Tecnologia e inovação

Introdução
Tecnologia e Inovação são fatores críticos de sucesso para
que qualquer empresa consiga competir no mercado atual.
Não somente a inovação enquanto processo de ruptura, de
invenção, mas de melhoria de processos produtivos por meio
do uso inteligente da tecnologia. Esses são os desafios a serem vencidos no mundo corporativo contemporâneo.
O sucesso de uma empresa não é uma missão fácil, visto que
a cada dia surgem novos produtos no mercado, além dos tradicionais concorrentes e das startups que podem revolucionar setores inteiros.
Uma maneira de garantir sucesso é estar sempre à frente do
mercado. Para isso, a empresa deve procurar manter constantes
investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) para melhor se posicionar no mercado com a comercialização de produtos úteis e de boa qualidade a um preço acessível para o consumidor. Outros formatos, como o corporate venture, são cada dia
mais empregados para que empresas invistam em startups.
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Saiba mais
sobre nossos serviços
Por ter uma estrutura multidisciplinar formada por profissionais especializados em diversas áreas práticas do Direito,
o escritório LJD tem se destacado na prestação de suporte
jurídico em questões relacionadas a Tecnologia e Inovação,
pois coloca à disposição dos seus clientes sinergia técnica
que permite avaliar de maneira crítica e ampla um negócio,
possibilitando mensurar vantagens e/ou riscos inerentes
aos investimentos na área.
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Principais
atividades nesta
área

• Compliance digital de empresas de todos os setores para
adequação ao Marco Civil da Internet e demais normas
eventualmente aplicáveis;
• Termos e Condições de Uso, Políticas de Privacidade de
sites, aplicativos e demais plataformas de companhias Over
The Top (as OTTs), e-commerce e demais empresas;
• Assessoria para temas como assinatura eletrônica de
contratos, uso de provas digitais, entre outros;
• Suporte para temas de cibersegurança, proteção e privacidade de dados e compliance nessa área;
• Desenvolvimento de políticas internas voltadas para segurança da informação;
• Tropicalização de documentos legais de empresas de tecnologia que iniciam suas atividades no país;
• Revisão, elaboração ou adequação de quaisquer contratos relacionados a Tecnologia e Inovação, envolvendo, dentre outros, questões como SLA (service level agreement),
transferência de tecnologia, desenvolvimento de softwares,
hardwares, royalties, parcerias, prestação de serviços etc;
• Suporte na realização de alianças estratégicas (joint ventures, fundos de investimento, parcerias, consórcios, Sociedades de Propósito Específico – SPE’s, Sociedades em Conta de Participação etc);
• Elaboração de diversos tipos de documentação societária
(contratos, estatutos, acordos, resoluções de sócios, procurações e outros);
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• Suporte legal e regulatório em temas que envolvem telecomunicações, tais como contratos de voz e de dados, temas envolvendo fibras acesas e apagadas, links dedicados,
lastmile, estações rádio base (ERBs), direito de passagem,
interconexão, neutralidade de rede, licenças e autorizações,
serviços de acesso condicionado (SEAC), entre outros;
• Assessoria para a elaboração e negociação de contratos
envolvendo data centers e serviços atrelados, como cloud
e Content Delivery Network (os CDNs);
• Due Diligence para investidores e investidas;
• Atuação em M&A para startups e demais empresas de
tecnologia;
• Emissão de opinião legal acerca de temas diversos envolvendo tributação sobre investimentos nacionais ou estrangeiros em Tecnologia e Inovação (tributação sobre a computação na nuvem, streaming, software as a service (SaaS),
enquadramento tributário dos serviços de startups), operações societárias (contratos de vesting, stock option, contratos de participação, emissão de debêntures, contratos de
mútuo conversível), ágio, preço de transferência, acordos de
bitributação, incentivos fiscais, renúncia fiscal e outros;
• Suporte jurídico no âmbito da propriedade intelectual, específico para operações envolvendo Tecnologia e Inovação;
• Aconselhamento sobre incentivos fiscais aplicáveis à área
de Tecnologia e Inovação;
• Atuação em litígios de natureza civil, criminal e comercial e
em disputas que envolvam temas relacionados à tecnologia da
informação, inovação, telecomunicações e direito eletrônico.
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