Ementa - Direito
de Startups
Nesse curso, você terá a chance de aprender uma nova
abordagem jurídica ainda pouco explorada pelos profissionais do
Direito. Ao longo dos 06 módulos do curso, você aprenderá sobre
todo o processo de construção de uma startup em todos os seus
aspectos jurídicos, do início de sua constituição até o
acompanhamento em fases mais avançadas. Ao longo do curso
você aprenderá sobre: M.O.U e constituição, MVP, propriedade
intelectual, processo de investimento (term sheet, due dilligence,
venture capital, mútuo conversível), indicadores, contrato de
vesting e exit.
Afinal, esse curso é para quem?
Esse curso é para todo o profissional jurídico que deseja entender
todo o processo jurídico de uma startup. Desde sua criação e
constituição, até o momento de investimentos e consolidação do
modelo, você poderá entender todos os termos e contratos
diferenciados que envolvem esse novo modelo de negócio que
vem dominando o mercado nacional e mundial.

Constituição de sua Startup
Compreender o conceito de Startup, as características que diferem
empresas que se desenvolvem sob essa forma de organização das
empresas tradicionais; entender quais são os principais pontos,
jurídicos e negociais, com os quais advogados(as) podem ajudar
empreendedores(as) em fase de idea stage e “MVP“; compreender
a estrutura e os bens jurídicos tutelados por meio de um
Memorando de Entendimento de Constituição; e compreender os
principais aspectos que devem constar nos contratos sociais de
startups constituídas sob o tipo societário de sociedade limitada.
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Propriedade Intelectual
1.
Compreender a importância da blindagem nos negócios das startups,
com a proteção da Propriedade Intelectual. Especialmente, como
proteger as inovações, código-fonte, softwares, know-how, marcas,
patentes e demais ativos intangíveis. Entender os primeiros passos nos
contatos com investidores e a importância dos contratos e contatos
iniciais, NDA’s e MOU’s para a proteção da Propriedade Intelectual.
Serão analisados cases, erros de empresas, startups e investidores na
proteção da Propriedade Intelectual.
Faz parte desse módulo o estudo para melhor compreensão da relação
das startups com desenho e desenho industrial, concorrência desleal e
propriedade intelectual em comparação ao cenário internacional.

Indicadores, relacionamento entre Startups e Investimento, e
Contratos de Vesting
Com a participação de empreendedores de sucesso, compreender
quais são os principais indicadores de crescimento de uma startup,
entenderemos melhor a questão de steakholders e a dinâmica do
relacionamento entre startups e investidores depois da realização do
investimento. Ainda, compreender a estrutura e os bens jurídicos
tutelados em um contrato de Vesting – utilizado preponderantemente
para a retenção de colaboradores chave.

Processo de Investimento
Compreender a dinâmica dos processos de investimento, passando
pelos aspectos que levam os investidores a tomarem a decisão de
investir (com a participação de gestores de fundos de investimento em
startups); pelo documento Term Sheet e suas principais cláusulas; pela
auditoria jurídica (Due Diligence); e pelo Contrato de Mútuo Conversível
– principal instrumento utilizado em operações de Venture Capital.

