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Líder global em serviços de transformação 
de RH baseados em nuvem

@A ADP foi eleita, globalmente, líder em eficiência para serviços 
de transformação de RH baseados em nuvem no ano de 2020, 

segundo levantamento realizado pela empresa de análises da in-
dústria NelsonHall. A pesquisa apontou que a ADP possui elevada 
capacidade de atender às necessidades imediatas e futuras dos 
clientes e permitir maior eficiência por meio da automação e da 
tomada de decisão baseada em dados. A Ferramenta de Avaliação 
de Fornecedores NelsonHall (NEAT) seleciona as empresas líderes 

em cada segmento, com base em pesquisas e análises rigorosas 
do desempenho dos provedores de serviços, para atender às ne-
cessidades dos clientes. Após esta etapa, as companhias avaliadas 
são classificadas em quatro categorias que incluem Líderes, Altos 
Realizadores, Inovadores e Principais Players. A ferramenta de 
avaliação da NelsonHall (NEAT) analisa o desempenho de forne-
cedores com serviços de transformação de RH baseados em nuvem 
e permite que os gerentes avaliem a capacidade dos provedores 
em uma variedade de critérios e situações de negócios, permitin-
do, assim, uma escolha mais assertiva dos fornecedores (https://
www.adp.com.br.).

ricardosouza@netjen.com.br

Investimento anjo, Mútuo Conversível 
ou SCP: Qual a melhor modalidade 

de investimento em Startups

frisar condições outras na avença con-
tratual. Além disso, consoante a lição 
sempre precisa de Silvio Rodrigues, em 
regra, o contrato de mútuo não exige 
qualquer forma especial.

Nesse contexto de liberdade contra-
tual e de negociação, a possibilidade de 
se prever a forma do investimento, seu 
desinvestimento ou até, prosperando o 
negócio, a conversão em participação 
societária, é garantida com o contrato 
de mútuo.

Diante de todo o exposto, mapeamos 
o interesse do investidor e expusemos 
as modalidades contidas no direito 
brasileiro que podem ser utilizadas 
para tal, expondo, no entanto, suas 
peculiaridades, de modo que, o mútuo 
conversível se mostra, em razão da 
liberdade de negociação e segurança 
jurídica, como solução muito mais 
estratégica e mais viável tanto para 
o investidor, quanto para a empresa 
investida.

[1] Disponível: http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/leis/2002/L10406compilada.htm

[2] TRT-4 - AP: 00254007820035040291, Data de 
Julgamento: 06/11/2017, Seção Especializada em 
Execução

[3] Art. 61-A. Para incentivar as atividades de 
inovação e os investimentos produtivos, a sociedade 
enquadrada como microempresa ou empresa de 
pequeno porte, nos termos desta Lei Complementar, 
poderá admitir o aporte de capital, que não integrará 
o capital social da empresa.

[4] Disponivel em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm

[5] Art. 61-A (...)

§ 1o As finalidades de fomento a inovação e inves-
timentos produtivos deverão constar do contrato de 
participação, com vigência não superior a sete anos.

(...)

§ 4o O investidor-anjo: 

III - será remunerado por seus aportes, nos termos 
do contrato de participação, pelo prazo máximo de 
cinco anos. 

(...)

§ 7o O investidor-anjo somente poderá exercer o 
direito de resgate depois de decorridos, no mínimo, 
dois anos do aporte de capital, ou prazo superior 
estabelecido no contrato de participação, e seus 
haveres serão pagos na forma do art. 1.031 da Lei 
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, 
não podendo ultrapassar o valor investido devida-
mente corrigido.   

(*) É advogado e sócio-gestor 
da RGL Advogados.

Cada dia mais, fundos e investidores em geral buscam bons negócios para aportar capital com o foco de garantir 
remuneração futura ou até garantir que haja a possibilidade de conversão do investimento em participação 
societária.

cialmente como incremento inicial para 
empresas de tecnologia.[3]

Essa modalidade, no entanto, a fim 
de tentar regular um mercado dinâmico 
e volátil, cria uma série de regras que 
podem gerar desconforto e engessar 
os investimentos.

Assim como a Sociedade em conta 
de participação há o destaque do risco 
ser assumido pelos chamados sócios 
regulares, isentando o investidor de 
responsabilidade, porém, cria-se regras 
sobre alguns itens do investimento, que 
acabam por engessar o processo.

Nessa modalidade, por exemplo, o 
contrato deve ter vigência não superior 
a sete anos, porém a remuneração deve 
ter o prazo máximo de cinco anos e o 
prazo mínimo de dois anos. Há até a de-
finição da forma com que a remuneração 
será feita, delimitando os rendimentos 
ao valor corrigido.[4][5]

Além disso, a Instrução Normativa 
da Receita Federal nº 1719/2017, traz 
alíquotas progressivas de imposto de 
renda auferidos dos rendimentos decor-
rentes dos investimentos, iniciando-se 
em 22,5% até 15%.

