coesão dos sócios
fundadores nas relações com o investidor.

Empresas em estágio inicial não costumam ter caixa para
oferecer polpudas remunerações aos seus colaboradores. Isso
pode afastar talentos. Como fazer para mantê-los, ainda que
recebendo uma remuneração um pouco abaixo do mercado?
O contrato de Vesting é uma boa opção. Por meio dessa
modalidade de contrato, os colaboradores-chave da empresa
poderão ter o direito de adquirir uma parte da sociedade por
um preço reduzido, em troca do atingimento de metas prédefinidas. Como as startups trabalham com um potencial
de crescimento exponencial, a expectativa de valorização
da participação a ser adquirida é um estímulo para que o
colaborador permaneça na empresa.

Questões societárias e contratuais | Ivan Remor e Lio Bocorny
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/ / / Formalize os seus acordos!
É importante lembrar que todos os acordos feitos entre sócios,
ou entre sócios e colaboradores, deve ser documentado por
escrito. Formalizar as condições do negócio evita mal-entendidos
e disputas no futuro!

Termo de conf idencialidade (NDA)
Durante as negociações com fornecedores, investidores ou mesmo
na relação da empresa com seus funcionários, é necessário que
a empresa apresente a estes informações sensíveis à operação
do negócio e que não devem ser reveladas para o mercado. Para
evitar o vazamento dessas informações, o empreendedor deverá
sempre exigir a assinatura de um termo de confidencialidade,
chamado de NDA (non-disclosure agreement), que impede o
terceiro de divulgar as informações obtidas.

Questões societárias e contratuais | Ivan Remor e Lio Bocorny

Memorando de entendimento (MoU)
O tempo de negociação de acordos complexos, como
contratos de investimento ou contratos de parceria, pode ser
longo e depender de diversos fatores, até que o negócio seja
efetivamente fechado. Em negociações complexas ou que levem
a um acordo que será assinado apenas no futuro, é importante
que as partes celebrem um memorando de entendimento
(memorandum of understanding - MoU), para efeito de ajustar
as bases principais do negócio enquanto perdura a negociação
sobre aspectos pontuais e/ou, ainda, enquanto se aguarda algum
evento futuro para a assinatura definitiva do contrato. /

Voltar ao sumário
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/ Aspectos
tributários
O momento da estruturação da empresa é o ideal para se
conhecer os regimes tributários disponíveis e, consequentemente,
escolher aquele que melhor se adequa ao modelo de negócio
escolhido e o volume de faturamento projetado. Tal modo de agir
pode evitar uma grande dor de cabeça (custo fiscal acima das
possibilidades, obrigações desnecessárias, etc.).
Garantir a correta tributação das atividades é outro ponto essencial,
seja na condição de serviço ou de mercadoria, de modo a evitar
surpresas do Fisco, em qualquer seara (municipal, estadual ou federal).
Os pontos abaixo apresentados buscam demonstrar, objetivamente,
sem a intenção de esgotar o assunto, a importância de um
apropriado e estratégico planejamento tributário.

Aspectos tributários | Luana Regina Debatin Tomasi
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Regimes tributários
Em síntese, regime tributário é o conjunto de leis a que a
empresa se submete para o recolhimento dos tributos incidentes
sobre o seu negócio, incluindo aí as alíquotas previstas e a forma
de arrecadação.

ano-calendário. Essa não é uma decisão simples e deve levar em
conta diversas variáveis, dentre elas: a) recursos disponíveis; b)
nível de lucratividade; c) nível de faturamento; d) possibilidade
de aproveitamento de créditos.

A opção pelo regime tributário deve ser realizada até o final do
mês de janeiro de cada ano e é irretratável para todo o

Atualmente, existem 3 regimes principais de arrecadação: simples
nacional, lucro presumido e lucro real.

SIMPLES NACIONAL
Quem pode adotar?

MEI ou empresas com faturamento de até R$ 4,8 milhões por ano, desde que o tipo
de atividade seja permitido pela Lei Complementar nº 123/06 e o sócio não possua
restrição para adesão ao regime.

Quem deve adotar?

É facultativo.

Quais as alíquotas3?

Variam de 4% a 33%, a depender do tipo de atividade e faturamento bruto.

