Marco Legal das
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Comentários sobre o PLP 146/2019
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Projeto de Lei Complementar
nº 146/19

O Texto-base do Projeto de Lei Complementar (PLP) nº 146/19 foi aprovado na forma do substitutivo
apresentado pelo deputado Vinicius Poit (Novo). O texto veio incorporar boa parte da redação do PLP 249/20
(inclusive a autodesignação como “Marco Legal das Startups”), além de diversas alterações.
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A proposta do governo no PLP nº 249/2020 foi apensada ao projeto apresentado originalmente pelo deputado
João Henrique Caldas (PSB-AL) - PLP nº 146/2019 e hoje encontra-se submetido à tramitação prioritária no
Congresso Nacional.
O ponto de partida sobre o tema veio de grupo de trabalho para formulação da política pública na área de
empresas de inovação ainda no mandato do presidente Michel Temer, em 2017, passando pela adoção da
Estratégia Brasileira para a Transformação Digital (Decreto nº 9319/2018, Ações Estratégicas nº 80, 82, 83,
84, 85, 88 e 89).

Quais são os atores diretamente interessados?
Representantes de startups, aceleradoras, incubadoras, associações, investidores-anjo, fundos de investimento,
multinacionais, agências de fomento, órgãos públicos, academia e sociedade civil.
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Projeto de Lei Complementar
nº 146/19

No Senado Federal, para assegurar aprovação por unanimidade, o Relator Senador Carlos Portinho (PL-RJ)
recebeu as emendas ao Projeto, que retornou à Câmara dos Deputados para nova apreciação dos parlamentares.
Destacam-se algumas alterações trazidas pelas emendas ao texto do PLP:
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• a previsão de pagamento antecipado às startups vencedoras em contratos com a Administração Pública (ao
contrário da faculdade de o poder público conceder ou não o adiantamento de valores).
• exclusão das regras relativas a ‘stock options’ - acordos de compra de ações - em virtude de necessidade de
legislação específica em matéria societária e superar controvérsias trazidas por decisões sobre o tema nos
tribunais brasileiros.

Quais os Objetivos do Marco Legal?
Estimular o setor de startups e empresas de base tecnológica com perfil inovador e
estágio inicial de operações no Brasil, além de oferecer previsibilidade e tratamento
diferenciado para operações das startups no ecossistema brasileiro de inovação.
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Síntese das contribuições relevantes trazidas pelo Projeto do Marco Legal das Startups:
1. O Marco estabelece uma lei especial setorial, com potencial de modificar ou derrogar dispositivos vigentes de leis anteriores e gerais,
além de consolidar regras para um regime jurídico das startups e empresas de inovação no Brasil.
2. Propõe incentivos regulatórios, procedimentais e administrativos para empresas startups e de base tecnológica com potencial de
inovação.
3. Estabelece o ‘sandbox’ regulatório experimental, como a concessão de regimes preferenciais regulatórios para startups, podendo
beneficiar, inclusive, empresas de pequeno porte quanto à implementação das obrigações da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD.
4. Articula alternativas para financiamento e investimentos em startups e EBTs.
5. Reforço aos esquemas de inovação aberta, como os decorrentes de participações de empresas em arranjos colaborativos, plataformas
conjuntas de PD&I, desenvolvimento conjunto e compartilhamento de tecnologias.
6. Facilita a participação das startups em processos de concorrência para contratações governamentais, como licitações.
7. Introduz instrumento contratual relevante para contratações governamentais com startups - Contrato Público para Solução Inovadora
(“public procurement for innovative solution”).
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O que ficou de fora e quais são as principais limitações concretas do PLP?

Tratamento tributário equitativo e equiparado a
outras formas de investimento com risco proporcional,
a exemplo das transações no mercado de capitais

Soluções expressas de limitação de responsabilidade
tributária e trabalhista do investidor de capital
(anjo e ‘venture capitalist’)

Incentivos tributários específicos para
as empresas alcançadas pela Lei

Ausência de incentivos direcionados para
internacionalização de startups

Ausência de mecanismos de
atração de talentos estrangeiros

Regras específicas para
‘stock options’
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4 Eixos principais do Projeto do
Marco das Startups

_1
ENQUADRAMENTO
DE EMPRESAS

âmbito de aplicação e
sujeição ao regime legal com simplificação
de normas
societárias aplicáveis

2
_

3
_

4
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CONTRATOS COM
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

