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RESUMO

As startups são novas empresas que criam soluções inovadoras altamente escalável e
surgem no contexto de um mundo cada vez mais virtual e conectado, onde o
empreendedorismo inovador vem ganhando cada vez mais destaque, e a introdução de
novas tecnologias e produtos ocasionam mudanças no mercado. Entretanto, os índices
de mortalidade entre as startups ainda são elevados e uma das razões são as
dificuldades que os empreendedores enfrentam no âmbito jurídico da empresa. Este
trabalho tem como objetivo analisar as questões jurídicas recorrentes nas startups, e ao
final propor um produto tecnológico que relacione conceitos, check list e modelos para
orientar o empreendedor durante a sua jornada. Para realizar essa análise entre os
meses de setembro de 2018 a abril de 2019 foi realizado um estudo com as treze startups
participantes do programa de incubação do CriarCE, ambiente de inovação mantido pelo
governo do estado do Ceará através da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior (SECITECE), onde foi constatado que as maiores dificuldades jurídicas,
enfrentadas pelos empreendedores, foi no âmbito da propriedade intelectual, formalização
do negócio e instrumentos contratuais.
Palavras-chaves:

startups,

empreendedorismo,

formalização de empresas e contratos.

jurídico,

propriedade

intelectual,
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ABSTRACT
Startups are new companies that create highly scalable innovative solutions and appear in
the context of an increasingly virtual and connected world, where innovative
entrepreneurship is gaining more and more prominence, and the introduction of new
technologies and products causes changes in the market. However, mortality rates among
startups are still high and one of the reasons is the difficulties that entrepreneurs face in
the company's legal sphere. This work aims to analyze the recurring legal issues in
startups, and at the end to propose a technological product that lists concepts, check lists
and models to guide the entrepreneur during his journey. To carry out this analysis
between the months of September 2018 to April 2019, a study was carried out with the
thirteen startups participating in the incubation program of CrieCE, an innovation
environment maintained by the state government of Ceará through the Secretariat of
Science, Technology and Education Superior (SECITECE), where it was found that the
greatest legal difficulties faced by entrepreneurs, was in the area of intellectual property,
formalization of the business and contractual instruments.
Keywords: startups, entrepreneurship, legal, intellectual property, company formalization
and contracts.
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1. INTRODUÇÃO

Vive-se um período de transformação digital onde várias tendências apontam o
empreendedorismo tecnológico como opção de vida e de carreira de várias pessoas
(MATOS, 2017, p. 37). As startups proporcionam o avanço da digitalização de várias
indústrias (carros, construção, bancos, saúde, comida delivery, educação), por meio da
criação de soluções inovadoras com potencial escalável, tornando os processos mais
inteligentes e eficientes.
Segundo dados da Associação Brasileira de Startups (ABStartups) existem no
Brasil 12.867 startups. Esse número demonstra que o ecossistema de startups no país
vem passando por uma crescente: “Os números estão provando isso, a gente vem numa
crescente de quase 20% no número de startups ano a ano, crescendo bastante em meio
à crise” (ABSTARTUPS, 2019).
Entretanto, apesar do grande potencial de crescimento (escala), nem todas essas
startups vão conseguir permanecer no mercado, uma vez que enfrentam diversos
desafios.
Segundo dados do IBGC (2019, p 7) as principais razões para uma startups não
atingem o pleno potencial estão relacionadas a mercadológicas, societárias, de produto,
de gestão ou de regulamentação.
Para GOMES (2017, P. 90) a burocracia excessiva torna o Brasil, um dos mais
difíceis para os empreendedores, a quantidade de impostos, a burocracia, e as leis que
mudam constantemente são fatores que prejudicam os empreendedores.
Garantir que as Startups cumpram com todas as exigências regulatórias e
legislativas é um desafio e demanda dinheiro e tempo que geralmente os
empreendedores, no início da jornada, não possuem e a ausência do cumprimento
dessas exigências gera uma insegurança jurídica abominável aos negócios (FALCÃO,
2017, p.4).
As questões relacionadas a regulamentação da empresa junto a órgãos
regulatório, questões trabalhistas, a própria relação societária são temas desconhecidos
para muitos empreendedores. Os obstáculos relacionados ao cumprimentos das
legislações vigentes por parte dos empreendedores foi a motivação para o
desenvolvimento desta pesquisa.
Assim, o objetivo do trabalho foi analisar de forma prática as questões jurídicas
recorrentes nas startups, sob a ótica jurídica, bem como os principais aspectos e
dificuldades jurídicas enfrentadas pelo empreendedor que se encontra no início da
jornada de criação de uma empresa de base tecnológica.
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Este trabalho pretende contribuir para que os empreendedores consigam
compreender e executar as questões que envolvem a estruturação jurídica desses
negócios, apresentando as principais ferramentas para auxiliá-los.
2. OBJETIVOS
Objetivo Geral

Analisar de forma prática as questões jurídicas recorrentes nas startups, sob a
ótica jurídica, bem como os principais aspectos e dificuldades jurídicas enfrentadas
pelo empreendedor que se encontra no início da jornada de criação de uma empresa
de base tecnológica.

Objetivos Específicos
•

Fazer um mapeamento e descrever os principais instrumentos jurídicos

relacionados às Startups;
•

Realizar análise documental do ciclo de incubação de startups do CriarCE, projeto

realizado pelo Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior do Estado do Ceará realizado entre setembro de 2018 a
abril de 2019.
•

Propor um modelo de instrumentos jurídicos para startups, com orientações sobre

os principais aspectos jurídicos.

3. REVISÃO DE LITERATURA
O levantamento bibliográfico compreende a apresentação de algumas definições
que serviram de suporte para o presente trabalho que tem como tema central a análise
das questões jurídicas recorrentes em startups.

3.1 Startups

Sabe-se que o empreendedorismo tecnológico e as startups vêm ganhando cada
vez mais destaque nos dias atuais. Apesar do ambiente incerto, a empresa que pretende
continuar crescendo deve constantemente procurar aperfeiçoar seus produtos e serviços.
Isso acontece, pois, o mundo está cada vez mais virtual e conectado, e a introdução de

12
novas tecnologias e produtos vem ocasionando uma mudança repentina no mercado, até
mesmo mercados tidos como consolidados, perderam sua força ou deixaram de existir.
É possível notar que há entusiasmo e animação por parte dos empreendedores
em torno da possibilidade de obter sucesso e riqueza com a criação e a divulgação de
seu produto inovador no mercado (RODRIGUES, 2019).
O Uber é o exemplo clássico de uma tecnologia que resultou numa mudança no
mercado de sua atuação. A empresa de tecnologia americana, chamada Uber, surgiu em
2009, com aluguel de motoristas particulares, conhecido como “carona remunerada”, que
oferece serviço semelhante ao táxi tradicional. O Uber coloca em contato passageiros e
motoristas, por meio de uma plataforma tecnológica (TELÉSFERO, 2016, p. 21). Assim
como o Uber, Airbnb, Netflix e Nubank são outros exemplos de empresas que mudaram a
dinâmica do mercado de atuação e impactaram toda a sociedade.
Nesse contexto de mundo virtual e conectado, surgem as startups. Inicialmente,
vale destacar que a lei brasileira denomina como startup a empresa de caráter inovador
que visa o aperfeiçoamento de sistemas, de métodos ou de modelos de negócio, de
produção, de serviços ou de produtos, os quais, quando já existentes, caracterizam
startups de natureza incremental, ou, quando relacionados à criação de algo totalmente
novo, caracterizam startups de natureza disruptiva (BRASIL, 2019).
A Lei Complementar Nº 167, de 24 de abril de 2019, dispõe que as startups
possuem características próprias, se tipificando por desenvolverem suas inovações em
condições de incerteza que requerem experimentos e validações constantes, inclusive
mediante

comercialização

experimental

provisória,

antes

de

procederem

à

comercialização plena e à obtenção de receita.
Para a Associação Brasileira de Startups (ABSTARTUPS, 2017): startups “é um
grupo de pessoas à procura de um modelo de negócios repetível e escalável, trabalhando
em condições de extrema incerteza”. Essa definição permite realizar uma análise das
principais características que definem uma startup.
Quando se diz, que se trata de um grupo de pessoas, significa que a startup
envolve contratação de pessoal capacitado para as funções a serem desenvolvidas,
acompanhamento e fiscalização das atividades realizadas, além da produção de uma
cultura empresarial que gere o sucesso e resultados almejados. Isto é, abrange
características institucionais (RODRIGUES, 2019).
As características que definem uma startup são: inovação, escalabilidade,
repetibilidade, flexibilidade e rapidez:
Inovação: a startup apresenta um produto ou serviço novo – ou com
aspectos novos em seu modelo de negócio – para o mercado a que se
destina, como elementos de diferenciação.
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Escalabilidade: o modelo de negócio de uma startup precisa ser
escalável, isto é, poder atingir rapidamente um grande número de
usuários a custos relativamente baixos.
Repetibilidade: o modelo de negócios de uma startup deve ser repetível,
ou seja, deve ser possível replicar ou reproduzir a experiência de
consumo de seu produto ou serviço de forma relativamente simples, sem
exigir o crescimento na mesma proporção de recursos humanos ou
financeiros.
Flexibilidade e rapidez: em função de sua característica inovadora, do
ambiente incerto e altamente competitivo, a startup deve ser capaz de
atender e se adaptar rapidamente demandas do mercado. Geralmente,
têm estruturas enxutas, com equipes formadas por poucas pessoas, com
flexibilidade e autonomia (ABSTARTUPS, 2017).

As startups apresentam um novo (ou melhorado) produto e/ou serviço. Esse
processo de inovação se dar através do desenvolvimento de uma pesquisa, a criação de
um protótipo, a validação junto ao mercado e a posterior comercialização dos produtos e
serviços inéditos ou melhorados. Empresas startups possuem reconhecido potencial para
inserção de inovações no mercado, nos últimos anos, foram as principais responsáveis
pela solução de problemas lançados no mercado, e inserção de inovações e soluções
para atender e criar as mais diversas necessidades dos consumidores (ROCHA et al,
2019).
Para que uma startup seja escalável é necessário que o faturamento cresça em
uma proporção maior que a dos custos. O potencial de escalabilidade de uma startup é
um indicador importante para a captação de investimentos pois um negócio escalável é
aquele que apresenta potencial de expansão e a capacidade de gerar o faturamento
necessário para devolver o investimento realizado no início do negócio. A característica
escala é acelerar o crescimento ao nível máximo, melhorando-se cada vez mais os
patamares de expansão (DE OLIVEIRA, 2019).
E, no que tange a repetibilidade, essa característica permite a capacidade de
entrega do produto em quantidade ilimitada (PECCI et al, 2019). A escalabilidade e a
repetibilidade permitem que a startup aumentem sua geração de receita sem que tenha
incrementos proporcionais aos custos, possibilitando uma margem de lucro sempre
ascendente.
A agilidade e flexibilidade que os processos são executados, desde a abertura até
o ganho de escala são características importantes que definem uma empresa como
startup. Essas características são as principais diferenças entre startups e empresas
tradicionais. Enquanto nas empresas tradicionais existem hierarquias e burocracias, nas
startups basicamente é definido como tentativa e erro, ou seja tem-se hipótese e o
empreendedor vai a campo ver se essa hipótese tem mercado (HARTMANN, 2013).
Assim, as startups são novas empresas que criam uma solução inovadora e
escalável. Essas novas empresas propõem soluções que oferecem ganhos de eficiência
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para seus clientes, tornando processos mais simples, rápidos e baratos (MATOS, 2017,
p.35).
Vale destacar que ao contrário do que muitos pensam, uma startup não é uma
versão menor de uma grande companhia (BLANK, 2014, p. 17). As startups se distinguem
totalmente das grandes empresas, pois possuem diferentes características: a forma lenta
de se atuarem, pois estão engessadas pelas hierarquias burocráticas (CUNHA, 2017).

3.2 Ciclo de vida das startups
Com a finalidade de auxiliar os empreendedores, diversos autores realizaram
estudos sobre o ciclo de vida que as startups apresentam, que vai desde sua concepção
ao seu crescimento ou morte. De acordo com o Cunha Filho et al. (2018) as startups
possuem três estágios no ciclo de vida: Ideação, Operação e Tração. Cada fase com suas
peculiaridades, prioridades e premissas próprias representadas no Quadro 1.

Quadro 1. Estágios do ciclo de vida das startups
Ideação

Operação

Tração

Nessa
fase
inicial
os
empreendedores
precisam
ainda estruturar seu modelo de
negócio, validar e fazer o seu
protótipo
para
coleta
e
validação do modelo.

As startups que estão no
estágio da operação, já estão
faturando. Portanto, o seu
modelo já foi testado e está
sendo aceito pelo mercado. O
empreendedor ainda precisa
de
investimento
para
incrementar novas estratégias
e ampliar suas habilidades e
competências.

As startups nessa fase estão
prontas para o processo de
expansão, ou seja, já possuem
receita, clientes ativos e
usuários registrados e um
elevado
potencial
de
alavancagem.

Fonte: Cunha Filho et al (2018)

Observa-se que, existem práticas pertinentes e adequadas para cada uma das
fases de desenvolvimento da startup, por isso é importante conhecer e saber identificar
em que fase o empreendimento se encontra, para que o empreendedor possa focar seus
esforços de forma orientada. Por exemplo, o momento para procurar investidores para a
sua startup é na fase da operação, quando já tem um modelo de negócios testado e
faturado. Assim, não adianta o empreendedor realizar esforços na procura de
investimentos na fase da ideação.
Na fase de ideação a startup encontra-se no desenvolvimento de uma hipótese e
as pessoas envolvidas no projeto procuram entender o problema que elas estão se
propondo a resolver. O negócio não está em operação, nem formalizado, mas poderá se
tornar uma empresa no futuro.
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Ressalta-se que de acordo com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa
IBGC (2019), durante a criação de uma startup a informalidade societária deve ter a
menor duração possível e somente se justifica enquanto não causa impacto na vida de
outras pessoas, além da dos sócios. Ou seja, quando ainda não possui vendas ou
relações com terceiros (IBGC, 2019, p. 17).
Ainda na fase de ideação ocorre o processo de validação, onde é testado o
produto (mínimo produto viável – MVP), o mercado e o modelo de negócios da startup. A
intenção dessa etapa é buscar responder às hipóteses definidas no início do projeto.
Durante o processo de validação as startups avançam para um estágio intermediário e
inicia suas primeiras vendas. Assim sendo, é necessário a formalização da empresa
(constituição da sociedade e acordo de sócios), a proteção da propriedade intelectual e o
conhecimento básico em contratos e negociação.
Em relação ao ciclo de vida das startups, estudo realizado por Arruda (2014), o
autor procurou demonstrar o tempo médio de sobrevivência de uma startup no Brasil e as
principais razões para a sua descontinuidade, identificando que:
●

Pelo menos 25% das startups morrem com um tempo

1 ano;

●

Pelo menos 50% das startups morrem com um tempo

5 anos;

●

Pelo menos 75% das startups morrem com um tempo

13 anos;

Além de identificar o tempo médio de sobrevivência, o objetivo do estudo foi
identificar as principais causas para a descontinuidade de startups, oferecendo aos
empreendedores informações para potencializar as suas chances de sobrevivência no
mercado. Assim, o estudo apontou as 5 prováveis razões para a descontinuidade de
startups:
1.