Características
principais e
benefícios:

3

Unifica o recolhimento de tributos federais, estaduais e municipais (IRPJ, CSLL, PIS/
Pasep, Cofins, IPI, ICMS, ISS e a Contribuição para a Seguridade Social destinada à
Previdência Social) em uma única guia de arrecadação, simplificando o processo,
além de possuir alíquotas menores.
É a primeira opção da maioria das startups, por representar um regime mais
descomplicado e menos oneroso, embora não seja o ideal para todo tipo de negócio,
como os marketplaces, que ficam impedidos de realizar algumas deduções e
aproveitamento de créditos.

Alíquota é o percentual ou valor fixo que será aplicado para o cálculo do valor de um tributo

Aspectos tributários | Luana Regina Debatin Tomasi
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LUCRO PRESUMIDO
Quem pode
adotar?

Empresas com faturamento de até R$ 78 milhões por
ano, desde que o tipo de atividade não possua vedação.

Quem deve
adotar?

É facultativo.

Quais as
alíquotas?

Características
principais e
benefícios:

LUCRO REAL
Quem pode
adotar?

Qualquer empresa.

Variam de 1,6% até 32%, a depender do tipo de atividade.

Quem deve
adotar?

Os impostos incidem sobre uma média, presumida
pela Receita Federal, de qual seria o lucro da empresa
de acordo com as suas atividades. Essa média será
utilizada pela empresa em todo o ano-calendário,
independentemente do seu resultado efetivo, isto é, se o
lucro verdadeiro da empresa for maior ou menor do que
aquela estimativa inicial.

É obrigatório para as empresas que: a) faturam
anualmente mais de R$ 78 milhões; b) operam no
mercado financeiro; c) que possuam lucros, rendimentos
ou ganhos de capital oriundos do exterior, salvo se
decorrente de vendas; d) tenham realizado o recolhimento
sob o regime de estimativa e/ou usufruam de benefícios
fiscais vinculados à opção pelo regime.

Quais as
alíquotas?

Variam de 33% a 43% a depender do tipo de atividade e
faturamento.

Diferentemente do simples nacional, não há unificação da
arrecadação, devendo a empresa realizar o recolhimento
dos tributos incidentes por meio da apuração e
pagamentos mensais ou trimestrais, conforme a alíquota
de cada espécie tributária.
Além disso, há uma série de obrigações administrativas
(declarações, certificações, etc.) que devem ser cumpridas.
Apesar disso, é o regime de arrecadação mais utilizado
pelas empresas, podendo ser muito vantajoso para
aquelas cujo lucro seja superior a 32% do faturamento.

Aspectos tributários | Luana Regina Debatin Tomasi

Os tributos incidem sobre o lucro efetivo da empresa,
calculado mês a mês, de acordo com os informes e
declarações enviados à Receita Federal.

Características
principais e
benefícios:

Apesar dessa sistemática ser inegavelmente mais
trabalhosa e representar um custo administrativo maior
do que o dos outros regimes, permite que a empresa
deduza despesas e custos, além de afastar a obrigação
do recolhimento na hipótese de não haver lucro no
final do balanço. É o regime mais recomendado para
empresas que possuam grande faturamento, com uma
margem de lucro mais reduzida.

Voltar ao sumário
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Inova Simples
O recentíssimo Inova Simples, fruto da
Lei Complementar 167/19, publicada em
25 de abril de 2019, é um regime especial
simplificado, que concede tratamento
diferenciado às iniciativas empresariais
de caráter incremental ou disruptivo
que se autodeclararem como startups
ou empresas de inovação. O objetivo
é o de estimular o empreendedorismo
e fomentar a criação, formalização,
desenvolvimento e consolidação desses
modelos de negócios.

Benef ícios do Inova Simples

Quem pode aderir ao Inova
Simples?

O Inova Simples criará um rito muito
mais célere para a abertura da empresa,
através de um formato simplificado
e automático, no mesmo ambiente
digital do Governo Federal destinado
à abertura de empresas (Redesim),
por meio da utilização de formulário
digital próprio, disponível em janela
ou ícone intitulado Inova Simples. A
baixa da empresa também poderá ser
realizada com facilidade, através do
preenchimento de autodeclaração,
no mesmo portal, e se dará de forma
automática em caso de inatividade.