PESQUISA

ARRANJOS DE
INVESTIMENTO

Regras para contratação
das empresas pelo
poder público

Fomento à pesquisa

Relativas à facilitação
esquemas de investimento
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Cenário global
e perspectivas
O Brasil figura na 20ª posição do ranking mundial da Startup Blink,
que considera a quantidade, a qualidade e o ambiente de negócios
das startups no mundo. Existem mais de 13 mil dessas empresas
empresas nessa categoria, em diversas cidades e áreas da atividade
econômica. São Paulo sozinha ocupa a 18ª posição. Os líderes globais
são Estados Unidos, Reino Unido, Israel, Canadá e Alemanha.
Segundo a consultoria internacional Startup Genome, um
ecossistema de inovação três vezes maior gera cerca de cinco vezes
mais valor econômico. Para o Brasil, é um movimento considerado
crucial para a retomada e desenvolvimento econômico brasileiros.
A pandemia da Covid-19 acelerou a demanda por produtos e
serviços inovadores e tecnológicos, como os que são criados pelas
startups, em especial para soluções digitais; há demandas de
investimentos setoriais e empregos, como os qualificados gerados
pelas empresas de inovação.

20ª
posição
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ranking mundial

startup blink

2
0
2
0

1º Lugar
USA

2º Lugar
Reino Unido

3º Lugar
Israel

4º Lugar
Canadá

5º Lugar
Alemanha

6º Lugar
Holanda

7º Lugar
Austrália

8º Lugar
Suiça

9º Lugar
Espanha

20º Lugar
Brasil

Ranking completo em:
startupblink.com/startups
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I) Âmbito de aplicação da Lei proposta e enquadramento das empresas:

Como o Projeto trata as empresas enquadráveis no marco legal das startups? Basicamente, há três categorias:

1. Empresário individual

2. Empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI
3.Sociedades cooperativas e sociedades simples:

REQUISITOS
I. ter receita bruta de até R$ 16 milhões no ano anterior ou, no caso de empresa com menos de um ano de constituição, receita de R$ 1,3
milhão multiplicado pelo número de meses de atividade no ano anterior [critério de faturamento];
II. possuir dez anos de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do
Ministério da Economia;
III. adotar declaração de “modelo de negócios inovador para a geração de produtos ou de serviços” nos atos constitutivos (estatuto,
contrato social) ou, alternativamente,
IV. estar enquadrada no regime especial Inova Simples, programa de estímulo a startups do governo brasileiro, nos termos do Estatuto
das Micro e Pequenas Empresas (Lei Complementar no 123/2006).
Nota: São consideradas startups as organizações empresariais, nascentes ou em operação recente, cuja atuação caracteriza-se pela inovação
aplicada a modelo de negócios ou a produtos ou serviços ofertados. Assim, a iniciativa legislativa visa alterar o conceito de startup
contemplado a partir de 2019 pela reforma introduzida na Lei 123/06, conceito que não estabelecia lapso temporal para o enquadramento
8
da empresa.

Pela iniciativa, “Startups” são empresas cuja atuação É
CARACTERIZADA POR inovação aplicada a modelo de negócios ou a
produtos ou serviços ofertados, com até seis anos de atuação e
R$ 16 milhões de faturamento bruto anual.
Para fins do novo Marco, startup é empresa que desenvolva
produtos ou serviços inovadores de base tecnológica com
potencial de rápido crescimento de forma repetível e escalável.

O Inova Simples, um regime simplificado, foi estabelecido pelo art. 65-A da Lei Complementar 123/06, com a reforma de 2019,
e concede às iniciativas empresariais que se autodeclarem startups ou empresas de inovação tratamento diferenciado do
ponto de vista tributário e societário. No regime do Inova Simples, são previstos procedimentos específicos perante o Instituto
Nacional de Propriedade Intelectual e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
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II) Incentivos regulatórios, procedimentais e administrativos no Marco Legal

Estímulo adicional para operação de startups/empresas de base tecnológica como sociedades anônimas fechadas simplificadas:

As que tiverem patrimônio líquido de até R$ 78 milhões e menos de 30 acionistas estão dispensadas de divulgar balanços em jornais
de grande circulação; a internet é considerado meio adequado e legalmente estabelecido [procedimentos relacionados às S/As fechadas].
Como já funciona no Brasil? Para reduzir custos relacionados às publicações e balanços, a Lei brasileira das Sociedade por Ações de 1976
(com reforma dada pela Lei 13.818/2019) já dispensa certas companhias da obrigação de publicação, como companhias fechadas com
menos de 20 acionistas e patrimônio líquido de até R$ 10 milhões¹.
Proteção a investidores com exoneração de responsabilidade em caso de desconsideração da personalidade jurídica das
startups investidas.
Alteração da Lei das S.As (Lei 6.404/1976): O Projeto propõe criar a chamada Sociedade Anônima Simplificada, novo tipo societário que
permite que as startups, assim como as micro e pequenas empresas, emitam títulos mobiliários conversíveis em capital social. Prevê que
a Diretoria da sociedade poderá ser composta por apenas um Diretor. Se promulgada a Lei, abre-se espaço para que a CVM regulamente
condições facilitadas para o acesso de companhias de menor porte ao mercado de capitais, não apenas para startups, mas para empresas
constituídas sob a forma de sociedade anônima com faturamento inferior a 78 milhões anuais.
A criação da Sociedade Anônima Simplificada (SAS) propõe superar as dificuldades operacionais de sociedades limitadas (excessiva
dependência das resoluções de quotistas) e usufruir dos benefícios das sociedades por ações, como por exemplo, melhores governança e
transparência, custos mais baixos àqueles a elas associados a procedimentos e publicações.
Nota: Art. 196 da LSA, com revisão de critérios para elegibilidade a esse tipo societário: limite de R$ 16 milhões de receita bruta anual e
máximo de seis anos de inscrição no CNPJ.
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Aportes de capital de risco: Startups poderão admitir o aporte de capital não integrante do capital social,
mediante diversos instrumentos contratuais, tais como doação, patrocínio, opções de subscrição, compra e
venda de ações e debêntures conversíveis.
Responsabilidade de investidor: o investidor que realizou aporte minimiza eventuais perdas, protege
seu patrimônio pessoal, pois não será considerado sócio; não responde por dívidas, inclusive quanto à
desconsideração da personalidade jurídica e recuperação judicial.

Qual a ideia dos incentivos?
Permitir captação pelas startups e investidores tendem a aplicar
recursos na economia produtiva.
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Concessão de regimes preferenciais regulatórios
“sandbox regulatório experimental ”
Como o “sandbox” funciona?
Certos entes da Administração Pública, com competências para regulamentação setorial (e.g. Anatel, Anvisa, INPI,
Ancine, ANPD) podem outorgar isenções de obrigações regulatórias a startups e empresas de base tecnológica em
início de operações - programas de ambiente regulatório experimental, o “sandbox” (Art.11, ‘caput’, PLP).
Um “sandbox” representa o conjunto das condições simplificadas especiais, criado por cada entidade reguladora, para que as empresas
participantes (beneficiárias) possam receber autorização temporária para desenvolver modelos de negócios inovadores e testar técnicas e
tecnologias experimentais, mediante o cumprimento de critérios (Art.2º, inciso II, PLP- definição de “ambiente regulatório
experimental”).
No campo de proteção de dados, por exemplo, a ANPD tem poderes para adotar normas, orientações e procedimentos
simplificados e diferenciados, para que “iniciativas empresariais de caráter incremental ou disruptivo que se autodeclarem
startups ou empresas de inovação” possam adequar-se à Lei (Art. 55-J, inciso XVIII, LGPD).
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Obrigações de investimento
em PD&I e fomento à pesquisa
Por ser um projeto ancorado também no marco legal brasileiro de Ciência, Tecnologia & Inovação, algumas obrigações ou contrapartidas
são relevantes para o objetivo de estímulo trazido pelo Projeto de Lei Complementar:
Autorização para uso de Fundos Patrimoniais e Fundos de Investimento em Participações (FIP) por pessoas jurídicas que tenham
obrigações de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) – decorrentes de outorgas ou delegações firmadas por meio
de agências reguladoras.
Empresas que tenham obrigações de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação, decorrentes de outorgas ou delegações
firmadas por meio de agências reguladoras, ficam autorizadas a cumprir seus compromissos com aportes de recursos nas startups por
meio dos Fundos Patrimoniais ou Fundos de Investimento em Participações (FIP) (Art.9, incisos I e II).
Estímulo para inovação aberta pelas empresas alcançadas pela Lei proposta.
Por que? Porque o regime de outorgas e delegações exige que as obrigações de investimento estejam em função de PD&I, que não ficaria
restrita corporativamente à startup investida.
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III) Marco das Startups, o regime jurídico da Lei do Bem (Lei nº 11.196/05) e ‘Inovação Aberta’
O PLP 146/19 sinaliza para uma articulação consistente com outro regime relevante no direito brasileiro para startups e empresas de
inovação - o regime da Lei do Bem (Lei nº 11.196/05), de modo a considerar, do ponto de vista conceitual e normativo, a categoria de
“Inovação Aberta”; não é novidade, trata-se de pleito do antigo Sistema Brasileiro de CT&I e de fortalecimento do ecossistema de inovação
no Brasil.
Inovação aberta pressupõe o desenvolvimento de produtos, serviços e soluções na indústria baseadas em arranjos colaborativos,
plataformas de PD&I, esquemas de licenças cruzadas e alternativas (e não o fechamento das tecnologias por meio de contratos típicos de
propriedade intelectual, proteção de segredo de negócios e transferência de tecnologia).
Desde sua entrada em vigor, a Lei do Bem se concentrou em atividades de PD&I tradicionais “internas” de cada empresa, as quais passam
a ser revertidas na prática da inovação aberta - grande parte das relações ocorre por meio de negócios com startups nascentes fora das
grandes organizações e com instituições de CT&I (Art.9, inciso III, PLP).
Do ponto de vista financeiro, valores aportados na integralização de quotas de FIPs Capital Semente, por exemplo, são excluídos da
apuração do Lucro Real, além de concentração, exclusivamente no gestor do FIP, da responsabilidade pela aplicação dos recursos captados
de forma incentivada.
Ferramentas de abatimento da apuração do lucro tributável adicional de 60% a 80% sobre despesas com PD&I tradicional devem ser
transpostas também para as despesas de relacionamento/negócios com as startups (Art.9, inciso II, PLP).