Não

alinhamento

dos

interesses

pessoais e/ou

profissionais

dos

fundadores;
2.

Desentendimento entre os fundadores;

3.

Falta de identificação dos fundadores com o negócio;

4.

Incapacidade de adaptação dos gestores às necessidades/mudanças do

mercado;
5.

Mau relacionamento e desentendimento entre fundadores e investidores.

Em relação as empresas tradicionais, o tempo médio de sobrevivência e as
principais causas para a descontinuidade são diferentes. No período de 2010 e 2014, o
percentual de sobrevivência das empresas com até 2 anos de funcionamento, aumentou
de 54% para 77% (SEBRAE, 2016). Os principais fatores que contribuem com a
mortalidade das empresas, foram a baixa escolaridade e qualificação; falta de
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conhecimento do mercado em que está inserido; ausência de planejamento estratégico e
dificuldades de conquistar e manter clientes (PINHEIRO et al, 2019)
A plataforma de inteligência de mercado de tecnologia, CB Insights, publicou em
novembro de 2019, uma análise onde identificou as principais 20 razões pelas quais as
startups falham. A análise foi realizada através de um estudo baseado em mais de 100
post-mortems de startups reais. O estudo apontou e compilou os 20 motivos por que as
startups falham, com o objetivo de alertar e compartilhar os resultados com startups,
investidores, academia e cooperações, conforme apresentadas no Quadro 2.

Quadro 2. As principais razões pelas quais as startups falham
Nenhuma necessidade de
mercado

42%

Ficar sem dinheiro

29%

Não ter o time certo

23%

Ser superado

19%

Questões de preço/custo

18%

Produto não amigável ao
usuário

17%

Produto sem um modelo de
negócios

17%

Marketing ruim

14%

Ignorar usuários

14%

Enfrentar problemas que são interessantes de
resolver e não aqueles que atendem a uma
necessidade do mercado foi citado como o principal
motivo de falha.
A questão de como você deve gastar seu dinheiro
era um questionamento frequente e motivo de falha
citada pelas startups.
Uma equipe diversificada, com diferentes conjuntos
de habilidades, era frequentemente citada como
sendo crítica para o sucesso de uma empresa. Os
fracassos pós-morte frequentemente lamentavam
que "eu gostaria que tivéssemos um CTO desde o
início" ou desejassem que a startup tivesse "um
fundador que amava o aspecto comercial das
coisas".
Uma vez que uma ideia esquenta ou obtém
validação de mercado, pode haver muitos
participantes no espaço. E embora a obsessão pela
concorrência não seja saudável, ignorá-los também
foi uma receita para o fracasso em 19% das falhas
de startups.
Os pós-mortem das startups destacam a dificuldade
de precificar um produto alto o suficiente para
eventualmente cobrir custos, mas baixo o suficiente
para atrair clientes.
Ignorar o que os usuários querem e precisam,
consciente ou acidentalmente.
A maioria dos fundadores fracassados concorda que
um modelo de negócios é importante - permanecer
casado com um único canal ou não encontrar
maneiras de ganhar dinheiro em escala deixou os
investidores hesitantes e os fundadores incapazes
de capitalizar qualquer tração obtida.
Conhecer seu público-alvo e saber como chamar sua
atenção e convertê-lo em leads e, finalmente, em
clientes é uma das habilidades mais importantes de
um negócio de sucesso. Mas a incapacidade de
comercializar
era
um
fracasso
comum,
especialmente entre os fundadores que gostavam
de codificar ou criar produtos, mas que não
gostavam da ideia de promovê-lo
Ignorar usuários é uma maneira experimentada e
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Produto confuso

13%

Perda de foco

13%

Desarmonia entre equipe/
investidores

13%

Pivot ficou mal

10%

Falta de paixão

9%

Falha na expansão geográfica

9%

Nenhum interesse de
financiamento / investidor

8%

DESAFIOS LEGAIS

8%

Não usou a rede de contatos

8%

Esgotamento

8%

Falha ao pivotar

7%

verdadeira de falhar. A não obtenção de feedback
do usuário são falhas fatais para a maioria das
startups.
Se você lançar o produto muito cedo, os usuários
poderão considerá-lo insuficiente e recuperá-los
poderá ser difícil se a primeira impressão sobre
você for negativa. E se você lançar seu produto
tarde demais, poderá ter perdido sua janela de
oportunidade no mercado.
Ser desviado por projetos que distraem, problemas
pessoais e / ou perda geral de foco foi mencionado
em 13% das histórias como contribuinte para o
fracasso.
A discórdia com um co-fundador era um problema
fatal para as empresas post-mortem. E não se limita
à equipe fundadora, quando as coisas correm mal
com um investidor, tudo pode ficar feio muito
rapidamente.
Pivot podem colocar você no caminho errado.
Existem muitas boas ideias no mundo, mas 9% dos
fundadores post-mortem iniciantes descobriram
que a falta de paixão por um propósito e o
desconhecimento de um propósito eram as
principais razões para o fracasso, por melhor que
seja uma ideia.
A localização era um problema de várias maneiras
diferentes. A primeira foi a de que deve haver
congruência entre o conceito e a localização da sua
startup.
Associando-se ao motivo mais comum de ficar sem
dinheiro,
vários
fundadores
de
startups
mencionaram explicitamente a falta de interesse do
investidor no estágio inicial.
Às vezes, uma startup pode evoluir de uma ideia
simples e entrar em um mundo de complexidades
legais que, em última análise, podem encerrá-la.
Um dos motivos do fracasso foram os
empreendedores que disseram que não utilizaram
adequadamente sua própria rede de contatos.
O equilíbrio entre vida profissional e pessoal não é
algo que os fundadores de startups costumam obter,
por isso o risco de falhar é alto.
Não escalar com rapidez suficiente de um produto
bom, uma má contratação ou uma má decisão foi
citado como motivo de falha em 7% dos post
mortems.

Fonte: CB Insiths, 2019.

Um dos pontos que o estudo ressalta é o cuidado com as questões legais: “Às
vezes, uma startup pode evoluir de uma ideia simples para um mundo de complexidades
jurídicas que podem ser a principal causa da descontinuidade da startup” (CB INSIGHTS,
2019).
Essas instituições possuem o objetivo de evitar as falhas dos empreendimentos
promovendo a rápida e bem-sucedida criação de empresas de base tecnológica mediante
a oferta de serviços específicos, com foco em educação e mentoria dos empreendedores
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durante um programa intensivo e de duração limitada (FIGUEIREDO, 2018). Essas
instituições trabalham alguns pontos específicos junto às startups: a) monitoramento e
avaliação periódica b) capacitação empreendedora c) redes internas e externas e d)
financiamento e captação de recursos.

3.3 CriarCE
O CriarCE é um ambiente de inovação mantido pelo Governo do Estado do Ceará
através da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (SECITECE) possui
como objetivo estimular e apoiar empreendimentos inovadores através do processo de
criação e consolidação de startups que venham contribuir para o desenvolvimento do
estado.
O ambiente dispõe de laboratório de prototipação equipado com ferramentas que
auxiliam o processo de desenvolvimento de novas tecnologias (impressoras 3D, cortadora
a laser, fresadora CNC, plotter de recorte, arduinos e raspberry pi), ambientes de
coworking gratuito pensado na oportunidade de aumentar o

networking com

empreendedores de diversas áreas e um programa de incubação que visa apoiar o
desenvolvimento e crescimento de novas startups através de formação e assessorias
para os empreendedores apresentadas nas Figuras 1, 2 e 3.
Figura 1 – Formação realizada durante o programa de incubação do CriarCE.

Fonte: SECITECE, 2019.

Figura 2 – Reunião no laboratório de prototipação para concepção de uma nova
tecnologia (Startup Sanus).
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Fonte: SECITECE, 2019.

Figura 3 – Utilização do espaço de coworking do CriarCE.

Fonte: SECITECE, 2019.

O CriarCE teve sua concepção para dar continuidade a outro programa realizado
pelo Governo do Estado, o Programa Corredores Digitais (maior programa de
desenvolvimento de negócios inovadores do Ceará, que tem como objetivo transformar
ideias em empreendimentos que incorporem novas tecnologias aos setores econômicos
estratégicos do Estado) recebendo os empreendedores egressos desse programa com a
finalidade de auxiliar na criação e consolidação de novas startups, assim como melhorar
os protótipos/produtos para a entrada no mercado.
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Portanto a proposta do CriarCE é diminuir a taxa de fracasso das startups e por
meio de capacitações, infraestrutura e conexões diminuir o abismo existente entre a
prototipação e operacionalização de um produto/serviço inovador, auxiliando assim para
que esses produtos/serviços cheguem ao mercado.
O CriarCE é um importante ator do ecossistema de inovação Cearense. De acordo
com Santos (2015), empresas, universidades, institutos de pesquisa, organizações
empresariais, órgãos governamentais responsáveis por planejar ou financiar atividades de
pesquisa e desenvolvimento são as entidades que fomentam a inovação e a cooperação
e inter-relação entre essas entidades formam o que se denomina ecossistema de
inovação.
Inaugurado em março de 2018, o CriarCE iniciou o primeiro ciclo do seu programa
de incubação em setembro de 2018 e concluiu em abril de 2019. Durante os oito meses
da execução do programa as treze startups participantes receberam formações e
assessorias focadas em suas necessidades, abordando temáticas como time, produto e
vendas. Além das formações os empreendedores contaram com o apoio de mentores e o
auxílio na execução de serviços contábeis, jurídicos e na proteção de propriedade
intelectual.
Com base dos serviços jurídicos realizados no ciclo de incubação do CriarCE
(setembro 2018 a abril de 2019) e estudos realizados pela Fundação Dom Cabral (2014)
e CB Insights (2019) concluiu-se que efetivas ferramentas jurídicas podem evitar a
descontinuidade das startups.
As Startups vêm desenvolvendo um papel cada vez mais importante no mundo
dos negócios, passando a ter destaque econômico, impacto relevante no mercado e
evolução tecnológica. Representam não apenas um ponto focal na seara de inovação,
seja de produtos, serviços ou tecnologia, mas também no desenvolvimento de estruturas
que demanda organização jurídica diferenciadas e que merecem atenção do Direito
(SCALCO, 2019).
Questões relativas à formalização de sociedades, aos contratos e a à propriedade
intelectual fazem com que os envolvidos em uma startup obtenham recompensas e lucros
futuros com o investimento de tempo, mão de obra e dinheiro (RODRIGUES, 2019).

3.4 Formalização da sociedade

Uma dúvida constante que o empreendedor possui durante a jornada de criação
da sua startup é qual o melhor momento e o tipo societário mais adequado para a
formalização do seu modelo de negócios, isso ocorre porque a legislação brasileira além

21
de complexa, é bastante extensa dificultando o processo de organização jurídica do
empreendedor.
Ao formalizar seu modelo de negócio o empreendedor deseja criar uma
personalidade jurídica que vai adquirir direitos e obrigações. A principal vantagem da
formalização é a possibilidade de limitar a responsabilidade dos empreendedores,
diminuindo assim os riscos da jornada, pois o patrimônio dos empreendedores é diferente
do patrimônio do empreendimento. O momento adequado para essa formalização é no
início das primeiras vendas.
A fase de operação representa, na maioria das vezes, o início da formalização do
negócio, sendo a fase de tração o momento prévio à consolidação da empresa no
mercado (SCALCO, 2019).
Para uma sociedade ser viável é necessário que os sócios tenham afinidade,
estejam alinhados a respeito dos objetivos os quais pretendem atingir, sejam
complementares, tenham visões semelhantes sobre o negócio e possuam o mesmo grau
de comprometimento (BARBORA et al, 2017). Destacando ainda, a importância de
estabelecer com antecedência as regras que pretendem seguir, por exemplo, direitos e
deveres dos sócios, divisão das atividades, forma de participação nos lucros, etc.
Inicialmente, para a formalização da startup o empreendedor necessita conhecer e
escolher o melhor tipo societário. A legislação brasileira possui os seguintes tipos
societários: Microempreendedor Individual (MEI), Empresário Individual, Empresa
Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), Sociedade limitada e Sociedade
anônima. Importante destacar que cada um dos tipos societários atende às necessidades
dos diversos modelo de negócios e ciclos de vida.

3.4 Propriedade intelectual

Para incentivar a criação de startups, bem como para incentivar pessoas com
espírito inovador e com ideias promissoras a desenvolverem-nas, deve-se garantir
mecanismos seguros de proteção de propriedade (RODRIGUES, 2019).
As startups entregam ao consumidor produtos e serviços inovadores, por isso é
importante que o empreendedor tenha conhecimento sobre propriedade intelectual e
como se apropriar das suas invenções e criações. Muitas vezes a propriedade intelectual
constitui grande parte do valor da startup e por isso não deve ser negligenciada pelos
empreendedores.
De acordo com Suzuki (2017) vivemos na “Era do Conhecimento” e saber como se
apropriar de ativos intelectuais é essencial para qualquer pessoa ou empresa que queira
ter sucesso. A ABStartups (2017) reconhece que para as empresas nascentes de base
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tecnológica é muito importante poder impedir cópias por terceiros – ainda que
temporariamente – sobre suas criações, seja marca, patente ou um registro de software,
pois isso é a principal maneira de se proteger permitindo que o criador crie barreiras de
entrada para outros concorrentes. Os empreendedores devem se apropriar do que estão
criando e a propriedade intelectual é o mecanismo para isso.
A propriedade intelectual é direito fundamental assegurado no artigo 5º da
Constituição da República Federativa do Brasil de 1989 e garante aos autores e
inventores o direito de exclusividade durante um determinado período de tempo.
Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou
reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a
lei deixar.
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 empresas e a outros signos
distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento
tecnológico e econômico do País (BRASIL, Constituição da República
Federativa do Brasil, 1988, artigo 5º, incisos XXVII e XXIX).