Empresas com receita bruta de até
R$ 81.000,00 por ano, que se enquadrem
como startups ou empresas
de inovação.

Esse regime especial também
afasta a necessidade de a empresa
obrigatoriamente ter um espaço físico
ou virtual para obter a sua inscrição

Aspectos tributários | Luana Regina Debatin Tomasi

no CNPJ, permitindo que o local de
trabalho seja estabelecido em parques
tecnológicos, instituições de ensino,
empresas juniores, incubadoras,
aceleradoras e espaços compartilhados
de trabalho na forma de coworking.

Voltar ao sumário

11

Algumas tecnologias disruptivas e sua tributação
Computação em nuvem (Cloud Computing)
Para definir qual a modalidade de
computação na nuvem desenvolvida pela
empresa, se IaaS, PaaS, SaaS, deve se ater
a finalidade preponderante da tecnologia
desenvolvida e entregue ao usuário. Isto
porque, por se tratarem de camadas de
tecnologia, é muito comum que em uma
operação de SaaS a empresa se utilize das
modalidades de IaaS e/ou PaaS, sem que
essas funcionalidades sejam percebidas
pelo usuário.
Infrastructure as a Service (IaaS)
O contrato de IaaS possui como
finalidade preponderante a cessão
de direito de uso do espaço virtual
(hardware), ainda que possa
contemplar outras utilidades ao
usuário. Essas atividades encontram
previsão na Lei Complementar 116/03,
que prevê o pagamento do ISS, em
que pese alguns Estados também
exigirem a tributação pelo ICMS.

Aspectos tributários | Luana Regina Debatin Tomasi

Platform as a Service (PaaS)
A contratação na modalidade PaaS
assegura ao usuário o acesso a uma
plataforma repleta de recursos
utilizados para o desenvolvimento
de software, além da infraestrutura
(IaaS). A finalidade preponderante
desse tipo de contrato é o acesso a
essa multiplicidade de recursos, que
representa a própria plataforma, não
podendo ser confundido com o mero
processamento de dados, hospedagem
ou armazenamento, que embora
estejam contemplados na contratação,
não configuram a operação em si.
Atualmente, não há previsão na lista
de serviços da Lei Complementar
116/03 para essas atividades, que não
podem ser vistas isoladamente, sob
pena de evidente bitributação.
Assim, diante da ausência de previsão
legal, entende-se que não devem ser
tributadas pelo ISS. Da mesma forma,
pelas suas características, também

parecem não se enquadrar nos requisitos
necessários à tributação pelo ICMS.
Software as a Service (SaaS)
A contratação na modalidade SaaS
contempla uma série de serviços
que vão desde o fornecimento
da infraestrutura (hardware), até
o acesso à plataforma e demais
funcionalidades, tendo como núcleo
preponderante o licenciamento
de software, com relação ao qual
as demais utilidades fornecidas
mostram-se acessórias.
Suas características não permitem o
enquadramento como mercadorias,
afastando o pagamento do ICMS, muito
embora alguns Estados estejam se
manifestando favoráveis à tributação.
O Estado de Santa Catarina já se
manifestou contrário ao pagamento
de ICMS nas operações com SaaS,
trazendo mais segurança às empresas
quanto ao pagamento apenas do ISS.
Voltar ao sumário
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Impressão 3D (prototipagem rápida)
Para a Receita Federal, a atividade de impressão em 3D deve ser
caracterizada como operação de industrialização na modalidade
de transformação, sujeita ao pagamento de IPI na saída do
produto do estabelecimento. A exceção é na hipótese de o
produto resultante ter sido confeccionado por encomenda direta
do usuário, na residência do preparador ou seu estabelecimento,
sendo essencial que o trabalho do profissional seja um elemento
preponderante, sujeitando a operação ao pagamento do ISS.
Streaming (transmissão contínua de mídia)
A atividade de streaming está no meio de um grande conflito
de competência, já que está prevista tanto na lista anexa à Lei
Complementar 116/03, sujeitando-se ao pagamento do ISS,
quanto nas recomendações do CONFAZ (Convênio 106/2017),
recomendando a cobrança do ICMS sobre as operações. Nesse
caso, a empresa deverá estar atenta às exigências do Estado
e Município de produção para verificar a quem recolher, bem
como sobre as atividades desenvolvidas, evitando que os tributos
recaiam sobre atividades acessórias. /

Aspectos tributários | Luana Regina Debatin Tomasi
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/ Aspectos
trabalhistas
Uma empresa organizada e transparente em suas relações de
trabalho e na gestão de pessoas constrói um ambiente harmonioso
e evita passivos trabalhistas. O resultado: pessoas motivadas e
produtivas.
Veja abaixo algumas importantes orientações sobre assuntos
rotineiramente discutidos no âmbito do Direito do Trabalho.

