Apresentação
Seja bem-vindo ao nosso material. Gostaríamos de agradecer o seu
interesse em consumir o nosso conteúdo e, acima de tudo, desejamos contar com você em nossos futuros projetos por meio de feedbacks, críticas e
sugestões para melhor entendermos o nosso público, bem como angariarmos o conhecimento e mensurarmos os dados necessários para aprimorar,
cada vez mais, os nossos serviços.
Neste material iremos abordar as principais cláusulas em um acordo
de sócios, visando assim evitar possíveis problemas legais na sua startup.
Frisamos que este material não possui a intenção de ser o “bastião da
verdade” mas sim uma maneira de contribuirmos para o avanço e evolução
desse movimento de disrupção.
Por fim, desejamos uma boa leitura e esperamos que, de uma maneira ou de outra, possamos ajudar você a se desenvolver pessoal e profissionalmente e, acima de tudo, esperamos implementar nosso propósito:
consolidar as ideias que transformam o mundo.

Boa leitura

Equipe StartLaw
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O que é o acordo de sócios?

no início de vida da startup, o acordo de
sócios!

O acordo de sócios é um instrumento contratual que visa garantir a harmonia da relação entre os sócios, através
da definição de termos e condições que
pautará essa relação empresarial.

Quais as principais cláusulas em
um acordo de sócios?

Por que esse documento é importante?

tar conflitos futuros

As startups iniciantes em mais
“
de 70% das vezes fecham as suas
portas em razão de desavenças
pessoais entre os sócios, e não em
razão de outros fatores pertinentes ao negócio.

“

O ideal é criar o acordo de sócios
“
assim que o Startup tiver início de
vida! Este é o momento mais propício no qual todas as partes estão dispostos a concordar!

“

Portanto, os dados deixam claro o
porque é essencial e de extrema importância se preocupar e preparar, já no iní-

“

É natural que desentendimentos
entre os sócios venham a ocorrer ao longo do primeiro ano de vida de uma startup. A triste notícia é que, de acordo com
a revista EXAME, 25% das startups brasileiras não sobrevivem ao primeiro ano de
vida.
Segundo o Globo, a taxa de mortalidade de startups em geral no país é de
75%. Além disso, o site de notícias Época
Negócios afirma 74% dessas empresas
fecham as portas após 5 anos de funcionamento.
E essas estatísticas derivam em regra, de um mesmo problema: o desentendimento entre os sócios.

O acordo entre sócios de
“
uma startup é essencial para evi-

1 Não-concorrência (Non-compete)
Cláusula muito importante, ela dita as
regras em relação aos ex-sócios. Estabelecer essa cláusula no acordo de sócios
evita que, com a saída de um dos sócios,
este venha a atuar em outro negócio ou
startup que seja concorrente direta daquela startup da qual era sócio anteriormente.
Por exemplo: os sócios não poderão participar, dirigir ou fazer parte de
outra sociedade cujo ramo de atividade
seja o mesmo da sociedade em questão
durante determinado período de tempo
(acordado entre as partes), sob pena de
incorrerem nas penalidades previstas no
Acordo (geralmente se referem à multas);

2Não aliciamento (Non-solicitation)
Assim como a cláusula de não concorrência, essa segunda importante cláusula tem como intuito resguardar a startup de eventual utilização indevida de
informações tratadas no âmbito interno
do negócio. Autoexplicativo , o não aliciamento tratará da impossibilidade dos sócios entrarem em contato com ex-colegas, clientes, parceiros, sócios, diretores,
com o objetivo de realizar contratação
ou a criação de qualquer tipo de negócio,
caso aquele venha a não fazer mais parte
da sociedade.
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3Propriedade Intelectual
Estabelecer essa cláusulas possibilitará
que os sócios acordem, previamente, sobre os direitos relativos à marcas, patentes e softwares da startup.

4Deliberação
Cláusulas que falam sobre forma de convocação da assembleia, quórum, periodicidade de convocação, direito de voto,
dentre outras. Pois, dependendo da matéria e tema a ser discutido, os sócios podem optar por estabelecer quóruns superiores ou inferiores aos previstos em
legislação, assim como elencar matérias
que estarão sujeitas a deliberação por
cada órgão da startup (sócios, conselho,
diretoria), e definir direitos e vetos de
cada um.

5Saída de sócios
Traz as diretrizes e orientações em caso
de eventual saída de um dos sócios da
empresa, colocando as condições para
aquisição de percentual da sociedade do
sócio em questão por parte dos remanescentes bem como a forma como tal
saída deve proceder, ou seja, tempo para
saída, entregas finais, questões burocráticas e afins.

6Confidencialidade/não divulgação (Non disclosure act – NDA)

Por trabalhar geralmente com criação e
inovação, o NDA torna-se uma ferramenta primordial para esse tipo de empresa.
A cláusula de não divulgação é a cláusula
entre partes que escolhem informações
e conhecimentos que desejam compartilhar, mas que querem restringir o uso
geral desse conteúdo. Ou seja, na prática,
ela visa a não divulgação de informações
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cobertas pelo acordo, prevendo sanções
para quem a infringir.

7Distribuição dos lucros
Via de regra, os lucros e dividendos são
divididos proporcionalmente à participação societária, ou seja, sócio com mais
quotas recebe valor maior. Mas, isso não
impede que, estando dentro da legislação, outra forma da distribuição dos lucros seja estipulada pelos sócios, e a depender da modelo societário escolhido.

8Administração da sociedade
Aqui também, em regra, nas sociedades
limitadas, a administração fica a cargo de
um ou mais sócios, a depender do que
foi indicado no contrato social. O mesmo
vale para a cláusula no acordo de sócios:
é possível prever quem será responsável
pela administração, assim como quais
as qualificações necessárias para tais e
tempo de mandato.
Essas são algumas das cláusulas essenciais para estarem presentes em um
acordo de sócios. Mas, não são as únicas.
Além dessas, cláusulas como: responsabilidade societário, cessão de direitos,
cláusulas penais e as famosas cláusulas
“buy or sell” e “right to override” também
são muito importantes. Quer saber o que
são elas? Como e porque elas são indispensáveis para o seu negócio?
Marque já uma reunião e descubra
mais sobre essas cláusulas clicando no
botão abaixo.

Marque uma reunião

Somos uma lawtech focada no desenvolvimento de novas
tecnologias jurídico-administrativas para startups e novos
negócios digitais, ambicionando a organização das informações
cruciais e estratégicas dos empreendimentos.
Queremos consolidar as ideias que transformam o mundo!

Conheça mais sobre nós