A Organização Mundial da Propriedade Intelectual não dispõe de um conceito de
propriedade intelectual, apenas lista os exemplos dos direitos relativos a ela.
“às obras literárias, artísticas e científicas; às interpretações dos artistas
intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e
às emissões de radiodifusão; às invenções em todos os domínios da
atividade humana; as descobertas científicas; os desenhos e modelos
industriais; às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às
firmas comerciais e denominações comerciais; à proteção contra a
concorrência desleal e “todos os outros direitos inerentes à atividade
intelectual
nos
domínios
industrial,
científico,
literário
e
artístico.”(Convenção que Institui a Organização Mundial da Propriedade
Intelectual, assinada em Estocolmo, em 14 de julho de 1967; Artigo 2, §
viii).

Os Direitos da Propriedade Intelectual se dividem em três categorias: propriedade
industrial, direito autoral e proteção sui generis. A propriedade industrial inclui as patentes
(de invenção e modelo de utilidade), marcas, desenho industrial, indicação geográfica,
segredo industrial e repressão à concorrência desleal. Os direitos referentes à
propriedade industrial necessitam de registro no Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI), processo este que gera bastante dúvida e insegurança entre os
empreendedores. Eles conhecem e entendem a importância da proteção intelectual,
porém ainda não sabem como utilizá-los.
A categoria referente aos Direitos Autorais abrange os direitos de autor, os direitos
conexos e os programas de computadores. Ao contrário do que acontece nos casos de
direitos de propriedade industrial os direitos autorais não dependem de registro (BRASIL,
1998, Lei dos Direitos Autorais, artigo 18).
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Apesar da não obrigatoriedade, a legislação prever uma maneira de registrar o
direito autoral, porém este não funciona como ato constitutivo, serve apenas como prova
da anterioridade/data da criação.
A última categoria apresenta os tipos de proteção sui generis, que envolve
topografia de circuito integrado, cultivar e conhecimento tradicional. Cada tipo de proteção
possui legislação e características próprias, sendo necessário o registro no órgão
competente.
Figura 4 – Categorias de Propriedade Intelectual.

Fonte: VIA Estação Conhecimento, 2019

O principal escopo da proteção da propriedade intelectual é permitir que as
startups possam usufruir suas invenções e criações, que os empreendedores possam ter
um retorno do investimento realizado, através do bloqueio de concorrentes por isso é
importante realizar a proteção da propriedade intelectual.
3.5 Direito Contratual

Os contratos funcionam como ferramenta para a formalização da relação existente
entre a startup e terceiros, sendo assim sua importância, é indiscutível. Os gestores que
atuam na startup precisam conhecer e saber identificar os elementos mínimos que
compõem os contratos.
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O contrato é uma fonte de obrigação, criando vínculo entre a startup e terceiros.
Por exemplo, o contrato de investimento cria vínculo jurídico entre o empreendedor e o
investidor, definindo as obrigações de ambas as partes para que o objeto (investimento na
startup) se concretize. Assim, a função do contrato é harmonizar os interesses das partes.
Ao abordar contratos de investimento. Coelho (2019) apresenta alguns exemplos de
cláusulas contratuais relacionadas a investimento:
Os mecanismos de fiscalização normalmente constantes no contrato de
investimento dizem respeito à forma de entrega dos valores à título de
investimento, ao recebimento das demonstrações financeiras da startup
durante a aplicação dos valores, bem como eventual poder de veto que o
investidor pode exercer sobre tais operações.
No que tange ao recebimento dos valores, a prática deste tipo de
operação aponta para o fato de que os valores são pagos conforme a
performance da startup, isto é, para que todo o valor seja efetivamente
entregue, os empreendedores deverão cumprir determinadas condições
ou milestones. Tais condições dependem do tipo de negócio que é
explorado pela startup, mas condições relacionadas à apresentação de
uma versão atualizada do software ou à aquisição de um número
específico de clientes são extremamente comuns.
Disposições que determinam a apresentação de documentos contábeis e
financeiros ao investidor sobre os negócios da startup.
Por fim, também é comum o estabelecimento de cláusulas que concedem
ao investidor o poder de vetar determinadas operações da startup que
possam colocar em risco sua saúde financeira, tais como contratação de
funcionários com altos salários, contratação de empréstimos bancários
ou, ainda, alterações do contrato social como o aumento de capital.
(Coelho, 2019)

Além

de

cláusulas

específicas,

os

contratos

devem

cumprir

requisitos

estabelecidos no Código Civil Brasileiro (Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002). O artigo
103 dispõe que a validade do negócio jurídico requer: agente capaz; objeto lícito,
possível, determinado ou determinável; e forma prescrita ou não defesa em lei (BARROS,
FILHO e CARVALHO, 2019, p. 230).
Um dos elementos que contribui para o desenvolvimento de produtos ou serviços
inovadores é a realização de parcerias entre Instituições Científicas, Tecnológicas e de
Inovação (ICTs) e Startups. Essa interação é uma oportunidade para as partes: as
universidades realizam pesquisa e desenvolvimento (P&D), que, por meio de parceria
com Startups, resulta na colocação de novos produtos no mercado, beneficiando toda a
sociedade através da aquisição de conhecimentos e de tecnologias proveniente das
universidades pelo know how, patentes, licenças, marcas registradas e softwares,
ressaltando, assim, o importante papel das ICTs em realizar Pesquisa e Desenvolvimento
(P&D). Com objetivo de orientar as startups nas questões contratuais relacionados às
transferências de tecnologia oriundas dessas parcerias, foi desenvolvido conteúdo
específico que encontra-se no Apêndice A.
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4. METODOLOGIA
O problema que norteia este trabalho é a identificação das principais questões
jurídicas que são recorrentes nas startups, para em seguida analisar e propor um produto
tecnológico o qual possibilita que os próprios empreendedores consigam executar estas
questões, garantindo segurança jurídica e economia para o seu empreendimento.
Para o embasamento teórico foi realizada uma revisão da bibliografia a partir de
livros, artigos publicados em periódicos e trabalhos monográficos (dissertações e teses)
de pós-graduação, utilizando as seguintes plataformas de pesquisas: Portal de Periódicos
da CAPES e Google Scholar; e a partir das palavras-chaves: Direito e startups, startups,
ecossistema de startups, propriedade intelectual para startups, formalização societária em
startups e direito contratual para startups.
Segundo levantamento da ABStartups (2019) o estado do Ceará possui 16,6% das
startups ativas na região nordeste (577 startups ativas). O crescimento do mercado
cearense de startups pode ser representado pelo trabalho dos atores do ecossistema de
inovação do estado: Programa Corredores Digitais, CriarCE, ICC Biolabs, Casa Azul
Ventures, Cordel Ventures, NINNA Hub, Elephant Coworking, Sebrae CE, as
Universidades e Incubadoras de empresas.
Assim, a limitação do estudo de campo foram as 13 (treze) startups participantes
do programa de incubação do CriarCE Fablab & Incubaworking, programa realizado pelo
Governo do Estado do Ceará, através da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior (Secitece) durante o período de setembro de 2018 a abril de 2019. O CriarCE é
um ambiente de inovação cujo o objetivo é conectar, educar e inspirar empreendedores a
desenvolverem novos negócios (SECITECE, 2019), oferecendo aos atores do
ecossistema de inovação local ambientes de coworking, laboratório de prototipação,
formação empreendedora, além de mentorias e suporte contábil e jurídico.
Foi realizado uma análise documental com os dados disponibilizados do primeiro
ciclo de incubação do CriarCE. Os documentos analisados registram informações sobre
as startups apoiadas, identificando assim o estágio de evolução e as dificuldades jurídicas
enfrentadas por elas durante a participação no programa.
Quanto à coleta de dados, a SECITECE disponibilizou em setembro de 2018 um
diagnóstico inicial respondido pelos gestores das startups que estavam iniciando no
programa de incubação do CriarCE, questionando os seguintes aspectos com a finalidade
de identificar o estágio de evolução dos empreendimentos:
●

Qual à área de atuação da startup?

●

Qual o ciclo de vida que a startup se encontra?
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●

A startup já recebeu algum investimento? Em caso positivo responder qual
o tipo de investimento recebido.

●

A startup é formalizada ou existe algum acordo entre os sócios?

●

A startup possui proteção intelectual? Em caso positivo responder qual o
tipo de proteção utilizado (exemplo: marca, registro de software e patente).

Em um segundo momento foi consultado os dados disponibilizados pelo CriarCE
onde constam todas as solicitações jurídicas realizadas durante os oito meses de
execução do programa a fim de identificar as demandas recorrentes realizadas pelas
startups.
A pesquisa teve como foco principal analisar as questões jurídicas recorrentes nas
startups que participaram do primeiro ciclo de incubação do CriarCE. Assim, a prioridade
foi identificar essa recorrência para em seguida realizar uma análise por meio de pesquisa
bibliográfica) e propor um material didático (contendo conceitos, check list e modelos) no
qual os empreendedores possam realizar essas atividades jurídicas (ou parte destas),
protegendo seus negócios e economizando recursos.
5. RESULTADOS e DISCUSSÕES

A cada ano o número de startups vem aumentando. Segundo dados da
Associação Brasileira de Startups (2019) no Brasil existem aproximadamente 13 mil
startups, fato que demonstra o amadurecimento do ecossistema Brasileiro. Apesar do
número considerável, grande parte dessas startups vai falhar, ou seja, não conseguirão
introduzir no mercado o seu produto/serviço inovador.
Um dos motivos das startups não obterem sucesso é a falta de atenção com os
cuidados jurídicos que devem estar presentes, desde o início. Da fase da ideação até a
tração, os fundadores da startup devem ter atenção com as questões jurídicas.
Com o escopo de comprovar a importância do cuidado com as questões jurídicas
nas startups foi realizada uma pesquisa com as startups participantes do primeiro ciclo de
incubação do CriarCE, realizado entre setembro de 2018 a abril de 2019.
Ao total foram selecionadas 13 startups egressas de programas de préaceleração. Sobre as startups participantes, educação foi a área de atuação
predominante (quatro), em relação ao ciclo de vida, a maioria das startups encontravamse na fase de ideação (dez). Apenas duas startups haviam recebido investimento através
de editais de fomento, o que justifica o fato que somente elas terem realizado a proteção
intelectual das suas criações (marcas, registro de software e patente) e uma delas iniciar
o programa formalizada. No Quadro 3 está apresentado o diagnóstico inicial realizado nas
startups participantes do ciclo de incubação 2018 do CriarCE.
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Quadro 3. Consolidação do diagnóstico inicial realizado nas startups participantes do ciclo
de incubação 2018 do CriarCE

STARTUP

ÁREA DE ATUAÇÃO
E RESUMO

CICLO
DE VIDA

TIPO DE
INVESTIMENTO

FORMALIZADA
OU ACORDO
ENTRE OS
SÓCIOS

PROTEÇÃO
INTELECTUAL

Startup 1

Acessibilidade. Sensor
de detecção de
obstáculos acima da
linha da cintura para
deficientes visuais,
integrado com
plataforma móvel
colaborativa com
geolocalização de
obstáculos.

Início da
fase de
operação

Edital Inova FIT
(FUNCAP)

Formalizada

Marca e pedido
de Patente

Startup 2

Agricultura. Hortas
inteligentes
automatizadas,
integradas com
plataforma móvel

Ideação

Não

Não

Não

Startup 3

Agricultura.
Reutilização de gel
hídrico de fraldas
descartáveis para
agricultura

Ideação

Não

Não

Não

Startup 4

Educação. Plataforma
online de gamificação
de atividades escolares

Início da
fase de
operação

Startup Jovem
Fortaleza
(Prefeitura de
Fortaleza)

Não

Marca e registro
de software

Startup 5

Educação. Plataforma
móvel de jogos
educativos

Ideação

Não

Não

Não

Startup 6

Educação. Plataforma
online de cursos de
empreendedorismo

Ideação

Não

Não

Não

Startup 7

Educação. Plataforma
de agendamento e
acompanhamento de
aulas de reforço escolar

Início da
fase de
operação

Não

Não

Não

Startup 8

Saúde. Pulseira de
coleta de dados
biomédicos integrada
com plataforma móvel,
gerando análises e
chamadas de
emergência

Ideação

Não

Não

Não

Startup 9

Saúde. Plataforma de
agendamento de
consultas de
profissionais de saúde

Ideação

Não

Não

Não

Startup 10

Logística. Aplicativo

Ideação

Não

Não

Não
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móvel que conecta
viajantes com pessoas
que precisam enviar
entregas

Startup 11

IoT. Monitoramento e
automatização de
produção de camarões

Ideação

Não

Não

Não

Startup 12

Acessibilidade. Óculos
com sensor
infravermelho para
detecção de obstáculos
acima da linha da
cintura para deficientes
visuais

Ideação

Não

Não

Não

Startup 13

Impacto Social.
Plataforma online de
marketing social onde
empresas estimulam a
doação de sangue
através de benefícios
para doadores

Ideação

Não

Não

Não

Fonte: Autoria própria, 2019.

Durante os oito meses do programa de incubação, três startups (startup 10,
startup 12 e startup 13) decidiram encerrar suas atividades devido a problemas
societários. Note que as três startups não estavam formalizadas e nem tinham iniciado
nenhuma espécie de negociação entre os fundadores, o que de fato contribuiu para a
dificuldade na resolução dos conflitos, os empreendedores não chegaram a um consenso
sobre o conflito. Ressalta-se que isso poderia ser evitado com um simples memorando
de entendimentos entre fundadores em que os sócios definem as premissas fundamentais
da relação societária.
Ao final do programa foi constatado que as principais demandas jurídicas
recorrentes entre as startups pesquisadas estão divididas entre três eixos principais:
propriedade Intelectual, formalização e contratos em geral (Quadro 4).