Aspectos trabalhistas | Marcelo Sardá e Manoella Molon
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Contrato de trabalho
Uma vez contratado um empregado,
este deve ter o seu contrato de trabalho
anotado na Carteira de Trabalho e
Previdência Social (CTPS), em até 48
horas. Trata-se de instrumentalização
que reflete a normatização da relação
entre o empregado e o empregador.
Além disso, é essencial a elaboração de
um contrato de trabalho escrito com
o novo colaborador, prevendo, dentre
outras especificidades:
a. função e possibilidade de exercer
outras atividades compatíveis com a
sua condição pessoal;
b. prazo;
c. possibilidade de compensação e
prorrogação da jornada de trabalho;
d. possibilidade de alteração de
turno (diurno e noturno);
e. local da prestação de serviços;
f. possibilidade de cobrar danos
causados pelo empregado;
Aspectos trabalhistas | Marcelo Sardá e Manoella Molon

g. questões relacionadas à
propriedade intelectual;
h. cláusula de sigilo e
confidencialidade.

Registro da jornada
de trabalho
Embora a legislação não obrigue o
registro de jornada para empresas com
menos de 10 empregados, esse controle
é essencial, inclusive do intervalo para
descanso ou alimentação. As exceções
são as atividades externas incompatíveis
com a fixação de horário de trabalho,
gestores e empregados em regime de
trabalho remoto (teletrabalho).
O controle de jornada evita discussões
futuras sobre a quantidade de horas
trabalhadas ou de trabalho em
sobrejornada sem o devido pagamento
ou compensação.
É importante lembrar que a marcação
do ponto não pode ser britânica

(pontual, das 8 às 12 e das 13 às 17 horas,
por exemplo). Ou seja, o colaborador
deverá registrar o seu horário exato
de entrada e saída, inclusive com as
variações de minutos.

Intervalo para
descanso ou
alimentação
A empresa deve respeitar o intervalo
mínimo para descanso ou alimentação
do colaborador. Mais uma razão para
ficar atento ao registro da jornada de
trabalho. Isto evita futuras discussões
à respeito da concessão do intervalo.
Nunca é tarde para lembrar que esse
intervalo não pode ser compensado.
Para contratos de trabalho de 4 à 6 horas,
o intervalo deverá ser de 15 minutos.
Para os que têm jornada de 6 à 8 horas,
o intervalo deverá ser de 1 à 2 horas,
podendo ser reduzido à 30 minutos, caso
haja norma coletiva autorizando.

Voltar ao sumário
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Acordo de prorrogação e
compensação de horas
A ausência de um acordo de prorrogação e compensação de
horas eleva o custo operacional, em virtude de o valor da hora
extra equivaler a, no mínimo, o valor da hora normal, acrescido
de adicional de 50% (sem contar o reflexo em outras verbas).
Um acordo formal e individual de prorrogação e compensação
de horas permite, ao invés do pagamento dessa verba, a
compensação das horas extras realizadas em um determinado
dia, em outro dia.
A CLT prevê dois formatos para essa modalidade de acordo:
a) compensação mensal, possibilitando a compensação no mesmo
mês das horas trabalhadas em um dia; b) banco de horas, desde
que a compensação das horas ocorra em um período de até 6
meses.
Vale reforçar a importância de realizar esse acordo sempre de
forma escrita e individualizada, com cada colaborador. Lembrese: quanto mais clara a relação de trabalho, melhor ela fluirá!