No Brasil, a Lei do Bem é totalmente inexplorada, ao menos por três fatores:
(i) desconhecimento dos agentes, (ii) dificuldades de enquadramento das empresas/PJs elegíveis,
(iii) complexidade na implementação e aplicação da própria lei em relação às empresas de base tecnológica.
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IV) Questões controvertidas e desafios para aplicação da Lei

1.
2.

Enquadramento de perfil inovador das empresas de base tecnológica depende de outras interações com leis relevantes, como a
Lei de Inovação de 2004 (com a reforma dada pelo Marco brasileiro de CT&I - Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016.)

Dificuldades operacionais e procedimentais para atuação das empresas de base tecnológica também em relação às obrigações
tributárias e processos administrativos; Leis brasileiras são muito antigas nesse campo e não capturam a estrutura dinâmica e
modelos de negócios nascentes no segmento de startups e empresas de base tecnológica (por exemplo, uma empresa desse porte
tem enormes dificuldades para lidar com aspectos aduaneiros e tributários relacionados a bens/produtos importados e essenciais
para as atividades principais).
Segundo os indicadores do Banco Mundial em seu relatório ‘Doing Business 2020’, o Brasil caiu 15 posições no ranking global, que
analisa a regulamentação do ambiente de negócios. Entre 190 economias, o país caiu da 109º para 124º colocação, aproximando-se
da posição que ocupou durante 2017 e 2018, após escalada em 2019. Nações como México (60º), Índia (63º) e África do Sul (84º)
estão à frente do Brasil. Apesar dos avanços em certificação digital e apostilamento de documentos estrangeiros, o Brasil ocupa a
138ª posição no indicador ‘Abertura de Empresas’, que mede o número de procedimentos, o custo e o tempo necessários para uma
empresa iniciar sua operação formalmente no país.

3.

No caso do regime de preferências regulatórias (“sandbox”), não há muita previsibilidade sobre a duração e condições de renovação
ou extensão do prazo das condições simplificadas. Em que condições a autorização temporária dada pela agência/órgão regulador
é mantida ou revogada? Em trocas políticas nos órgãos ou decisões enviesadas levam a prejudicar empresas ou setores, ainda que
se tenha a garantia de impessoalidade no processo administrativo.
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4.

Relações com as obrigações vigentes da LGPD para empresas controladoras de dados que sejam startups e empresas de base
tecnológica em estágio inicial de operações, se seriam contempladas em eventual regime preferencial pela própria LGPD e
competências da ANPD. A ANPD, como observado, tem poderes para adotar normas, orientações e procedimentos simplificados e
diferenciados, para que “iniciativas empresariais de caráter incremental ou disruptivo que se autodeclarem startups ou empresas
de inovação” possam adequar-se à Lei (Art. 55-J, inciso XVIII, LGPD).