Quadro 4. Consolidação das demandas jurídicas recorrentes entre as startups
participantes do ciclo 2018 do CriarCE.
DEMANDAS

Quantidade

Registro de marca

10

Elaboração do Contrato social (LTDA)

7

Registro como empresário individual

3

Registro de Software

4

Termo de cooperação (contrato de parceria)

2

Contrato de licença e uso de software

4
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Termos de uso de aplicativo/plataforma

4

Contrato de vesting

2

Contrato de estágio

1

Contrato de investimento anjo

1

Contrato de pré venda

1

Fonte: Autoria própria, 2019.

A pesquisa teve como escopo principal analisar as questões jurídicas recorrentes
nas startups que participaram do primeiro ciclo de incubação do CriarCE. Assim, a
prioridade foi identificar essa recorrência para em seguida propor o produto tecnológico
(material didático contendo conceitos, check list e modelos) no qual os empreendedores
possam conhecer e realizar essas atividades jurídicas (ou parte destas), protegendo seus
negócios e economizando recursos.
O resultado corrobora com o estudo realizado por TAVARES (2017) que concluiu
que os problemas jurídicos e de ambiente regulatório são grandes para todos os grupos
de empreendedores de Porto Alegre, mas se tornam mais significativos para aqueles que
estão começando seus negócios. DE OLIVEIRA (2019) por sua vez ressalta que para
incentivar o desenvolvimento de startups os agentes do ecossistema Mineiro de inovação
devem estreitar ainda mais o diálogo e adotar medidas jurídicas e administrativas que
favoreçam o exercício do empreendedorismo.
Assim, o produto tecnológico é a maior contribuição acadêmica desta dissertação,
nele é apresentado conceitos, check list e modelos jurídicos para as startups. O objetivo é
que os empreendedores despertem e executem as ações jurídicas mais relevantes para
as startups. O produto aborda assuntos essenciais, a saber: registro de marcas, registro
de software, termos de uso e política de privacidade, acordo entre sócios e formalização,
sociedade limitada e contratos.

5.1 Registro de marcas

O registro da marca é importante para o empreendedor. Observe que grandes
empresas possuem uma marca consolidada no mercado, diante o potencial de
escalabilidade das startups e para que o empreendedor possa investir na sua marca é
recomendado que ocorra o registro no INPI. O registro do INPI é o ato que vai dar
propriedade da marca ao empreendedor e garantir que apenas ele possa usá-la.
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A marca é uma propriedade industrial e consiste em um sinal distintivo,
visualmente perceptível (pois na nossa legislação atual não é permitido proteger como
marca odores e sons) e tem como objetivo individualizar produtos e/ou serviços. Assim
sua marca deve possuir características próprias e não confundir consumidores.
Em relação a sua natureza o empreendedor pode registrar sua marca como marca
de produto e/ou serviço. A marca tem como objetivo distinguir o produto e/ou serviço de
igual natureza de outros idênticos ou semelhantes. Quanto a sua apresentação, a marca
pode ser nominal (o nome da startup), figurativa (o logotipo da startup), mista (nome e
logotipo da startup) e tridimensional (objeto não funcional e particular que é dado ao
produto ou recipiente).
A proteção da marca recai apenas em território nacional, para proteger a marca
em outros países, deve realizar o registro nos devidos órgãos competentes. A marca deve
ser registrada de acordo com a especialidade do produto ou serviço que é prestado pelo
empreendedor, o registro não traz a proteção para todos os serviços ou produtos. Assim,
o INPI disponibiliza as classes do serviço prestado ou produto a ser comercializado e ao
realizar o registro o empreendedor deve encaixar a marca na classe de serviço ou produto
que ele atua, isso significa que em outras classes marcas semelhantes podem ser
protegidas.
Vale destacar que o INPI se preocupa com a veracidade da marca, o
empreendedor não pode registrar marcas que engane ou induza o consumidor ao erro.
Para realizar o registro deve ser observado ainda os requisitos da novidade. Segue o
check list para realização do registro de marca:

APRESENTAÇÃO (definir se nominativa, figurativa, mista, tridimensional):
NATUREZA (definir se é produto, serviço, coletiva ou certificação):
ELEMENTO NOMINATIVO DA MARCA:
CASO A MARCA POSSUIR ELEMENTOS EM IDIOMA ESTRANGEIRO, INFORMAR A
TRADUÇÃO:
INFORME A CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE
NICE:

5.2 Registro de software

A proteção intelectual dos programas de computador possui legislação própria (Lei
nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998 - Lei de Software). Já no seu artigo 1º a lei
reconhece como programa de computador o código fonte a ser utilizado por um
computador a fim de obter um determinado resultado.
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“Programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de
instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico
de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas
de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos
periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los
funcionar de modo e para fins determinados” (BRASIL, 1998, Lei de
Software, artigo 1º)

Assim, no âmbito do registro de software, a proteção apresentada pela legislação
é apenas sobre o código fonte. É por esta razão que existem diversos aplicativos e sites
com a mesma funcionalidade, o que muda entre eles é a sua programação, neste
contexto vale exemplificar os diversos aplicativos de “carona remunerada” disponíveis no
mercado, Uber, Cabify, 99, Easy Taxi, entre tantos outros apps com a mesma função e
código fonte diferente.
Então, por se tratar de proteção do aspecto literal do código fonte a proteção do
programa de computador não depende de registro. E apesar do registro garantir maior
segurança jurídica para os empreendedores em relação a comprovação de autoria e
titularidade, porém o registro não é obrigatório. O que leva muitos empreendedores a não
realizarem o registro do seu software no INPI.
Apesar da não obrigatoriedade através do registro do programa de computador o
empreendedor adquire alguns benefícios. Inicialmente, se o empreendedor possuir
interesse em ceder ou licenciar o seu software para o poder público é necessário o
registro no INPI. Para contratar, o poder público precisa de segurança jurídica, precisa da
comprovação de quem são os desenvolvedores e os titulares do software (ressalta-se que
esse aspecto não é válido apenas para o poder público, mas a certeza quanto à
titularidade gera essa segurança no ato de contratar).
O processo do registro é simples e contém três elementos essenciais: pagamento
da taxa de depósito, assinatura digital da declaração de veracidade - DV (e da procuração
quando for o caso) e o preenchimento do formulário eletrônico disponível do e-Software
(INPI, 2019, p. 6).
Além dos dados do titular e dos desenvolvedores (no caso de pessoa jurídica: nº
do CNPJ, Razão social, nome fantasia, endereço completo e e-mail. No caso de pessoa
física: nome completo, nº do registro geral e do CPF, endereço, profissão, nº do celular e
e-mail) para o registro do software no INPI é necessário os seguintes dados do programa
de computador:
DATA DA PUBLICAÇÃO:
DATA DA CRIAÇÃO:
TÍTULO:
LINGUAGEM:
CAMPO DE APLICAÇÃO:
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TIPO DE PROGRAMA:
ALGORITMO HASH:
RESUMO DIGITAL HASH:
5.3 Termos de uso

No que diz respeito ao registro de software, importante a atenção do
empreendedor para dois documentos essenciais e complementares ao registro de
software: Termos de uso para site (plataforma) ou aplicativo e Política de privacidade.
Esses documentos adequam o site/app à legislação, orientando os usuários sobre as
regras internas e como as informações pessoais serão utilizadas.
Os termos de uso para site (plataforma) ou aplicativo é o documento que define as
regras da utilização do serviço pelos usuários. Ou seja, determina as condições de uso do
site/app, seja ele gratuito ou pago. É através dos termos de uso que os usuários são
informados sobre regras como idade mínima, cadastro, pagamento, direitos autorais e
responsabilidades (LEXIO, 2019). É um instrumento de extrema importância, pois
funciona como contrato entre o empreendedor e o usuário final.
Segue abaixo um check list com as informações essenciais para auxiliar o
empreendedor a montar os termos de uso do seu site/app:

Qual o nome do site ou aplicativo?
Qual a data do termo de uso (qual a data da versão do documento)?
Qual e-mail de contato para caso o usuário tenha dúvidas ou precise tratar de qualquer
assunto referente aos termos de uso?
Quais serviços a sua aplicação oferece? Descreva todos
Descrever qual será a relação contratual estabelecida entre a plataforma e consumidor?
Exemplo: licenciamento.
Para acessar e utilizar a aplicação, há algum tipo de cadastro? (Obs.: isso inclui conexão
com serviços de terceiros como Facebook, Google etc.)
Menores de 18 anos poderão acessar e utilizar a aplicação?
Você gostaria de incluir uma cláusula isentando a plataforma de responsabilidade em
relação a serviços ou bens fornecidos por terceiros independentes? Essa cláusula serve
para o caso em que a plataforma atua como mera facilitadora entre usuários e
prestadores de serviços, sem intervir na relação.
Haverá a possibilidade dos conteúdos fornecidos ou criados pelo usuário na plataforma
serem protegidos por criptografia?
A plataforma envolverá a assinatura de planos?
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Os usuários realizam algum tipo de pagamento na aplicação?

5.4 Política de privacidade

A política de privacidade se trata de instrumento para informar e obter a
autorização do usuário quanto à coleta, ao uso, ao armazenamento e ao tratamento de
dados pessoais (LEXIO, 2019). Ao criar esse documento, o empreendedor deve observar
a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) pois é fundamental que a política de
privacidade esteja em dia com os novos requisitos legais.
A LGPD (Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018) regulamenta o uso, a proteção e
a transferência de dados pessoais, como o nome, endereço, e-mail, idade, estado civil e
situação patrimonial. O uso de informações pessoais só será possível se tiver
consentimento explícito do usuário. Dessa forma, o site/app deve explicar de maneira
clara como as informações e dados serão coletados, usados, compartilhados e
armazenados.
A política de privacidade deve possuir a seguinte estrutura:
1.

Quais informações vai coletar;

2.

Como usa as informações coletadas;

3.

Como, quando e com quem compartilha as informações;

4.

Como protege as informações;

5.

Atualizações da política.
Para facilitar trabalho do empreendedor na estruturação da política de privacidade

do seu software, segue abaixo um check list com as principais informações necessárias:

INFORMAÇÕES GERAIS
Qual o nome do site ou aplicativo?
Qual a data da política (qual a data da versão do documento)?
Qual email de contato para caso o usuário tenha dúvidas ou precise tratar de qualquer
assunto referente a política?

DADOS FORNECIDOS
Quais informações/dados os usuários fornecem à sua aplicação? Exemplos: nome e
email para a criação da conta, dados obtidos quando o usuário se conecta com serviços
de terceiro (ex: facebook/google).
Solicita informações de autenticação? Exemplo: fotos ou documentos.
Solicita acesso ao catálogo de endereço do equipamento do usuário? Exemplo: lista de
contatos do celular, do e-mail.
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Detalhar outros dados solicitados, caso não seja nenhum dos exemplos anteriores.

DADOS GERADOS
Especificar quais informações/dados são geradas e coletadas quando o usuário utiliza o
site/app de acordo com os exemplos citados abaixo:
Dados de uso da aplicação (exemplo: navegação e buscas)
Dados de localização (GPS) do dispositivo conectado ou quando a aplicação está fechada
Dados do pagamento (ex. data/hora/valor e detalhes da transação)
Características do aparelho conectado à aplicação (ex. sistema operacional e bateria)
Conteúdo das comunicações com outros usuários
Cookies e tecnologias semelhantes
Especificar outros tipos de dados gerados ou deixar claro no documento que não há
informações geradas e coletadas quando o usuário utiliza a aplicação.
No site/app, os usuários podem produzir informações uns sobre os outros? (ex.
referências, avaliações ou comentários)
Serão obtidas informações do usuário a partir de outras plataformas ou serviços (ex.
redes sociais e meios de pagamento)?
A plataforma coletará dados sensíveis (ou informações que possam ser usadas para
inferir dados sensíveis) dos usuários? (ex. informações pertinentes à origem social e
étnica, à saúde, à informação genética, à orientação sexual e às convicções políticas,
religiosas e filosóficas)
A plataforma coletará dados de crianças? (idade até 12 anos)

USO DOS DADOS
A aplicação utilizará os dados dos usuários para quais fins?
Exemplos: analisar o tráfego dos usuários na aplicação, realizar publicidade direcionada
de acordo com dados do usuário (ex. seus gostos ou características pessoais),
personalizar os serviços para o usuário, criar novos produtos e funcionalidades,
detectar/prevenir incidentes de segurança (ex. fraudes e spam), autenticar as informações
fornecidas pelo usuário, entender o comportamento do usuário e construir perfis
comportamentais.
Caso o tipos de uso não esteja exemplificado especificar.
A aplicação irá monitorar os dados fornecidos ou gerados pelos usuários para garantir o
cumprimento de seus termos de uso?
A aplicação irá excluir os usuários que não respeitarem a política de privacidade ou os
termos de uso?
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A aplicação poderá compartilhar os dados coletados com terceiros? (ex. parceiros
comerciais, anunciantes, patrocinadores e provedores de serviços)
A aplicação permite que outras empresas anunciem na plataforma utilizando publicidade
direcionada de acordo com dados do usuário (ex. seus gostos, comportamentos ou
características pessoais)?
Os dados coletados poderão ser negociados, vendidos ou incluídos dentre os ativos da
empresa caso esta venha a ser vendida, adquirida ou fundida com outra?
5.5 Acordo entre os sócios e formalização

Mesmo antes da estruturação jurídica da sociedade, é indicado que os
empreendedores estabeleçam um contrato prévio, ou memorando de entendimentos, no
qual poderão discriminar as premissas fundamentais da relação societária que pretendem
estabelecer no momento oportuno (SCALCO, 2019).
Em um primeiro momento, para as startups que estejam na fase de ideação é
recomendável fazer um memorando entre os fundadores, definindo os principais termos e
condições do projeto onde além da qualificação completa dos sócios o memorando deve
conter os seguintes aspectos:
1.

Detalhes do projeto: Os fundadores registram os detalhes de como pretendem

desenvolver o Projeto e para cada fundador deve definir os seguintes aspectos: Capital
financeiro disponível, Volume de tempo disponível para à startup, Participação societária
e quanto tempo mínimo e as metas previstas para adquirir essa participação (atividades
que cada um vai desenvolver no negócio);
2.