Nômade digital
A prestação de serviços fora das dependências da empresa é
uma tendência irreversível. Porém, é preciso cautela no manejo
Aspectos trabalhistas | Marcelo Sardá e Manoella Molon

desse tipo de contrato, pois a CLT prevê que não há distinção
entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador,
o executado no domicílio do empregado e o realizado à
distância, desde que, obviamente, estejam caracterizados os
pressupostos da relação de emprego.
Portanto, dar ordens ou dirigir a força de trabalho de um
colaborador por e-mail, chat escrito ou por voz, poderá ser
equiparado aos meios pessoais e diretos de comando, controle e
supervisão do trabalho alheio.
Ou seja, a empresa deverá ficar sempre atenta ao serviço
prestado por pessoa física, de forma não eventual e remunerado,
mesmo que realizado fora das dependências da empresa.

Medidas disciplinares
É essencial que medidas disciplinares aplicadas aos
empregados sejam realizadas de forma gradual. Por
exemplo, no caso de faltas injustificadas ao trabalho, sugerese a aplicação de 3 advertências, 2 suspensões e, por fim, a
dispensa por justa causa (desídia). Obviamente que existem
casos que ensejam a dispensa por justa causa imediata, sem a
possibilidade de observância da gradação sugerida, como é o
caso do ato de improbidade (ato desonesto, como por exemplo,
apropriação de valores da empresa). A formalização das
medidas disciplinares é essencial, pois permite que tenham
caráter pedagógico e, além disso, possibilitam a comprovação
Voltar ao sumário
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das faltas cometidas, que resultaram em uma eventual rescisão
do contrato de trabalho por justa causa.

Rescisão
A Reforma Trabalhista trouxe algumas alterações quanto
a rescisão do contrato de trabalho, dentre as quais estão a
obrigação do empregador realizar a entrega ao empregado
dos documentos que comprovam a comunicação da extinção
contratual aos órgãos competentes, bem como o pagamento
dos valores constantes do instrumento de rescisão (TRCT) ou
recibo de quitação no prazo máximo de 10 dias a contar do
término do contrato, independente da forma da rescisão. /

Aspectos trabalhistas | Marcelo Sardá e Manoella Molon

Voltar ao sumário

17

/ Aspectos de
propriedade
intelectual
A Propriedade Intelectual é o conjunto de direitos sobre bens
imateriais (obras literárias, artísticas e científicas, invenções,
desenhos e modelos industriais, marcas etc.) que resultam do
intelecto humano e possuem valor econômico.
Quando legalmente protegida, a Propriedade Intelectual torna-se um
importante ativo para o aumento da competitividade, pois agrega
valor à capacidade de inovação das empresas.4
Modernamente, uma empresa é considerada inovadora quando,
por meio dos conhecimentos que produz, consegue transformar
sua Propriedade Intelectual em fonte de riqueza e benefícios para a
sociedade.5
Nesse contexto, demonstraremos abaixo, objetivamente, importância
de estar com a Propriedade Intelectual adequadamente protegida.
4

JUNGMANN, Diana de Mello; BONETT, Esther Aquemi. A caminho da inovação: proteção e negócios
com bens de propriedade intelectual: guia para o empresário. Brasília: IEL, 2010. Disponível em: .
Acesso em: 9 maio 2011.

5

DRUCKER, Peter F. Post-capitalist society. New York: HarperCollins Publishers, 1993.
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Registro de marca
Um dos primeiros passos para uma empresa é a escolha de
um nome, sigla, desenho, imagem ou forma para representar
sua marca. Será a maneira como ficará conhecida pelo seu
público-alvo. Por conta disso, é fundamental realizar o registro
da marca escolhida no Instituto Nacional de Marcas e Patentes
(INPI). O registro garantirá a exclusividade do seu uso em
território nacional.
No entanto, antes de realizar o registro, é importante verificar
se a marca já foi objeto de registro por terceiros, pois não se
admite a coexistência de duas marcas com o mesmo nome
no mesmo ramo econômico. Além disso, quando se estiver
diante de outra marca de alto renome, a coexistência será
vedada, pouco importando o segmento de mercado em que a
empresa está inserida.

Patente
A patente é uma forma de proteger o conhecimento e garantir
a exploração comercial de uma criação pelo seu inventor. Além
disso, é recurso legal que proíbe e responsabiliza terceiros não
autorizados a explorar comercialmente a criação.

