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• Lei aplicável: veri� que a legislação aplicável ao seu negócio, con� rmando que não há vedações no país em que deseja atuar. 

• MOU: elabore um Memorandum of Understanding, esclarecendo de início sobre os direitos de todos os fundadores, sócios e 
colaboradores. Desta forma você pode evitar futuras complicações com a sua sociedade. 

• Tipo de empresa: opte para o tipo mais adequado de sociedade de acordo com o seu modelo de negócio. Isso pode fazer toda 
a diferença na sua parcela de responsabilidade e participação na empresa.

• Impostos: faça um planejamento tributário adequado ao que oferecerá. A legislação tributária do Brasil, por exemplo, é muito 
complexa. Escolher a formatação adequada pode ser o diferencial para pagar mais ou menos tributos.

• Confi dencialidade: � rme Acordo de Con� dencialidade (NDA) antes de expor suas ideias inovadoras aos desenvolvedores e 
funcionários.

• Propriedade Intelectual: elabore contratos com os desenvolvedores de software e de aplicativos, visando que a 
propriedade imaterial seja sempre sua. Toda cautela em relação à Propriedade Intelectual (marcas, software, segredos industriais, 
direitos autorais) é pouca. Esses ativos podem ser facilmente copiados e utilizados por terceiros sem sua autorização. 

• Marcas e nomes de domínio: registre as marcas e os nomes de domínio o quanto antes visando garantir a identidade do 
seu negócio.

• Conteúdo: esteja certo de que todo o material utilizado não viola quaisquer direitos de terceiros, especialmente os direitos 
autorais e industriais, bem como direitos da personalidade (imagem, nome, privacidade e intimidade).

• Termos de Uso: revise com atenção todos os contratos, veri� cando se juridicamente não há qualquer violação de dispositivos 
de lei, no Brasil, ou nos demais países de atuação da sua empresa, e que o documento representa os seus melhores interesses.

• Privacidade e Proteção de Dados: atente para a obrigatoriedade de Política de Privacidade para a coleta e manipulação 
de quaisquer dados dos usuários do seu serviço. Atualmente existem regras claras e abrangentes com relação a como tratar dados 
pessoais e registros eletrônicos.

10 pontos jurídicos relevantes para que a sua startup
inicie de forma sólida e dinâmica:


