
No dia 02 de junho de 2021 foi publicado no
Diário Oficial da União a LEI
COMPLEMENTAR Nº 182, que institui o
marco legal das  startups  e do
empreendedorismo inovador. São consideradas
startups as organizações empresariais ou
societárias com atuação na inovação aplicada a
modelo de negócios ou a produtos e serviços
ofertados. Essas empresas devem ter receita
bruta anual de até R$ 16 milhões e até dez anos
de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ). Também precisam declarar
em seus atos constitutivos que fazem uso do
modelo de negócio inovador em sua atividade.
O Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI) garante as startups o caráter prioritário
os exames de pedidos de registro de marcas e
os exames de pedidos de patente.

Marco Legal
Startups poderão
contar com dinheiro de
investidores sem que
eles necessariamente
participem do capital
social, da direção e do
poder decisório da
empresa. Isto inclui
fundos patrimoniais e
de investimentos.

Junto a legislação foi
criada uma
modalidade especial
de licitação que
autoriza a
Administração Pública
a contratar Startups,
facilitando o governo a
aquisição de soluções
inovadoras.

Startups

 Um regime
diferenciado onde a
empresa pode lançar
novos produtos e
serviços
experimentais com
menos burocracia e
mais flexibilidade no
modelo.
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Não sabe onde achar informações?!

A FIEA TEM DIVERSAS PUBLICAÇÕES
 CONFIRA GRATUITAMENTE!!!

FONTE: GOV.BR / MINISTÉRIO DA ECONOMIA

das

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20182-2021?OpenDocument


O bom gerente de projetos é o profissional capaz de
manter a ordem, com foco no planejamento e organização
das etapas. O tempo é seu aliado, afinal, ele conhece
todas as funções do projeto, o prazo necessário de cada
etapa e escolhe os profissionais mais qualificados para
cada uma. 

A capacidade de liderança, a solução de crises e a gestão
do trabalho em equipe são qualidades indispensáveis para
esse profissional. Projetos assertivos não são possíveis
através de fórmulas mágicas, apenas com estudo,
dedicação e qualificação. O profissional que deseja virar
um expert sobre o assunto pode recorrer ao PMP, o
padrão-ouro da certificação em gestão de projetos,
oferecido pelo PMI (Project Management Institute) que
certifica profissionais de acordo com suas qualificações
em gerenciamento de projetos em até 8 certificações
diferentes.

nucleodeinovacao@ieal.com.br 
(82) 2121-3079 I 2121-3109
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