Aspectos de propriedade intelectual | Natália Viegas e Rodrigo Horn

Quando o trabalho desenvolvido resultar em uma invenção ou
modelo de utilidade, é essencial realizar o depósito do pedido de
patente no INPI. A concessão da patente garante ao titular 20
anos de exclusividade de exploração econômica para o caso de
invenções e, com relação a modelos de utilidade, por 15 anos, a
contar do depósito do pedido.
De acordo com a Lei de Propriedade Industrial, a patente de
invenção resguarda a criação que atende os requisitos de
novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (ex.: fórmulas
químicas, processos industriais, novos materiais).
A patente de modelo de utilidade, por sua vez, protege o objeto,
ou parte dele, suscetível de aplicação industrial, que apresente
forma nova, que resulte em melhoria funcional ou em sua
fabricação (ex.: localização nova em lacre de tampa de garrafa;
nova tampa de frasco de medicamento, etc.).
É importante destacar que a divulgação da invenção ou
do modelo de utilidade antes de realizado o depósito do
pedido de patente faz com que estas passem para o estado
da técnica (acessível ao público), o que retira o requisito de
patenteabilidade “novidade”. Consequentemente, o inventor
perde o direito de patentear a invenção ou o modelo de
utilidade que criou. A exceção é se essa divulgação tiver sido
realizada pelo inventor ou por terceiro, com informação obtida
do inventor, em até 12 meses antes do dia do depósito do
pedido de patente.
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Em síntese, antes de inserir a sua
invenção ou modelo de utilidade no
mercado, realize o depósito do pedido de
patente junto ao INPI, a fim de garantir
a exclusividade de exploração comercial,
nos termos convencionados em lei.

Proteção do software
Em regra, os softwares, onde se
incluem os softwares aplicativos, não
são protegidos por meio de patente. A
sua proteção se dá da mesma forma
como são tratados os de direitos
autorais. Portanto, para a sua proteção,
é extremamente recomendável que
se realize junto ao INPI o “registro de
programa de computador”. Trata-se
de registro que resguarda os
direitos decorrentes de sua criação
e desenvolvimento, protegendo o
seu código fonte. Além disso, essa
certificação gera presunção de autoria
e originalidade, o que pode ser muito
importante em uma eventual disputa
judicial sobre o software. Igualmente,

faz com que o software esteja protegido,
em âmbito internacional, pelo período
de 50 anos.
Além da proteção como “registro de
programa de computador”, é essencial
que se realize o registro de marca
de cada um dos softwares criados,
especialmente quando se está diante
de apps. Até porque, consumidores
compram marcas, e isto não é diferente
para aplicativos (Ex.: WhatsApp,
Messenger, Uber, Spotify, Waze etc.).

Titularidade da
propriedade
intelectual
Sobre a titularidade dos direitos de
propriedade intelectual, é importante,
inicialmente, que ela esteja sempre
muito bem alinhada e ajustada
entre os sócios, demais envolvidos
no desenvolvimento do negócio e
investidores. É essencial que esse

Aspectos de propriedade intelectual | Natália Viegas e Rodrigo Horn

aspecto seja abordado, de forma clara,
no “Memorando de Entendimentos”
(Memorandum of Understanding MoU). Ademais, é fundamental constar
em contratos de trabalho, de prestação
de serviço, de fornecimento, enfim,
em todos os ajustes realizados com os
envolvidos no negócio:
a) a proteção e cessão dos direitos de
propriedade intelectual em favor da
empresa;
b) ccláusula de confidencialidade, para
proteção do segredo do negócio;
c) a vedação de utilização de
informações confidenciais para uso
pessoal.
Além disso, é importante lembrar
a importância do ajuste de
confidencialidade (Non-Disclosure
Agreement - NDA), especialmente na
hipótese de apresentação do negócio
a investidores, como já tratamos
previamente, ao falar sobre os aspectos
societários e contratuais.
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Inova simples
Como já destacado anteriormente, quando falamos sobre as
questões tributárias, o Inova Simples (LC 167/19) trouxe benefícios
tributários para as iniciativas empresariais de caráter incremental
ou disruptivo que se autodeclarem como startups ou empresas
de inovação. Além disso, no que toca à propriedade intelectual, a
LC 167/19 previu que essas empresas poderão comunicar ao INPI
pedidos de registro de marca e depósito de patentes diretamente,
através do portal Redesim, mediante campo específico, a ser
futuramente criado. /