Direitos da Propriedade Intelectual: Os fundadores se comprometem a ceder e

transferir gratuitamente à sociedade à totalidade dos Direitos de Propriedade Intelectual
(conforme abaixo definido) que possuem ou venham a possuir em decorrência do
desenvolvimento do projeto (“Cessão e Transferência”), ainda que tal fundador deixe o
Projeto antes ou depois da constituição da sociedade. Para tanto, os fundadores se
comprometem a assinar e executar todos os documentos que se façam necessários ao
aperfeiçoamento da respectiva Cessão e Transferência. Os fundadores desde já se
comprometem a não opor à Sociedade os seus Direitos de Propriedade Intelectual,
renunciando a tal prerrogativa e aceitando expressamente que a Sociedade pode fazer
uso gratuito de tais direitos, ainda que venham a deixar o projeto antes ou depois de sua
efetiva constituição. Para fins do memorando, “Direitos da Propriedade Intelectual”
significa todas as criações intelectuais que se relacionem diretamente com o projeto,
existentes até a presente data e as que venham a ser desenvolvidas durante a vigência
deste documento, que possam ser objeto de proteção por quaisquer direitos de
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propriedade intelectual, no Brasil ou em outros países, ou ainda, possam ser objeto de
proteção da legislação referente à segredos de negócio e concorrência desleal, incluindo,
sem limitação: (a) patentes e criações potencialmente passíveis de proteção por patente,
como modelo de utilidade e invenções, (b) direitos autorais patrimoniais, (c) métodos
físicos, químicos, matemáticos ou de outras naturezas, (d) planos, esquemas, estratégias,
metodologias, conceitos de produtos e serviços de administração, (e) elementos de
procedimentos operacionais padrão, (f) esquemas de uso de maquinário, separação de
produtos e procedimentos, (g) relatórios e resultados de processo de pesquisa e
desenvolvimento, (h) resultados e relatórios de pesquisas operacionais, (i) técnicas,
metodologias, códigos-fontes, comandos, programação gráfica, coletâneas, algoritmos,
linguagens de programação, protocolos, softwares (j) materiais, desenhos, figuras,
imagens, obras, designs, sinais distintivos de marcas e demais criações intelectuais
relacionadas às atividades da sociedade, (k) documentos técnicos, descrições e manuais,
além de (l) toda propriedade intelectual, know-how e segredos de negócios necessários
para replicação exata de procedimentos relacionados ao Projeto.
3.

Confidencialidade, não concorrência e exclusividade: Cada um dos Fundadores

Compromete-se a manter em sigilo de todas as informações oriundas deste Memorando e
do projeto, a não concorrer com os sócios sob pena do pagamento de multa. As
obrigações assumidas vigorará até 05 anos da saída do fundador do projeto. Em caso de
descumprimento das obrigações estabelecidas nesta cláusula será devida pela parte
infratora multa que deverá ser paga à sociedade ou, quando não constituída, dividido
entre as demais partes não infratores, sem prejuízo do pagamento de indenização
suplementar nos termos do artigo 416 do Código Civil Brasileiro. Independente do
pagamento da multa aqui prevista, à Parte infratora deverá cessar divulgação e/ou
utilização não autorizada das informações confidenciais oriundas deste documento ou do
projeto imediatamente após o recebimento de notificação de algum dos demais
fundadores ou da sociedade.
É importante observar que o dever de confidencialidade não fica restrito apenas às
partes diretamente envolvidas, mas a todos os funcionários, prepostos e/ou assessores
legais e financeiros do receptor (VIEIRA et al, 2018).
Vale ressaltar que este documento concede uma organização mínima a ser
observada pelos empreendedores. Todavia, em virtude da ausência de personalidade
jurídica da Startup apenas com este memorando de entendimentos, os empreendedores
não estarão protegidos de eventuais responsabilidades pessoais decorrentes da atividade
empresarial (SCALCO, 2019).
5.6 Sociedade limitada
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A sociedade limitada é regulada e prevista no Código Civil (Lei nº 10.406, de 10 de
janeiro de 2002) e em regra é uma sociedade de pessoas, ou seja, as atribuições e
habilidades dos sócios devem fazer sentido para a sociedade alcançar o objetivo previsto.
Existem objetivos e qualidades diferentes entre os sócios que em conjunto vão ajudar à
sociedade a alcançar o objetivo previsto.
A sociedade limitada é uma sociedade contratual, ou seja, é constituída através de
um contrato denominado de contrato social. É um contrato de extrema importância para
os empreendedores, pois os sócios vão deliberar como vai ser o funcionamento da
sociedade e a relação entre eles, a partir do momento da celebração do contrato e do
registro na Junta Comercial nasce a pessoa jurídica.
Requisitos de validade de qualquer outro contrato: pessoa capaz, objeto lícito e
forma legal, que são os pré-requisitos básicos que a própria lei determina. O contrato
social deve ser escrito, todos os sócios devem contribuir para a empresa.
Para que seja válido, a lei determina que o contrato social deve possuir algumas
cláusulas obrigatórias. A Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCEC, 2019)
disponibiliza na sua área de downloads um modelo básico de Contrato Social para
Sociedade Limitadas que contém todas as cláusulas obrigadas por lei. Segue abaixo a
cláusula e o modelo disponibilizado pela JUCEC:
1.

Qualificação completa dos sócios;
Informações necessárias de todos os sócios: nome completo, nacionalidade,

naturalidade, estado civil, regime de bens (se casado), data de nascimento (se solteiro),
profissão, nº do CPF, documento de identidade, seu número, órgão expedidor e UF onde
foi emitida, domicílio e residência (tipo e nome do logradouro, número, bairro/distrito,
município, Unidade Federativa e CEP).
2.

Objeto social (atividade que a empresa vai desempenhar);
O objeto social é o objetivo da sociedade, a finalidade da sua existência, isto é a

atividade econômica que será exercida na sociedade.
3.

Cota de cada um dos sócios (o quanto cada um dos sócios possui);
O capital social será R$ .................................. (............................... reais (dividido

em .............. quotas de valor nominal R$ ...... (............ reais), integralizadas, neste ato em
moeda corrente do País, pelos sócios:
Fulano de Tal ................. nº de quotas ............. R$ ...........
Beltrano de Tal ............... nº de quotas............. R$....................
O capital social na sociedade limitada é formado por quotas sociais (art. 1055, CC), as
quais representam “a participação dos sócios no patrimônio social”, sendo a contribuição
dos sócios em dinheiro ou bens suscetíveis de avaliação econômica. As quotas sociais
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concedem os mesmos direitos e obrigações aos sócios, participando todos das perdas e
lucros sociais (art. 1.007 e 1.008, CC) (SCALCO, 2019).
4.

Participação dos lucros e resultados da empresa;

5.

Administração da sociedade (o administrador pode ser nomeado dentro do contato

ou em ato separado);
A administração da sociedade caberá ................................................. com os
poderes e atribuições de ........................................... autorizado o uso do nome
empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir
obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou
alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.
A legislação prescreve que a sociedade limitada será administrada por uma ou mais
pessoas designadas no contrato social ou em ato separado (art. 1.060, CC), sócios ou
não, sendo dos sócios a competência deliberativa hierárquica, mediante a formação de
assembleia ou reunião de sócios (art. 1.071, CC). Não há previsão a respeito de
obrigatoriedade de formação de diretoria com múltiplos membros, conselho de
administração ou conselho fiscal, fazendo com que a estrutura possa ser mais enxuta e
ficando sob critério dos sócios instituir tais órgãos (SCALCO, 2019).
6.

Nome empresarial e local sede da sociedade

A sociedade girará sob o nome empresarial ............................. e terá sede e domicílio na
(endereço completo: tipo, e nome do logradouro, número, complemento, bairro/distrito,
município, Unidade Federativa e CEP) (JUCEC, 2018).
Importante ressaltar que durante o ciclo 2018 de incubação os empreendedores tiveram
bastante dúvida a respeito da diferença entre nome empresarial e marcas. Marca é o sinal
visualmente perceptível e tem como objetivo distinguir produtos e serviços dos demais
existentes no mercado, o nome empresarial pelo contrário tem o objetivo de identificar o
empresário que comercializa ou produz o produto ou o serviço. A marca é registrada no
INPI e o nome empresarial (razão social) é registrada na Junta Comercial do Estado, é o
nome que consta no ato constitutivo.
7.

Tempo de duração (geralmente é com duração por tempo indeterminado);
A sociedade iniciará suas atividades em ...................... e seu prazo de duração é

indeterminado.
8.

Pró labore para os administradores;
Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pro

labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.
9.

Consequências para falecimento dos sócios;

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os
herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou
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do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com
base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço
especialmente levantado. Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em
outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.
10.

Direito de retirada e preferências;

11.

Expulsão de sócios por justa causa.
Analisando os pontos acima apresentamos, verifica-se que a sociedade limitada é

um tipo societário que possibilita uma maior flexibilidade na condução dos negócios,
especialmente em relação à estrutura administrativa e à possibilidade de dispor sobre
regramentos menos rígidos no contrato social. O que para o early stage de uma Startup
pode se mostrar bastante relevante.
Além disso, concedem aos sócios a responsabilidade limitada à integralização do
capital social e possuem um custo de operação mais reduzido, se comparadas com as
sociedades anônimas. Outra vantagem é a possibilidade de se optar por um regime
tributário que pode ser mais vantajoso, o Simples Nacional, reduzindo ainda mais os
custos para a sociedade, mas que apenas pode ser utilizado se cumpridos os requisitos
da Lei Complementar 123, e caso não haja sócio pessoa jurídica (SCALCO, 2019).
5.7 Contratos

O direito contratual configura como um dos elementos essenciais para estabelecer
confiança entre empreendedores e terceiros, de modo a coordenar os esforços dos
diferentes indivíduos envolvidos na relação. Observe que para que as partes realizem
acordos e contraiam obrigações entre si, são necessários mecanismos sancionatórios
eficazes para que as partes se sintam impelidas a agir conforme as cláusulas do contrato
(Rodrigues, 2019).
O Direito deve ser uma ferramenta útil na minimização dos riscos identificados
através da elaboração de contratos que contenham cláusulas desenvolvidas para tanto.
Os mecanismos contratuais normalmente são utilizados por empreendedores para a
redução dos riscos nas operações (Coelho, 2019).
Segue o Checklist no qual os gestores poderão identificar as principais
necessidades dos seus contratos, organizando-os de forma intuitiva e rápida:
a)

Partes: importante entender que em um contrato normalmente existem

duas partes opostas e é necessário coletar todos os dados formais das partes para a
qualificação. No caso de pessoa física, é necessário RG, CPF, comprovante de
residência, assim como o estado civil e a profissão. No caso de pessoa jurídica, o CNPJ e
a qualificação completa do representante legal.
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b)

Objeto: é a razão de existir o contrato. É importante que a delimitação seja

sucinta, objetiva e clara.
c)

Obrigações: todo contrato é uma relação entre duas ou mais partes e,

portanto, traz obrigações para ambas.
d)

Cláusulas Gerais: devem ser redigidas de acordo com as especificidades

de cada contrato. Entre as cláusulas gerais de um contrato geralmente tem-se: prazo do
início, remunerações, vigência, foro e etc. Deve verificar de fato quais cláusulas atendem
a necessidade de cada contrato.
e)

Checklist: segue abaixo as atividades necessárias para a redação de um

bom contrato:
1.

Coleta de dados e documentos;

2.

Definição do objeto;

3.

Listar as obrigações de ambas as partes;

4.

Redigir;

5.

Assinar (não esquecer das testemunhas).

6. CONCLUSÕES

Ficou constatado na pesquisa que a recorrência nas demandas jurídicas das
startups envolvem a propriedade intelectual, formalização e instrumentos contratuais. As
onze startups que participaram do ciclo 2018 de incubação do CriarCE continuam em
operação e na avaliação final do programa reconheceram que além das melhorias nos
produtos e no marketing, o trabalho realizado com a propriedade intelectual, formalização
e contratos foram essenciais para que elas continuem no mercado.
Assim, o Direito pode e deve exercer um papel de minimização dos riscos de
falhas das startups, a partir do momento que é possível identificar os pontos sensíveis,
auxiliando os empreendedores através de mecanismos societários, contratuais e de
propriedade intelectual.
Desta forma, o material produzido com conceitos, modelos e check list voltados
para ajudar os empreendedores divididos nos seguintes tópicos: Registro de marcas,
registro de software, termos de uso, política de privacidade, acordo entre sócios e
formalização, sociedade limitada e contratos encontra-se em validação junto as startups
apoiadas pelo Programa Corredores Digitais (edição 2019).
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APÊNDICE A – CAPÍTULO CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA
E REGISTRO NO INPI

Martonio Mendes Leitão Barros Filho
Tecia Vieira Carvalho

1. A importância da relação entre Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs), Setor
Produtivo e a Transferência de Tecnologia.
A Lei de Inovação, Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, que dispõe sobre incentivos à
inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo apresenta o conceito de
inovação. Inovação é a “Introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social
que resulte em novos produtos, serviços ou processos ou que compreenda a agregação de novas
funcionalidades ou características a produto, serviço ou processo já existente que possa resultar em
melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho”.
Um dos elementos que contribui para o sucesso no desenvolvimento de produtos ou serviços
inovadores é a realização de parcerias entre Instituições Científica, Tecnológica e de Inovação
(ICTs) e Empresas. A interação entre a academia e o setor empresarial é uma oportunidade
extremamente produtiva para ambas as partes, as universidades realizam pesquisa e
desenvolvimento (P&D), que através de parceria com empresas resulta na colocação de novos
produtos no mercado, beneficiando toda a sociedade. Para tal é importante definir o que pode ser
feito com a tecnologia (Areas e Frey, 2019). Para se chegar a um contrato de transferência de
tecnologia se processa a negociação e, por vezes, a mediação (Quintella e col., 2019a). A valoração
da tecnologia é essencial neste processo (Quintella e col., 2019h). É um dos subsídios essenciais
para determinar quais as melhores vantagens econômicas (Quintella e col., 2019f).
Ocorre que a aproximação, interação e cooperação entre o setor acadêmico e o empresarial ainda
não ocorre de forma natural, é necessário interlocutores. Assim, foram criados os Núcleos de
Inovação Tecnológica (NIT). A legislação prevê que as ICTs devem possuir um NIT, e entre suas
competências destaca-se as ações voltadas para a transferência de tecnologia resultante da interação
entre academia e mercado. O NIT é um ator importante do ecossistema de inovação e deve
desenvolver estudos e estratégias para transferir as inovações geradas pela ICT e negociar e realizar
a gestão dos acordos de transferência de tecnologia oriunda da ICT.
Ao examinar a Lei de Inovação e o contexto da criação dos NIT constata-se que na interação
universidade - empresa, a participação das ICTs no processo de inovação é estimulada por meio de
alguns mecanismos: “contratos de transferência de tecnologia e licenciamento; prestação de
serviços, com ganho eventual para o servidor; acordos de parceria para atividades e P&D conjuntas;
bolsa de estímulo para pesquisadores envolvidos; compartilhamento dos direitos de propriedade
intelectual; participação do criador nos ganhos econômicos; afastamento do pesquisador público
com vencimentos; licença sem remuneração para constituição de empresa” (IATA, 2017).
Por sua vez, o Manual de Oslo aponta que existem diversas fontes, através das quais, as Empresas
podem adquirir e implementar inovações:
A aquisição de conhecimentos e de tecnologias envolve a compra de
conhecimentos e de tecnologias externos sem cooperação ativa com a fonte. Esse
conhecimento externo pode estar materializado em máquinas ou equipamentos
que o incorporam. Pode-se também incluir a contratação de empregados que
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possuem o novo conhecimento, ou o uso de pesquisas contratadas e de serviços
de consultoria. A tecnologia ou o conhecimento desincorporados também
incluem outras formas de know-how, patentes, licenças, marcas registradas e
softwares (OCDE, 2006).