Diante de tantas limitações diretas à 
forma do investimento, payback, e até 
da imposição tributária agressiva, temos 
que o investimento anjo, que tinha como 
propósito dinamizar o mercado e atrair 
investimentos, acabou por se tornar 
uma opção, muitas vezes, inviável.

Por fim, podemos destacar o mútuo 
conversível em ações ou quotas, como 
modalidade para realização do inves-
timento. O contrato de mútuo é uma 
modalidade de empréstimo trazida pelo 
Código Civil, em seu artigo 586.

É sabido que o investimento inicial 
pode ser devolvido nos termos acorda-
dos ou, como desejam sempre o inves-
tidor e investido, que o negócio cresça 
e se tenha uma grande valorização do 
negócio. Nesse cenário de incertezas 
a previsão dessa possibilidade e sua 
garantia é essencial.

O mútuo permite que esse cenário 
seja criado como bem pondera Takada 
(2016), ao frisar que as partes podem 

OpiniãO
O novo normal das 

marcas nas redes sociais

Nunca houve 
um período mais 
turbulento para 
os profissionais de 
marketing digital do 
que os três primeiros 
trimestres de 2020. 

A pandemia teve um 
grande impacto so-
bre os usuários de 

mídia social e as marcas 
que buscam sua atenção. A 
boa notícia é que, embora 
haja muito ainda a ser feito, 
vimos algumas evoluções 
notáveis nesse período, 
que apontam para um novo 
senso de normalidade, es-
tabilidade e recuperação. A 
primeira e mais promissora 
é que os investimentos 
em publicidade nas redes 
sociais estão disparando. 

Globalmente, o valor in-
vestido aumentou em mais 
de 56% no terceiro trimes-
tre de 2020, retornando 
aos níveis pré-pandêmicos. 
Esse crescimento mostra 
que as marcas mais uma 
vez têm uma confiança 
saudável na eficácia dos ca-
nais digitais e muitas agora 
estão dobrando seus inves-
timentos em conteúdo de 
anúncios online. Ao mesmo 
tempo, o custo por clique 
(CPC) mundial também 
teve um aumento acentu-
ado no terceiro trimestre, 
atingindo seu ponto mais 
alto desde 2019. 

As oportunidades de 
aproveitar as vantagens do 
CPC com desconto trazido 
pela primeira onda da pan-
demia agora praticamente 
desapareceram. Os profis-
sionais de marketing digital 
podem não aceitar bem 
esses custos mais altos, mas 
é um sinal positivo no longo 
prazo. A correção nos cus-
tos de CPC em geral sinaliza 
um retorno à estabilidade. 
No entanto, embora os gas-
tos com anúncios e o CPC 
possam ter se recuperado, 
em outras áreas um nor-
mal totalmente novo está 
surgindo. 

Como se pode esperar, 
durante a pandemia, ocor-
reram algumas mudanças 
dramáticas no compor-
tamento do usuário nos 
últimos três trimestres. Por 
exemplo, o envolvimento 
online com notícias diá-
rias e ONGs mais do que 
duplicou. E a popularidade 
de vídeos longos e muito 
longos está disparando. No 
terceiro trimestre de 2020, 
o gasto mundial com publi-
cidade em mídia social au-
mentou para quase o dobro 
do que era durante o ponto 
mais baixo da pandemia no 
final de março. 

A maior recuperação 
ocorreu na América do 
Norte (61,7%), América 
Central (55,6%) e Europa 
Ocidental (50,4%). Em 
todos os setores, o gasto 
médio aumentou 38,9%, 
com os maiores aumen-
tos em serviços alimentí-
cios (61,3%), automóveis 
(59,4%), finanças (35,3%) 
e e-commerce (27,5%). Do 

ponto de vista da marca, os 
investimento em anúncios 
aumentaram 27,6% em 
comparação com o mesmo 
período de 2019. 

Em US$0,168, o CPC 
global do terceiro trimestre 
estava em seu ponto mais 
alto desde o final de 2019. 
Isso é um salto acentuado 
de 42,4% desde o final 
do trimestre anterior. A 
América Latina viu o maior 
aumento no CPC, com um 
aumento de 42,4%. A Euro-
pa Ocidental e a América do 
Norte também mostraram 
uma forte recuperação no 
CPC, com um aumento de 
30,8% e 19,5%, respectiva-
mente. Em todas as contas 
de marca, o CPC aumentou 
32,1% para US $ 0,140 no 
terceiro trimestre. Esse é o 
maior nível desde dezem-
bro de 2019. 