Aspectos de propriedade intelectual | Natália Viegas e Rodrigo Horn
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/ Proteção
de dados
A Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018), aprovada em
agosto de 2018 e com previsão de vigência a partir de agosto de 2020,
vem para quebrar o paradigma da privacidade no Brasil, sujeitando
as empresas a estarem em conformidade com as suas regras.
Sob o ponto de vista sancionatório, estar adequado à LGPD é
essencial, pois eventual desconformidade poderá resultar em multas
de até 2% da receita, para cada incidente identificado, dentre outras
penalidades. Sob o viés corporativo, estar em compliance com a
LGPD representará o ingresso em uma nova cultura de proteção de
dados e, além disso, verdadeiro diferencial competitivo, (porque a
lei vai “pegar”!), a exemplo do que fizeram as empresas reguladas
pelada General Data Protection Regulation (GDPR), vigente na União
Europeia desde maio de 2018.
Selecionamos abaixo alguns aspectos que demonstram a
importância de estar em conformidade com a LGPD e proteger os
dados que lhes são rotineiramente confiados.

Proteção de dados | Thays Joana Tumelero
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Objetivos da LGPD

Finalidade do tratamento

A Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018) tem como
objetivo garantir o tratamento de dados pessoais em
conformidade com os regramentos por ela estabelecidos e
em concordância com os princípios que pontua (finalidade,
adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados,
transparência, segurança, prevenção, não discriminação,
responsabilização e prestação de contas).

O tratamento de dados deverá ser realizado, exclusivamente, para
propósitos legítimos, específicos e explícitos ao titular. Ao longo
do processo, não poderá ser alterada a finalidade do tratamento.
É importante ter em mente que informações fornecidas ao titular
de forma genérica e de difícil compreensão não serão aceitas para
justificar o preenchimento desse requisito da lei.

Todos os dados que identificam ou possam identificar uma
pessoa são resguardados pela lei. Ou seja, nome, CPF, endereço,
IP e até mesmo perfis de consumo são considerados dados
pessoais e precisarão ser utilizados em conformidade com a lei.

Hipóteses de tratamento

O que a LGPD considera como
tratamento de dados pessoais?
Segundo a LGPD, toda operação realizada com dados
pessoais, tais como coleta, produção, recepção, classificação,
utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição,
processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação,
avaliação ou controle da informação, modificação,
comunicação, transferência, difusão ou extração, é considerada
tratamento de dados pessoais.

A LGPD previu, expressamente, 10 hipóteses, chamadas de bases
legais, que autorizam o tratamento dos dados pessoais. São elas:
ِِ Consentimento
ِِ Cumprimento de obrigação legal
ِِ Execução de políticas públicas
ِِ Estudo por órgão de pesquisa
ِِ Execução de contrato ou diligência pré-contratual
ِِ Exercício regular de um direito
ِِ Proteção da vida
ِِ Tutela da saúde
ِِ Interesse legítimo do controlador ou terceiros
ِِ Proteção ao crédito

Proteção de dados | Thays Joana Tumelero
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Correção, exclusão e portabilidade
de dados pessoais
A lei garante aos titulares dos dados certos direitos específicos,
como, por exemplo, a correção de dados incorretos e a exclusão
definitiva. Além disso, prevê a possibilidade de portabilidade dos
dados de um determinado fornecedor de produto ou serviço à
outro, mediante requisição expressa do titular.

Ciclo de vida
Com a entrada em vigor da LGPD, em agosto de 2020, os dados
pessoais deverão seguir um ciclo de vida: captura, uso, tratamento,
compartilhamento e exclusão. Não será mais permitido o
tratamento (inclusive armazenamento) por tempo indeterminado.
Uma vez encerrada a finalidade, o prazo, ou, ainda, extinta a base
legal, os dados deverão ser excluídos definitivamente!