Dentre as citadas, destaca a aquisição de conhecimentos e de tecnologias proveniente das
universidades através de know-how, patentes, licenças, marcas registradas e softwares, ressaltando
assim o importante papel das ICT em realizar pesquisa e desenvolvimento (P&D).
Existem vários tipos de interação entre ICT e Empresas, algumas diretamente ligadas a
transferência de tecnologia, aprofundadas no decorrer deste capítulo e outras interações que
realizam-se através de capacitações, prestação de serviços ou até mesmo apoios e patrocínios. A
Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras – ANPEI listou os
diferentes tipos de interação entre empresas e ICTs (Quadro 1).
Quadro 1. Tipos de interação entre empresas e ICTs.
- Centros, programas ou projetos de P&D
- Geração potencial de patente (cotitulariedade) ou know-how (solução)
Atividades
ligadas a P&D

- Licenciamento de tecnologia
- Patente com ou sem desenvolvimento complementar
- Know-how (fornecimento de tecnologia) com desenvolvimento
complementar

Serviços

- Prestação de serviços especializados (ensaios, testes, validação)
- Consultoria (caracterização, diagnostico, etc.)
- Cursos e treinamentos
- Iniciação científica

Capacitação

- Mestrado
- Doutorado
- Pós-Doc
- Patrocínio a eventos

Apoio a
eventos,
programas e
infraestrutura

- Workshops
Projetos Culturais (lei Rouanet) e do esporte (Lei de Incentivo ao Esporte)
- Doação de um recurso para a infraestrutura na ICT (construção de
laboratórios, equipamentos, etc.)
Fonte: Comitê Anpei “Promovendo a Interação ICT-Empresa” (2015).

Além de ser uma oportunidade excelente para ambas as partes, é importante estimular parcerias
entre ICT-Empresa (e a transferência de tecnologia) pois o processo de inovação tecnológica produz
um impacto direto sobre o desempenho econômico dos países. Dentre os fatores que colaboram
para o crescimento econômico, social e cultural de nações e organizações, está a geração de
parcerias que contribuem para a pesquisa, desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovações
(VITÓRIA MARIA, 2016, p.12).
Os profissionais que atuam na área da inovação devem possuir habilidades para promover essa
interação entre a academia e o mercado. A finalidade é estimular a cooperação entre esses atores
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para que as pesquisas desenvolvidas e voltadas para a inovação sejam inseridas no mercado,
gerando crescimento econômico, social e cultural.

2. Transferência de Tecnologia
A transferência de tecnologia constitui-se em um processo que consiste em várias etapas, que inclui
desde a revelação da invenção, o patenteamento e o licenciamento, até o uso comercial da
tecnologia pelo licenciado e a percepção de royalties pela universidade (GILVANDA NUNES,
2012). Todo esse processo só é possível através dos mecanismos de transferência de tecnologia.
Graças a esses mecanismos às tecnologias geradas nas Instituições de Ciência e Tecnologia são
inseridas no mercado.
Os contratos de transferência de tecnologia são mecanismos importantes de interação entre as
Universidades e a Empresas. Através desses as tecnologias chegam ao mercado contribuindo para o
desenvolvimento do país.
A transferência de tecnologia é um negócio jurídico complexo. O Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI) reconhece os tipos de contratos voltados para a transferência de tecnologia:
Licenciamento ou cessão de direitos, aquisição de conhecimento e franquia (INPI, 2018):
1) Licença para Uso de Marca: contrato que se destina a autorizar o uso efetivo,
por terceiros, em tempo determinado, da marca regularmente depositada ou
registrada no Brasil.
2) Cessão de Marca: contrato que se destina a transferir a titularidade a terceiros,
de forma definitiva, da marca regularmente depositada ou registrada no Brasil.
3) Licença para Exploração de Patente: contrato para autorizar a exploração por
terceiros, em tempo determinado, da patente regularmente depositada ou
concedida no Brasil, identificando o pedido ou patente concedida.
4) Cessão de Patente: contrato que se destina a transferir a titularidade a terceiros,
de forma definitiva, da patente regularmente depositada ou concedida no Brasil,
identificando o direito o pedido ou patente concedida.
5) Licença Compulsória de Patente: é uma solicitação para suspensão temporária
do direito de exclusividade do titular da patente depositada ou concedida no
Brasil, identificando o direito de propriedade industrial, de acordo com os artigos
68 a 74 da Lei nº 9.279 de 1996.
6) Licença para Exploração de Desenho Industrial: contrato para autorizar a
exploração por terceiros, em tempo determinado, do pedido e/ou registro de
Desenho Industrial depositado no Brasil, identificando o pedido e/ou registro de
Desenho Industrial.
7) Cessão de Desenho Industrial: contrato que se destina a transferir a titularidade
a terceiros, de forma definitiva, do pedido e/ou registro de Desenho Industrial
depositado no Brasil, identificando o pedido e/ou registro de Desenho Industrial.
8) Licença de Topografia de Circuito Integrado: contrato para autorizar a
exploração por terceiros, em tempo determinado, do pedido e/ou registro de
Topografia de Circuito Integrado depositado e/ou concedido no Brasil,
identificando o pedido e/ou registro de Topografia de Circuito Integrado.
9) Cessão de Topografia de Circuito Integrado: contrato que se destina a
transferir a titularidade a terceiros, de forma definitiva, do pedido e/ou registro de
Topografia de Circuito Integrado depositado e/ou concedido no Brasil,
identificando o pedido e/ou registro de Topografia de Circuito Integrado.
10) Licença Compulsória de Topografia de Circuito Integrado: é uma solicitação
para suspensão temporária do direito de exclusividade do titular do pedido e/ou
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registro de Topografia de Circuito Integrado, identificando o registro de
Topografia de Circuito Integrado concedido no Brasil, de acordo com os artigos
47 a 54, da Lei nº 11.484, de 2007.
11) Franquia: Envolve serviços, transferência de tecnologia e transmissão de
padrões, além de uso de marca ou patente. O franqueado deverá comprovar
conhecimento da Circular de Oferta, que é um documento produzido pelo
franqueador, conforme artigo 3º da Lei de Franquia (nº 8955/1994). A Circular de
Oferta deverá conter o histórico resumido da empresa, balanços e demonstrativos
financeiros da empresa, perfil do “franqueado ideal”; situação perante o INPI das
marcas e/ou patentes envolvidas. A Circular de Oferta de franquia deverá ser
entregue ao franqueado até 10 dias antes da assinatura do contrato.
12) Fornecimento de Tecnologia: contrato que estipula as condições para a
aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos de
propriedade industrial depositados ou concedidos no Brasil (Know How).
Incluem-se os contratos de licença de uso de programas de computador
(software), desde que prevista a abertura do código fonte, nos termos do artigo 11
da Lei nº 9.609/98.
13) Serviços de Assistência Técnica e Científica: contratos que visam a obtenção
de técnicas para elaborar projetos ou estudos e a prestação de alguns serviços
especializados (INPI, 2018).

Os contratos de transferência de tecnologia para a exploração de direitos de Propriedade Intelectual
envolvem a cessão e a licença dos direitos. Através da cessão ocorre a transferência da propriedade
dos direitos relativos a propriedade intelectual da tecnologia, já na licença ocorre a autorização do
uso da propriedade intelectual sem a transferência da propriedade. Desta maneira, as empresas
podem obter da universidade a autorização para o uso ou a transferência de titularidade das
tecnologias.
Os contratos de aquisição de conhecimentos tecnológicos envolvem a transferência e o
fornecimento de conhecimentos, técnicas e informações sobre determinada tecnologia (não
protegida por propriedade intelectual). Assim através desse tipo de aquisição a empresa tem acesso
a know how ou prestação de assistência técnica e científica.
Os contratos de franquia envolvem a permissão de todo ou em parte de elementos que compõe a
atividade empresarial (a permissão pode envolver o direito de uso da marca registrada no INPI, do
modelo de negócio, das proteções industriais e dos produtos e serviços ofertados). Apesar de ser
reconhecido como espécie de transferência de tecnologia, o foco do capítulo será os anteriores.
Para que estas transferências de tecnologia gerem segurança jurídica para as partes envolvidas os
contratos devem ser averbados no INPI. Além da averbação/registro no INPI, procedimento
apresentado ao final do capítulo, os contratos devem cumprir requisitos estabelecidos no Código
Civil Brasileiro (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002). O artigo 103 dispõe que a validade do
negócio jurídico requer: Agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma
prescrita ou não defesa em lei.
Em se tratando dos requisitos de validade dos contratos de transferência de tecnologia, o objeto, a
interação entre as universidades e empresas é lícito, possível, determinado e não proibido por
legislação, ao contrário, existem legislações que apoiam e incentivam.
A Constituição Federal Brasileira de 1988 dispõe sobre inovação e ressalta a importância em o
Estado promover e incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico (artigos 218 e 219). Além
da constituição, algumas leis foram criadas com o escopo de incentivar a inovação no âmbito
acadêmico e empresarial, assim como estimular a parceria entre eles: Lei da Inovação (Lei nº
10.973, de 2 de dezembro de 2004), Lei do Bem (Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005), Lei
da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996) e a mais recente, o Novo Marco
Legal de Ciência e Tecnologia (Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016).
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O requisito para ser parte em um contrato de transferência de tecnologia é possuir a capacidade de
assumir obrigações. Nos casos de pessoa física, para o agente ser capaz deverá ser maior de 18
anos, maior de 16 anos emancipado e não ser incapaz (Código Civil, 2002).
Art. 5o A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica
habilitada à prática de todos os atos da vida civil.
Parágrafo único. Cessará, para os menores, a incapacidade:
I - pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante
instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por
sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver dezesseis anos completos;
II - pelo casamento;
III - pelo exercício de emprego público efetivo;
IV - pela colação de grau em curso de ensino superior;
V - pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de
emprego, desde que, em função deles, o menor com dezesseis anos completos
tenha economia própria (Código Civil, 2002)

Em relação a capacidade de pessoas jurídicas, estas deverão estar regulamente constituídas e
representadas por seus representantes legais (pessoa física capaz, designada para ocupar essa função
no ato constitutivo) (Código Civil, 2002).
Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado
com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida,
quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo,
averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato
constitutivo.
Parágrafo único. Decai em três anos o direito de anular a constituição das
pessoas jurídicas de direito privado, por defeito do ato respectivo, contado
o prazo da publicação de sua inscrição no registro.
Art. 46. O registro declarará: I - a denominação, os fins, a sede, o tempo
de duração e o fundo social, quando houver; II - o nome e a
individualização dos fundadores ou instituidores, e dos diretores; III - o
modo por que se administra e representa, ativa e passivamente, judicial e
extrajudicialmente;
IV - se o ato constitutivo é reformável no tocante à administração, e de
que modo; V - se os membros respondem, ou não, subsidiariamente, pelas
obrigações sociais; VI - as condições de extinção da pessoa jurídica e o
destino do seu patrimônio, nesse caso (Código Civil, 2002).

3. Quais elementos que compõem o contrato
Ler um contrato costuma ser uma atividade complicada, até mesmo para aquelas pessoas que
trabalham com isso. Isso ocorre em primeiro lugar por decorrência da utilização de termos técnicos
e jurídicos, em segundo por falta de conhecimento a respeito da temática. Os contratos de
transferência de tecnologia funcionam como ferramenta para a formalização da relação existente
entre Universidades e Empresas, assim sua importância é indiscutível, os profissional que atuam
nos ambientes promotores de inovação nos diversos setores (acadêmico, empresarial,
governamental, etc.) precisam conhecer e saber identificar os elementos que compõem esses
contratos.
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Os “modelos da internet” nem sempre resolvem as demandas desses profissionais, assim a ideia é
criar um modelo de checklist onde facilmente os usuários poderão identificar as principais
necessidades de seus contratos de transferência de tecnologia, organizando-os de forma intuitiva e
rápida:
a)
Partes: importante entender que em um contrato de transferência de tecnologia
normalmente existem duas partes opostas (universidade x empresa) e é necessário coletar
todos os dados formais das partes para a qualificação. No caso de pessoa física é necessário
RG, CPF, comprovante de residência, assim como o estado civil e a profissão. No caso de
pessoa jurídica o CNPJ e a qualificação completa do representante legal.
b)
Objeto: É a razão de existir o contrato. É importante que a delimitação seja sucinta,
objetiva e clara. No caso do contrato de transferência de tecnologia incide no licenciamento
ou cessão de tecnologia depositada junto ao Instituto Nacional da Propriedade Intelectual –
INPI.
c)
Obrigações: Todo contrato é uma relação entre duas ou mais partes e, portanto, traz
obrigações para ambas. Nos contratos de transferência de tecnologia a obrigação da
empresa é fazer essa inovação de fato chegar ao mercado, por sua vez, a universidade deve
disponibilizar para a empresa todos os dados (informações técnicas e documentos)
necessários para o desenvolvimento da tecnologia.
d)
Cláusulas Gerais: Devem ser redigidas de acordo com as especificidades de cada
contrato. Dentre as cláusulas gerais de um contrato de transferência de tecnologia
geralmente temos: prazo do início da exploração da tecnologia, remunerações, fiscalização
e auditoria, vigência, publicidade, foro, meio ambiente e etc. Deve verificar de fato quais
clausulas atendem a necessidade de cada contrato.
e)
Check list: segue abaixo as atividades necessárias para a redação de um bom
contrato de transferência de tecnologia.
1.