5.

Polêmica com a monopolização de licitações destinadas à contratação, pelos entes da Administração Pública Federal, de empresas
ofertantes de “soluções inovadoras”- se apenas essas empresas estariam incluídas em modalidade especial de concorrência com
procedimento simplificado e expedito. As propostas são as seguintes:
Edital publicado em 30 dias até a data de recebimento de propostas, avaliadas por comissão integral integrada por, no
mínimo três integrantes (Art.13, §2º, PLP).
Critérios para solução de julgamento das propostas apresentadas pelas empresas que ofertem “soluções inovadoras”:
(i) o potencial de resolução do problema pela solução inovadora oferecida e, no que aplicável, da provável economia
para a administração pública; (ii) o “grau de desenvolvimento” da solução proposta; (iii) a viabilidade e a maturidade do
modelo de negócio da solução; (iv) a viabilidade econômica da proposta, considerados os recursos financeiros disponíveis
para a celebração dos contratos; (v) a demonstração comparativa de custo e benefício da proposta em relação às opções
funcionalmente equivalentes (Art.13, §4º, PLP).
Instrumento contratual relevante para compras governamentais: Contrato Público para Solução Inovadora (“public
procurement for innovative solution”) (Art.14, PLP).
Valor máximo dos contratos: R$ 1,6 milhão por contrato, com duração de um ano, podendo ser renovado por igual
período (Art.14, §2º, PLP).
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6.
7.

Ausência de diálogo da iniciativa brasileira com os modernos acordos digitais e redes de cooperação internacional na área,
particularmente com os projetos da OCDE, Banco Mundial e União Europeia (europeanstartupnetwork.eu).

O Projeto não prevê formalização jurídica para arranjos contratuais específicos, como as opções de subscrição de ações (“stock
options”) para startups. Eles são vistos como instrumentos de estímulo para crescimento dessas empresas, alocação de participação
acionária e distribuição de dividendos. Faz sentido empregar esses instrumentos com parcimônia e segurança jurídica, pois startups
já nascem e operam em ambientes de constante risco. Investidores almejam retorno proporcional e os profissionais envolvidos
pretendem ser recompensados de alguma maneira. A versão aprovada no Senado Federal, com emendas, exclui a parte antes
dedicada aos ‘stock options’ no Marco Legal.
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V) Desafios de implementação da LGPD para startups e oportunidades de ‘sandbox’ regulatório
A entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados trouxe desafios para startups e empresas de base tecnológica no Brasil. Com o
início de suas atividades, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) exercerá poderes, dentre outros, para adotar normas,
orientações e procedimentos simplificados e diferenciados para empresas startups se adequarem à Lei.
O Art. 55-J, inciso XVIII, da LGPD refere-se às “iniciativas empresariais de caráter incremental ou disruptivo que se autodeclarem startups ou
empresas de inovação”. A ANDP também tem competência para dispensar a indicação de encarregado de proteção de dados, considerando
o porte de agentes de tratamento.
O Projeto do Marco Legal prevê a concessão de condições simplificadas especiais
por parte de autoridades regulatórias às startups e empresas de base tecnológica
em início de operações, por meio do ‘sandbox regulatório’. A ANPD, assim, poderá
desenvolver parâmetros de programas de ambiente regulatório experimental
para área de proteção de dados e startups.
Há áreas específicas em que procedimentos preferenciais já são adotados
no Brasil, segundo normas concorrenciais, anticorrupção, leis tributárias,
contratação com a administração pública. O caso das startups exige
reconhecimento da importância social do setor vis-a-vis a capacidade
operacional de adequação, dimensão financeira para investimento em
processos e projetos de adequação às leis.
Empresas inovadoras de pequeno porte e startups dedicadas a atividades intensivas
de tratamento de dados seriam beneficiadas por mecanismos de ‘sandbox’
regulatório na área de proteção de dados.
18