Os usuários de mídia so-
cial ajustaram seus hábitos 
diários durante a pandemia, 
e as métricas de engaja-
mento do terceiro trimestre 
nos dizem para onde eles fo-
ram. Houve também algum 
comportamento atípico 
interessante, dependendo 
de qual plataforma as pes-
soas estavam usando. Por 
exemplo, talvez por causa 
dos bloqueios e distancia-
mento social causados pela 
pandemia, as interações da 
indústria de viagens no Ins-
tagram diminuíram 31,2%. 

No entanto, ao mesmo 
tempo, os usuários do Face-
book geraram um aumento 
significativo de 60,9% nas 
interações de turismo. 
Outra mudança ocorreu 
na hora do dia em que as 
pessoas estavam online. 
Uma análise das páginas 
europeias do Facebook 
mostrou que o público 
utiliza mais as redes pela 
manhã. A quantidade de 
fãs online às 5h de sexta-
-feira aumentou 98% em 
setembro em comparação 
com março, e aumentos 
semelhantes foram vistos 
em todos os dias da semana. 

Essas mudanças de com-
portamento são muito im-
portantes para os profissio-
nais de marketing levarem 
em consideração ao planejar 
campanhas no clima atual. 
Embora os gastos com anún-
cios e o CPC estejam se es-
tabilizando, a maneira como 
os usuários se comportam 
online está passando por 
uma mudança monumental. 
Isso representa um desafio 
e uma oportunidade. Mar-
cas que conseguem mudar 
a atenção do consumidor 
para os canais digitais terão 
sucesso. 

Agora, mais do que nunca, 
a capacidade de monitorar 
de perto, medir e melhorar 
as experiências digitais tra-
rá o maior envolvimento, os 
relacionamentos mais leais 
e terá o maior impacto nos 
negócios. 

(*) - É country manager da 
Socialbakers no Brasil, líder global 
em soluções para a otimização de 
performance corporativa em redes 

sociais (www.socialbakers.com). 

Alexandra Avelar (*)

Freepik
Rubens Leite (*)

A estruturação jurídica do projeto 
é a base que sustenta a sua eficá-
cia e garante segurança jurídica 

tanto para o investidor, quanto para a 
empresa investida. A fim de superarmos 
todas as possibilidades de investimento 
é importante destacar as minúcias de 
cada estrutura.

Existem diversas modalidades de 
estrutura jurídica, mas a fim de atender 
o objetivo em análise destacamos as 
seguintes modalidades: sociedade em 
conta de participação, investimento-
-anjo e mútuo conversível em ações, 
cujos detalhes esclareceremos a seguir.

De início podemos destacar a socieda-
de em conta de participação. Trata-se 
um tipo societário contido no Código 
Civil, em seu art. 993[1], cujo objetivo 
é criar um instrumento no qual figuram 
um investidor, chamado na lei de sócio 
oculto/participante e um sócio que 
executa o empreendimento, chamado 
de sócio ostensivo, podendo este ser 
uma pessoa jurídica ou física.

O objetivo desse formato, que não tem 
personalidade jurídica e não depende 
de registro do seu contrato, é se criar 
uma modalidade de captação de inves-
timento sem risco para o investidor, 
todavia, o seu registro é necessário na 
Receita Federal, nos termos da Ins-
trução Normativa da Receita Federal 
do Brasil nº 1863, de 27 de dezembro 
de 2018.

Não obstante a lei deixe evidente que 
o sócio participante somente responde 
pelas obrigações perante terceiros em 
caso de haver alguma influência sua na 
gestão dos negócios, há na jurisprudên-
cia trabalhista a responsabilização de 
sócio investidor. Notemos:

SOCIEDADE EM CONTA DE PAR-
TICIPAÇÃO. REDIRECIONAMENTO 
DA EXECUÇÃO CONTRA OS SÓCIOS. 
A desconsideração da personalidade 
jurídica autoriza a execução de bens 
dos sócios da empresa demandada, 
independentemente do tipo societário 
que tenham adotado e das categorias 
de sócios existentes (ostensivo ou 
investidor)[2]

No campo do direito civil, a segurança 
jurídica é maior, todavia, encontramos 
problemas de entendimento judicial 
quanto à dissolução da sociedade, no 
sentido de limitar a relação à prestação 
de contas do sócio ostensivo ao sócio 
oculto.

Diante de tais instabilidades que o 
poder judiciário gera, notadamente o 
trabalhista, a sociedade em conta de 
participação, a priori, se mostra como 
opção viável, entretanto, há de se ter 
cautela quanto a riscos futuros.

Outra opção a ser analisada é o investi-
mento anjo. Trazido ao direito brasileiro 
pela Lei Complementar 123/2006, essa 
modalidade buscou a criação de um 
sistema de investimento mais dinâmico 
buscando incentivar a inovação, espe-