Coleta de dados e documentos;

2.

Definição do objeto;

3.

Listar as obrigações;

4.

Redigir;

5.

Assinar (não esquecer das testemunhas)

6.

Averbar no INPI.

3.1. Quais elementos que compõem o contrato
Em 2011, a Rede de Núcleos de Inovação Tecnológica do Estado do Ceará – REDENIT-CE
publicou um livro (Prospecção, Proteção e Transferência de Tecnologia: Um Manual de
Propriedade Intelectual) com o intuito de apoiar as universidades, apresentando conceitos e as
melhores práticas para uma proteção e transferência de tecnologias. O livro apresenta um capítulo
sobre contratos de transferência de tecnologia e um apêndice com os principais modelos de
contratos usados na relação Universidade e Empresa (REF ???).
Esta secção, com a finalidade de listar e apresentar de maneira clara e didática os principais
elementos que compõe as cláusulas contratuais na transferência de tecnologia, mostra o estudo
comparativo entre o livro da REDENIT-CE e os contratos utilizados por Universidade referência no
Brasil em Transferência de Tecnologia (Universidade Federal de Minas Gerais).
Os contratos merecem uma especial atenção porque ostentam um grau de complexidade elevado, e
os erros ou acertos no seu conteúdo terão um potencial de impacto bastante relevante para a
conclusão dos objetivos do contrato e para o desenvolvimento tecnológico a que está atrelado
(RIBEIRO, DA ROCHA JÚNIOR, CZELUSNIAK, 2017).
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A transferência de tecnologia é um negócio jurídico complexo, que ocorre através de várias
espécies de contratos. O intuito é apresentar uma estrutura básica para que sirva de modelo e auxilie
os profissionais da área.
A secções seguintes apresentam as disposições mínimas que as cláusulas de um contrato de
transferência de tecnologia devem apresentar: objeto, prazo para o início da exploração comercial
da tecnologia, as obrigações das partes, meio ambiente, remuneração, juros e correção monetária,
fiscalização e auditoria, autorização para uso do nome da ICT, inovações tecnológicas,
sublicenciamento da tecnologia, terceirização, extinção, penalidades, disposições gerais, vigência,
publicidade e foro.
3.1.1. Do Objeto
O objeto dos Contratos de Transferência de Tecnologia incide no licenciamento ou cessão de
tecnologia depositada junto ao Instituto Nacional da Propriedade Intelectual – INPI. Lembrando que
através da cessão ocorre a transferência da propriedade dos direitos relativos a propriedade
intelectual da tecnologia, já na licença ocorre a autorização do uso da propriedade intelectual sem a
transferência da propriedade.
Esse objeto ocorre à título oneroso (com ou sem exclusividade) pela ICT. Conforme disposto em
lei, a transferência de tecnologia com exclusividade deve ser precedida de publicação de extrato da
oferta tecnológica em sítio eletrônico oficial da ICT. Caso ocorra sem exclusividade, deve existir no
contrato elemento que aborda a existência de terceiros interessados na exploração comercial da
tecnologia, bem como do licenciamento para outros interessados.
São objetos dessa relação os direitos para uso, desenvolvimento, produção, exploração comercial,
prestação de serviços ou obtenção de qualquer vantagem econômica relacionada à tecnologia.
Ressalta-se ainda a importância de descrever no contrato a utilização para a aplicação da tecnologia
e solicitar que caso a empresa licenciada tenha interesse na exploração de outras aplicações, deverá
incluir as novas aplicações através de termo aditivo.
Outros detalhes importantes que devem constar na cláusula objeto versa sobre a titularidade que
geralmente permanece com a ICT. Os direitos relativos a tecnologia e a exploração comercial da
tecnologia que são transferidos.
3.1.2. Do prazo do início da exploração comercial da tecnologia
Geralmente as tecnologias objeto dos contratos de transferência ainda não estão prontas para chegar
ao mercado, desta forma, é importante definir um prazo para o início da exploração comercial da
tecnologia, assim como a possibilidade deste prazo ser prorrogado (a solicitação de prazo ocorre
geralmente através de termo aditivo, mediante justificativa da empresa e concordância da ICT).
Importante ressaltar que no caso das tecnologias relativas à saúde é necessário ocorrer uma
avaliação que comprove sua eficácia, estudos preliminares de toxicidade e segurança. Essas
tecnologias encontram-se em um estágio de desenvolvimento embrionário (geralmente pré-clínico)
e para que cheguem na fase de comercialização devem passar por várias fases, por exemplo: Estudo
clínico fase I, Estudo clínico fase 2 e etc. Assim, o prazo estipulado para o início da exploração
comercial da tecnologia deve prever e descrever todas essas fases.

3.1.3. Das obrigações das partes
Nesta cláusula, instituem as obrigações das partes. Divide-se em três: obrigações comuns das partes,
obrigações da empresa licenciada e obrigações das ICT.
Entre os elementos que constituem as obrigações comuns entre as partes, pode-se destacar a
confidencialidade. A confidencialidade é a maneira de garantir o sigilo das informações
relacionadas à tecnologia. As partes responsabilizam-se inclusive pela confidencialidade de seus
respectivos empregados/servidores e demais envolvidos que tenham acesso à tecnologia.
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Importante destacar que a doutrina considera informação não sigilosa:
a)
As informações que comprovadamente estiverem em domínio público, as que estiverem em
patentes publicadas ou se tornaram públicas pelo INPI ou por órgão competente internacional.
b)
Informações solicitadas pelo poder Judiciário, Ministério Público ou demais autoridades
competentes em processo judicial ou administrativo.
Outra obrigação comum entre as partes é a de fiscalizar os direitos da propriedade intelectual
referente a tecnologia. Ambas devem comunicar a outra qualquer informação acerca de violação de
direitos referente a proteção intelectual. Adotando de forma conjunta ou isolada as providências
(judiciais ou extrajudiciais) necessárias contra eventual uso da tecnologia não autorizado. Ainda
sobre essa obrigação é importante definir quem irá arcar com as despesas decorrentes das
providências realizadas, geralmente a Empresa fica responsável por arcar com esse gasto.
Das obrigações da Empresa:
●

●

●

●

●

●
●

Como o objeto da transferência de tecnologia incide no licenciamento ou cessão a principal
obrigação da empresa é custear todas as despesas necessárias para o desenvolvimento, a
produção, a industrialização e a exploração comercial da tecnologia. A empresa será
responsável por fazer essa inovação de fato chegar ao mercado.
A empresa também deve ser responsável pelas despesas de averbação do contrato de
transferência de tecnologia junto ao INPI (É Recomendável estipular um prazo para que a
mesma realize a averbação). Importante destacar a importância da averbação, através deste
ato de registro o contrato será publicado e irá gerar eficácia diante terceiros.
Além das obrigações citadas anteriormente, a empresa que licenciar a tecnologia deverá
arcar com os gastos relativos à proteção e manutenção da tecnologia junto ao Instituto
Nacional da Propriedade Industrial e aos órgãos competentes em âmbito internacional, caso
seja o caso. É a realidade brasileira que as universidades públicas possuem poucos recursos
(ou até mesmo não possuem) para arcar com esses gastos, desta forma é prática comum a
empresa licenciada arcar com essas despesas.
E conforme citado antes, a empresa na maioria das vezes também é responsável por arcar
com as despesas decorrentes da promoção de medidas (judiciais ou extrajudiciais) voltadas
a proteção contra a violação dos direitos de propriedade intelectual. A empresa também será
responsável pelo pagamento dos tributos e encargos decorrentes da execução da
transferência de tecnologia.
Importante constar no contrato as obrigações da empresa perante a ICT, por exemplo: a
empresa deverá observar e respeitar as recomendações e instruções técnicas da
universidade, bem como a legislação vigente, assim como preservar a qualidade industrial e
assumir exclusivamente as responsabilidades, civil, penal e administrativa por ações de
terceiros, decorrentes de vícios, defeitos, eventuais ilícitos ou danos decorrentes da não
observância dos procedimentos técnicos adequados ao desenvolvimento, fabricação e
comercialização.
No âmbito das proibições, a empresa não pode adotar conduta comercial ilegal, abusiva e
contrário aos interesses da ICT. Deverá ainda produzir o produto em quantidade suficiente
para atender a demanda do mercado.
Outras obrigações importantes relacionadas a empresa licenciada refere-se aos casos de
licença não exclusiva e as tecnologias que necessitam de registros. Caso a modalidade de
licenciamento for sem exclusividade, todas as despesas com manutenção, promoção de
medidas judiciais e tributos deverá ser partilhada entre os licenciados. Finalizando, caso a
tecnologia licenciada resulte em produto que necessite de registro em órgãos competentes,
por exemplo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, a empresa deverá
providenciar a sua emissão e/ou obtenção.

Das obrigações da Universidade:
●

A Universidade deverá disponibilizar para a empresa todos os dados (informações técnicas
e documentos) necessários para o desenvolvimento da pesquisa, testes de desenvolvimento
que visem à produção, fabricação e comercialização de produtos obtidos da tecnologia.
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●

●
●

A ICT será obrigada a colaborar com a Empresa caso seja necessário a interposição (ou
caso a mesma seja parte passiva) em qualquer procedimento administrativo, judicial ou
extrajudicial envolvendo a tecnologia. Assim como auxiliar no processo de manutenção da
patente requerida ou concedida (ou outros direitos de propriedade intelectual equivalentes)
e questões que envolvam a averbação do contrato no INPI.
Ressalto ainda que, a Universidade deverá comunicar imediatamente a empresa o
recebimento de quaisquer atuações, citações ou comunicações administrativas, judiciais e
extrajudiciais relacionados a tecnologia licenciada.
Para que a relação entre a universidade e a empresa seja duradoura é necessário que essas
obrigações sejam de fato efetivas. Ambas as partes devem estimar que além da relação
contratual, a cooperação deve ocorrer por um período maior de tempo.

3.1.4. Do meio ambiente
Através desta cláusula, a empresa deve ser responsabilizada pelo cumprimento da legislação
(federal, estadual e municipal) e regulamentos de proteção ao meio ambiente, inclusive a obtenção
de licenças e autorizações exigidos para o desenvolvimento da tecnologia.
Importante dar ênfase que para os fins contratuais em uma transferência de tecnologia o conceito de
meio ambiente abrange: saúde pública, ordenamento urbano e administração ambiental.
Deve ficar claro que a empresa licenciada será obrigada a adotar todas as medidas de prevenção aos
danos do meio ambiente, principalmente aqueles que possam ser advindos da produção ou
comercialização da tecnologia. E Essa conduta protetiva, deve inclusive ser obedecida por todos os
parceiros que a empresa se relacione.
Especificar ainda que, caso haja sanções impostas pelos órgãos competentes por danos causados ao
meio ambiente a responsabilidade será exclusiva da licenciada, inclusive nos casos em que os danos
só sejam reconhecidos após o encerramento do contrato.

3.1.5. Das remunerações
A cláusula de remuneração consiste em especificar o valor e de que forma a empresa pagará a
Universidade pela transferência da tecnologia. Geralmente os contratos de transferência de
tecnologia possuem duas formas de remuneração:
a)

Remuneração Inicial para acesso da tecnologia;

b)
Remuneração pela exploração comercial da tecnologia: A título de royalties a
empresa deverá remunerar a universidade no percentual de X % da receita líquida* oriunda
da exploração comercial.
*Receita liquida: o valor bruto oriundo da exploração comercial da tecnologia, deduzido os tributos
incidentes sobre a operação de venda e os valores relativos as vendas canceladas (devidamente
comprovado).

3.1.6. Dos juros e da correção monetária
A cláusula na qual prever juros dispõe sobre a porcentagem a ser cobrada diante o atraso do
pagamento das remunerações previstas na cláusula anterior (remunerações).
Nos Contratos de Transferência de Tecnologia geralmente a cobrança de juros é 1% (um por cento)
ao mês. Ressalto ainda que a ocorrência de atrasos no pagamento poderá implicar a rescisão do
contrato.

3.1.6. Da fiscalização e auditoria
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A Empresa deverá permitir que a Universidade (ou representante por ela indicado) possa realizar a
fiscalização do uso, do processo de fabricação e dos produtos obtidos da tecnologia.
Além disso, a empresa deve manter todos os registros contábeis e certidões fiscais (por pelo menos
5 anos, contados do encerramento do contrato) com a finalidade de comprovar as informações
relativas ao desenvolvimento, à produção e à comercialização da tecnologia, bem como todas as
demais condições do contrato.

3.1.7. Do uso do nome da ICT
Os contratos de Transferência de Tecnologia possuem uma cláusula onde dispõe sobre as condições
de uso do nome da universidade.
Normalmente a empresa não pode utilizar o nome da ICT ou dos seus departamentos, seus
laboratórios, pesquisadores e estudantes em seus materiais promocionais e/ou propagandas. Caso
exista condições do uso do nome da ICT é aconselhável estabelecer em instrumento específico.

3.1.8. Das inovações técnicas
Importante definir cláusulas referente as inovações técnicas, neste caso deve-se especificar que a
Empresa é obrigada a comunicar, de maneira formal a universidade, toda e qualquer modificação
e/ou aperfeiçoamento que gere inovação na tecnologia. Ressalta-se que ocorrendo inovação na
Tecnologia, a empresa não poderá, sozinha, formular depósito do pedido de proteção no âmbito
nacional e internacional. Assim, a empresa deve-se comprometer a manter o sigilo necessário à
proteção da propriedade intelectual, ficando responsável pelos custos de depósito e manutenção da
tecnologia, ficando a universidade responsável pelos procedimentos necessários à proteção da
inovação.
Deverá ser definido em instrumento próprio:
a)
As condições de exploração comercial da tecnologia, inclusive os pagamentos de
royalts para a universidade;
b) Nos casos que surjam novos pedidos de patentes ou outros ativos de propriedade intelectual
a titularidade da universidade e da empresa deverá ser definida em instrumento jurídico
próprio.