Proteção de dados | Thays Joana Tumelero
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/ Compliance
Compliance nada mais é do que estar em conformidade com as regras impostas. O
termo compliance tem sua origem no verbo inglês “to comply”, que significa “cumprir”,
ou seja, cumprir com o sistema regulatório imposto às atividades da sua organização.
Em síntese, ter/exercer um programa de compliance é realizar um conjunto de esforços
na busca ao cumprimento das legislações e regras inerentes às atividades da empresa,
bem como estar em consonância com as normas internas da organização.
Programas de compliance são associados a empresas grandes, processos complexos e
custos elevados. Porém, procedimentos simples e efetivos de compliance não incluem
ferramentas caríssimas, basta ter conhecimento e encontrar-se em conformidade com
as normas externas (leis, decretos, regulamentos, instruções normativas, etc.) e internas
(código de ética, código de conduta, governança, etc.).
Não importa o porte da empresa, sempre existirão legislações e regulamentos a serem
observados. O que mudará será a complexidade desses regulamentos e o impacto que
o seu não cumprimento pode causar. Uma multa por descumprimento à LGPD, por
exemplo, pode encerrar as atividades de uma startup. Não estar em conformidade pode
sair muito caro.
O crescimento organizado mitiga os riscos, cria um sistema de prevenção e
monitoramento contínuo e passa credibilidade ao mercado.

Compliance | Rodrigo Horn e Mallu Muffato
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Tailor Made
A avaliação e o diagnóstico do ambiente de negócios,
especialmente do sistema regulatório que envolve a atividade,
são o primeiro passo para a estruturação de um programa de
compliance. Cada setor possui suas peculiaridades e o nível de
controle interno deve ser proporcional aos riscos identificados.

Ademais, um bom programa de compliance não deve se restringir
às normas anticorrupção (FCPA, UKBA, Lei 12.846/13 etc.). Não
há dúvidas que o combate à corrupção é ponto essencial, assim
como a promoção da cultura ética e o combate ao assédio. No
entanto, o universo de riscos de um programa de compliance
deve ser abrangente. Prevenção à lavagem de dinheiro, práticas
concorrenciais, segurança de informações e privacidade devem ser
também temas focais do compliance.

Todo tipo de negócio/mercado possui regulamentação específica.
Empresas ligadas ao setor da saúde e financeiro (FinTechs), por
exemplo, possuem regramentos extensos e mais complexos,
entretanto, seja qual for o setor da sua empresa, a lista de
legislações brasileiras a serem observadas será sempre extensa.
Abaixo seguem algumas que se aplicam a maioria das empresas
ligadas ao setor da tecnologia:

O seu programa de compliance deve ser feito para você. Um
diagnóstico bem feito irá analisar desde a propriedade das
licenças dos softwares utilizado nas máquinas da empresa (você
já ouviu falar em auditoria da Microsoft? Pois é!), com o intuito de
assegurar o uso das melhores práticas de TI, até de que país são
os seus investidores, visando garantir também o cumprimento da
legislação daquele país.

ِِ Lei de Propriedade Industrial (nº 9.279/1996);
ِِ Lei de Software (nº 9.609/1998);
ِِ Lei de Direitos Autorais (nº 9.610/1998);

Além de gerar confiabilidade e credibilidade, um bom programa
de compliance reduz o passivo judicial, ao atuar na esfera da
prevenção, e garante um grau de integridade e consistência nas
práticas empresariais.

ِِ Lei Home Office e Teletrabalho (nº 12.551/2011 c/c 13.467/2017);
ِِ Marco Civil da Internet (nº 12.965/2014);
ِِ Lei Anticorrupção (nº 12.846/2013);
ِِ Lei do Comércio Eletrônico (Decreto nº 7.962/2013);
ِِ Lei Geral de Proteção de Dados (nº 13.709/2018).

Compliance | Rodrigo Horn e Mallu Muffato

Vantagem competitiva e atração
de investimentos
No caso de empresas em estágio inicial, como as startups, ter
um programa de compliance é vantagem competitiva. Grandes
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empresas, investidores e o poder público, em regra, relacionam-se
negocialmente somente com empresas que possuem programas
de compliance minimamente estruturados.
O mesmo pode se afirmar com relação à atração de investimentos,
aspecto essencial às startups. Investidores buscam empresas cujo
modelo de negócios esteja em conformidade com a lei e atenda aos
requisitos mínimos de ética corporativa.
Portanto, ter um programa de compliance é sinalizar ao mercado
que as práticas da organização estão adequadas!

Compliance | Rodrigo Horn e Mallu Muffato
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