Cenários desejáveis
para as Startups entre LGPD e a ANPD
● Razoabilidade nas decisões administrativas da ANPD sobre pedidos de dispensa de indicação de encarregado de
proteção de dados pela ANPD para startups, considerando porte da empresa.
● Documentação consistente de projetos de adequação das startups à LGPD, demonstrando o comprometimento
com a proteção de dados pessoais em todas etapas de desenvolvimento de produtos, serviços e soluções (‘privacy
by design’), de modo que a ANPD brasileira possa identificar as fases apresentadas durante o processo (mapeamento
dos riscos, análise de eventuais falhas de segurança, plano de aplicação da LGPD, recomendações e princípios de
governança de privacidade e proteção de dados).
● Cuidados com condutas de violação das obrigações LGPD por startup cuja atuação seja principalmente baseada
em atividades relativas a tratamento de dados.
● Conscientização da ANPD quanto à aplicação diferenciada de sanções da Lei em caso de descumprimento das
obrigações, que podem ser advertências, multas e/ou proibição parcial ou total de atividades relacionadas ao
tratamento de dados pessoais.
● Possibilidade de elaboração de códigos de condutas setoriais, como no caso das startups, particularmente para
certificações que possam assegurar a conformidade com a LGPD. Esses códigos seriam submetidos à ANPD para
posterior aprovação.
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Simplificação e gestão de
projetos de adequação à LGPD
Processos de adequação à LGPD minimizam efeitos negativos para startups, empresas de base científica e tecnológica, em especial as que
concentram seus modelos de negócios em dados, inteligência artificial, processos do ‘big data’, tais como atividades de coleta, utilização,
processamento e análise de dados em larga escala. Algumas recomendações são aqui apresentadas:
● Conhecimento do fluxo de dados na empresa
● Indicação do encarregado de dados (pessoa física ou jurídica responsável em estabelecer a comunicação entre a ANPD e os titulares dos
dados);
● Elaboração e/ou revisão das políticas de privacidade e termos de uso e serviços
● Adoção de medidas técnicas eficientes para assegurar a proteção dos dados pessoais (artigo 6º, VII, LGPD)
● Incrementos no sistema de armazenamento, processamento, descarte/exclusão dos dados de titulares
● Criação de política de violação de dados com prazos de notificação e informação sobre incidentes de segurança
● Adoção de políticas de relações institucionais com público sobre as medidas de proteção de dados de titulares²
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Referências
¹Art. 294. A companhia fechada que tiver menos de 20 (vinte) acionistas, com patrimônio líquido de até R$ 10.000.000,00 (dez milhões de
reais), poderá: (Redação dada pela Lei nº 13.818, de 2019)
I - convocar assembléia-geral por anúncio entregue a todos os acionistas, contra-recibo, com a antecedência prevista no artigo 124; e
II - deixar de publicar os documentos de que trata o artigo 133, desde que sejam, por cópias autenticadas, arquivados no registro de
comércio juntamente com a ata da assembléia que sobre eles deliberar.
§ 1º A companhia deverá guardar os recibos de entrega dos anúncios de convocação e arquivar no registro de comércio, juntamente com
a ata da assembléia, cópia autenticada dos mesmos.
§ 2º Nas companhias de que trata este artigo, o pagamento da participação dos administradores poderá ser feito sem observância do
disposto no § 2º do artigo 152, desde que aprovada pela unanimidade dos acionistas.
§ 3º O disposto neste artigo não se aplica à companhia controladora de grupo de sociedade, ou a ela filiadas.

2Essas políticas simplificam a governança de privacidade e proteção de dados na medida em que sejam guiadas pelo princípio da
responsabilização e da prestação de contas, contemplando tanto a demonstração, pelo agente de tratamento, da utilização de medidas
eficientes de proteção dos dados, e comprovação do cumprimento das obrigações de proteção de dados pessoais (artigo 6º, inciso X,
LGPD).

21

Como nossas Equipes podem ajudar?
L.O. Baptista está à disposição para auxiliar nossos clientes na estruturação de modelos de negócios e projetos enquadráveis no futuro
Marco Legal das Startups, no diálogo com os órgãos reguladores, incluindo a Comissão de Valores Mobiliários, Autoridade Nacional de
Proteção de Dados e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, e no desenho de planos e subsídios técnico-legais para as estratégias
de relações institucionais e governamentais de empresas e associações empresariais. Nossos profissionais também estão plenamente
dedicados a acompanhar as tendências de interpretação e aplicação das leis e regulamentos nas áreas de Inovação & Tecnologia, Proteção
de Dados e Startups e experiências internacionais na atualidade, para oferecer excelência e soluções inovadoras a seus clientes. A área das
startups ganha em muito com o futuro Marco Legal.
A presente publicação não constitui qualquer forma de opinião legal sobre o tema e serve de propósito de divulgação das principais questões
trazidas em discussão pelo projeto do Marco Legal das Startups. Em caso de dúvidas e questões, não deixe de falar com nosso time.
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