3.1.9. Do sublicenciamento da tecnologia
Desde que prévia e expressamente autorizado pela Universidade a empresa poderá sublicenciar, no
todo ou em partes, os direitos para desenvolvimento, uso, produção e exploração comercial da
tecnologia para terceiro interessado.
Ressaltamos aqui que a responsabilidade do sublicenciamento é exclusiva da empresa. O terceiro
que sublicenciar a tecnologia deverá respeitar todas as cláusulas e condições do contrato assinado
entre a ICT e a Empresa.
A empresa, por sua vez será solidariamente responsável perante a Universidade, pelo cumprimento
das obrigações contratuais, por parte do terceiro sublicenciado, inclusive as cláusulas referentes à
remuneração e sigilo. É importante exigir que a empresa envie o contrato de sublicenciamento da
tecnologia para a Universidade.
Não esquecendo de definir a porcentagem (%) sobre os valores recebidos pela empresa em virtude
do sublicenciamento, que a empresa deverá encaminhar para a universidade.
3.1.10. Da terceirização
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Nos casos que a empresa licenciada precise terceirizar quaisquer das atividades relativas à
tecnologia deverá comunicar formalmente a universidade as informações (nome da empresa ou
profissional terceirizado).
A empresa será responsável perante as atividades do terceirizado, respondendo por atos que
infrinjam os termos contratuais, inclusive o sigilo absoluto sobre toda e qualquer informação
relativa à tecnologia.
Destaca-se que nessa cláusula deve ficar claro que o terceirizado não poderá utilizar a tecnologia
para outro fim, senão para o exercício das atividades para o qual foi contratado.

3.1.11. Da extinção do contrato
As hipótese para a extinção dos contratos de transferência de tecnologia são:
a)
Rescisão – Pode ocorrer caso haja descumprimento das obrigações contratuais, a
parte inocente, ou seja, a parte que não descumpriu as obrigações pode solicitar a rescisão.
Na rescisão a parte culpada deverá indenizar a parte inocente por possíveis pernas e danos e
lucros cessantes.
b)
Resolução – Pode ocorrer diante casos fortuito ou de força maior, devidamente
comprovados. Ou caso a empresa verifique a inviabilidade da produção ou comercialização
da tecnologia (devidamente fundamentado em relatório técnico). Os casos de resolução não
geram quaisquer ônus para as partes, nem a devolução dos valores pagos pela empresa para
a universidade.
c)
Resilição – Ocorre diante o livre acordo entre as partes, por meio de distrato, que
deverá conter as condições de extinção.
Observação: Em qualquer das hipóteses de extinção a titularidade da tecnologia e o recebimento dos
valores pendentes, devem estar assegurados a Universidade. Assim como a Empresa deverá
devolver todos os documentos que sejam de propriedade da universidade (desenhos, informações,
certificados e etc.).
3.1.12. Das penalidades
O descumprimento pela empresa das cláusulas e condições dos termos contratuais poderá ensejar a
aplicação de penalidades:
a)

Advertência;

b)

Multa;

Nos casos que a ICT seja pessoa jurídica de direito público:
c)
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a administração pública;
d)

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública;

Importante ressaltar que a aplicação de uma das penalidades citadas não exclui a possibilidade de
aplicação de outras. Sobre a aplicação de penalidades deve ser garantido a ampla defesa.
3.1.13. Das disposições gerais
Esta clausula apresenta disposições gerais dos contratos de transferência de tecnologia, são estas:
a) Obrigação das partes e seus sucessores;
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b) Não alteração ou novação contratual: que dispõe que qualquer aceitação, prorrogação ou
tolerância da Universidade em relação as obrigações da Empresa, não constitui alteração
contratual;
c) As alterações do contrato, com exceção do seu objeto que não pode ser alterado, deverá ser
formalizado somente por meio de termo aditivo;
d) O licenciamento objeto do contrato não impede que a universidade continue realizando e
desenvolvendo pesquisas relacionadas à tecnologia;
e) Caso ocorra alteração social (fusão, cisão ou incorporação) ou mudança de finalidade ou
estrutura da empresa a universidade deverá ser comunicada. Após a comunicação formal a
universidade deve avaliar sobre a possibilidade de continuidade do contrato.
f) Nos casos da não concessão da carta-patente da tecnologia, as partes devem definir o
instrumento jurídico para a exploração do Know-how.
g) Importante definir nessa clausula as formas de notificação/comunicação acerca da execução
deste contrato. Pode ser entregues pessoalmente ou enviada por e-mail, cujo original deva
ser devidamente assinado e enviado pelos correios com aviso de recebimento.

3.1.14. Da vigência
A vigência corresponde ao tempo em que o contrato de transferência de tecnologia irá produzir
direitos e obrigações entre as partes. O contrato deve prever data para o início e o fim, ou seja, sua
vigência não pode ser indeterminada. O INPI, entretanto, recomenda o prazo de (cinco) anos,
prorrogáveis por mais (cinco) anos, mediante assinatura de Termo Aditivo.
3.1.15. Da publicidade
Nos casos de ICT pública, caberá a esta providenciar a publicação do contrato na Imprensa Oficial,
obedecendo os termos do artigo 61 da Lei nº 8.666/93. A publicação do resumo do contrato ou de
seus aditamentos na imprensa oficial é condição indispensável para sua eficácia.
Condição decorrente do Princípio da publicidade, que justifica-se no livre acesso dos indivíduos as
informações de seu interesse e de transparência na atuação administrativa.

3.1.15. Do foro
Foro corresponde ao local competente para dirimir dúvidas ou litígios provenientes do contrato de
transferência de tecnologia, assim o foro competente irá resolver qualquer dúvida sobre a
interpretação ou execução do contrato.
Caso a ICT for federal, o foro competente é o da Justiça Federal (conforme dispõe o inciso I, do
artigo 109 da Constituição Federal), caso a universidade seja estadual, o foro competente é o da
Justiça Comum.

4. Da averbação do contrato de Transferência de Tecnologia no Instituto Nacional da
Propriedade Industrial – INPI
A Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade
industrial dispõe que os Contratos de Transferência de Tecnologia para produzirem efeitos perante
terceiros precisam serem averbados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. É o que
dispõe os artigos 62 e 211 da Lei de Propriedade Industrial.
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Art. 62. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que
produza efeitos em relação a terceiros.
§ 1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data
de sua publicação.
§ 2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não
precisará estar averbado no INPI.
Art. 211. O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência
de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos
em relação a terceiros.
Parágrafo único. A decisão relativa aos pedidos de registro de contratos de
que trata este artigo será proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados
da data do pedido de registro.
O ato de averbar consiste em realizar um registro. As partes do Contrato de Transferência de
Tecnologia registram o seu contrato no INPI e esse procedimento irá gerar publicidade e eficácia
diante terceiros. A Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia recebe os protocolos para
procedimentos de averbação através do peticionamento eletrônico no Sistema e-Contratos,
disponível no site eletrônico do INPI no link https://gru.inpi.gov.br/contrato/.
Inicialmente para requerer a averbação do contrato de transferência de tecnologia o interessado
deverá emitir e pagar a Guia de Recolhimento da União (GRU), importante ressaltar que o número
do documento é necessário para o início do pedido de averbação. Na página inicial do Sistema eContratos o interessado deve preencher o formulário de login com as informações solicitadas.

Figura 1. Print screen página inicial do sistema e-contratos.
Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (2018)
Caso ainda não possua cadastro no sistema e-INPI o interessado deverá se cadastrar. Ressalto que o
cadastro pode ser realizado em duas categorias conforme imagem abaixo:
1.

como cliente (pessoa física ou jurídica) domiciliada no pais

2.
como advogado ou pessoa jurídica com instrumento de procuração para representar
o cliente nos serviços solicitados
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Figura 2. Print screen página de cadastro INPI.
Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (2018)
Conforme citado anteriormente, antes de preencher o formulário requerendo a averbação do
contrato de tecnologia é necessário a emissão e pagamento da GRU. Desta forma, após realizar o
login o próximo passo é informar o nº da GRU, conforme imagem abaixo:

Figura 3. Print screen página para emissão de GRU.
Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (2018)
Para fins didáticos, foi gerado uma GRU relacionada ao pedido de averbação de contrato de
exploração de patentes (403).
No âmbito dos contratos de transferência de tecnologia pode ser gerado GRU para os seguintes
serviços: Alteração de certificado de averbação/registro (dados cadastrais) (420), Alteração de
certificado de averbação/registro (que implique em emissão de novo certificado e averbação de
aditivo) (407), certidão (413), consultas (com ou sem apresentação de minuta de contrato (410),
cumprimento de exigência decorrente de exame técnico (412), cumprimento de exigência em grau
de recurso (432), desistência do pedido de averbação e arquivamento do processo (421), ficha de
cadastro (422) outras petições (423), pedido de averbaçao de liçença compulsória de topografia de
circuitos integrados (435), pedido de averbaçao de contrato de cessão de desenho industrial (430),
pedido de averbação de contrato de cessão de marcas (427), pedido de averbação de contrato de
cessão de patentes (428), pedido de averbação de contrato de exploração de dezenho industrial
(425), pedido de averbação de exploração de patentes (403), pedido de averbação de contrato de uso
de marca (402), pedido de averbação de licença compulsória para a exploração de patente (426),
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pedido de registro de contrato de fornecimento de tecnologia (know-how) (400), pedido de registro
de contrato de franquia (404), pedido de registro de contrato de serviços de assistência técnica
(401), pedido de registro de marcas (406), recurso (416), retificação de certificado de
averbação/registro por erro do INPI (408), retificação por erro de publicação na revista da
propriedade industrial (RPI) (431), segunda via de certificado de averbação/registro (415).
Ao informar o número da GRU o interessado em averbar o contrato irá ter acesso ao sistema para
preenchimento do formulário, coforme imagens abaixo. Importante destacar, que todos os campos
do formulário eletrônico devem ser necessariamente preenchidos. Caso falte alguma informação, o
sistema apontará o que falta, impossibilitando o protocolo até que as pendências apontadas sejam
resolvidas.

Figura 4. Print screen formulário pedido de averbação de contrato parte 1.
Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (2018)
O interessado deverá clicar em adicionar cedente e adicionar cessionária para que possa preencher
as informações sobre as partes do contrato. Aqui deverá ser preenchido todas as informações de
ambas as partes (universidade x empresa) e é necessário preencher corretamente todos os dados
formais das partes para a qualificação. No caso de pessoa física é necessário RG, CPF, comprovante
de residência, assim como o estado civil e a profissão. No caso de pessoa jurídica o CNPJ e a
qualificação completa do representante legal.

Figura 5. Print screen formulário pedido de averbação de contrato parte 2.
Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (2018)
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Figura 6. Print screen formulário pedido de averbação de contrato parte 3.
Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (2018)
No formulário de averbação deve ser preenchido as seguintes informaçõe: partes contratuais, objeto
da contratação, vigência contratual, valor contratual, estimativa de remuneração durante o período
contratual por ano, estimativa da produção física e vendas líquidas por produto e por ano da
vigência contratual, indicação da vinculação ou não das partes contratuais e as informações do
procurador ou colaborador responsável pela submissão dos documentos no formulário eletrônico.

Figura 7. Print screen formulário pedido de averbação de contrato parte 4.
Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (2018)
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Figura 8. Print screen formulário pedido de averbação de contrato parte 4.
Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (2018)
Observa-se nas figuras acimas que o e-contratos é um sistema de fácil utilização. O interessado irá
preencher as informações solicitadas: os dados dos contratantes (cedente e cessionária), informar se
a empresa cedente é ou não titular da patente, apresentar uma breve descrição do objeto do contrato
(entre 20 a 255 caracteres), o prazo de vigência contratual, o valor relativo ao contrato (valor fixo,
valor variável e moeda) e em seguida anexar os documentos solicitados.
Ressalta-se que os documentos obrigatórios são:
a)

Formulário de Requerimento de Averbação e Registro;

b)
Carta explicativa datada e assinada e assinada pelo representante legal,
devidamente identificado e qualificado, explicando o motivo da petição e outros
elementos necessários para subsidiar a análise formal e técnica;
c)

Guia de Recolhimento da União (GRU);

d)

Procuração;

e)

Contratos, aditivos ou faturas;

f)

Ficha cadastro.

Após finalizado o preenchimento do formulário (com os devidos documentos em anexo) o
requerimento de averbação é enviado e gera um número de processo e de protocolo para que o
interessado possa acompanhar o processo no INPI. O prazo de decisão para o documento
protocolado é de 30 (trinta) dias, a partir de publicação do respectivo despacho na Revista da
Propriedade Industrial (O sítio da RPI é http://revistas.inpi.gov.br/rpi/).

5. Considerações finais
Para o desenvolvimento do presente capítulo foi realizado uma busca bibliográfica, que consistiu no
levantamento da bibliografia publicada na forma de livros, revistas periódicos, legislações e
publicações de associações relevantes como o Fórum Nacional de Gestores de Inovação e
Transferência de Tecnologia (FORTEC) e a Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento
das Empresas Inovadoras (ANPEI). Além disso, foi realizado o levantamento das diretrizes (em
Leis e Portarias) do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI para a averbação dos
Contratos de Transferência de Tecnologia.
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A pesquisa documental foi efetivada realizando um levantamento nos modelos de contratos
disponibilizados pela Rede de Núcleos de Inovação Tecnológica do Estado do Ceará – REDENITCE e pela Universidade Federal de Minas Gerais (referência nacional na Transferência de
Tecnologia).
O capítulo oferece aos empresários, gestores de universidades e o público geral, os principais
conceitos relacionados às relações entre Universidades e Empresas, com foco na parte contratual.
Buscou-se apresentar as principais cláusulas de um contrato de transferência de tecnologia e o que
deve conter em cada uma, assim como o processo de averbação do contrato junto ao Instituto
Nacional da Propriedade Industrial – INPI, a fim de corroborar com a aquisição de conhecimentos
para as formalizações das transferências de tecnologias.
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