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TERM	SHEET		
CONDIÇÕES	E	TERMOS	PARA	INGRESSO	EM	PROGRAMA	DE	INVESTIMENTO		

-	Equity	Rio	-	
	
	
Este	 instrumento	 particular	 (“Term	 Sheet”)	 apresenta	 as	 regras	 e	 condições	 que	 regerão	 a	
relação	entre	as	partes	durante	o	processo	de	estudo,	due	diligence	e	análise	sobre	o	ingresso	
do	 negócio,	 adiante	 chamado	 apenas	 de	 “STARTUP”,	 devidamente	 representado	 por	 seu(s)	
fundador(es),	 em	nome	próprio	deste(s),	 chamado(s)	de	 “FUNDADOR(ES)”,	no	Programa	de	
Investimento	realizado	pela	EQUITY	RIO	INVESTIMENTOS	LTDA.,	 sediada	na	cidade	do	Rio	
de	Janeiro/RJ,	à	Rua	Barão	da	Torre,	nº	574,	apto.	401,	DPL,	Ipanema,	CEP	22.411-002,	inscrita	
no	 CNPJ	 sob	 o	 nº	 37.023.565/0001-02,	 e-mail	 ola@equityrio.com.br,	 devidamente	
representada	por	seus	Sócios-Administradores,	adiante	chamada	apenas	de	“EQUITY	RIO”	ou	
“INVESTIDORA”.	
	
CONSIDERANDO	QUE:	
	
I.	 A	EQUITY	RIO	atua	com	fomento	empresarial,	no	mercado	de	inteligência	empresarial,	
investimento,	desenvolvimento	e	aceleração	de	empresas	em	fase	embrionária	(“Programa	de	
Investimento”);	
	
II.	 A	 STARTUP	 atua	 no	 ramo	 de	 [inserir]	 e	 tem,	 por	 objeto	 social,	 as	 atividades	 de	
[descrição	do	objeto	social];	
	
III.	 A	STARTUP	possui	alto	potencial	de	crescimento	e	busca	recursos	financeiros	e	outros	
suportes	 para	 poder	 se	 desenvolver,	 razão	 pela	 qual	 deseja	 participar	 do	 Programa	 de	
Investimento;		
	
IV.	 Este	instrumento	não	só	regula	a	relação	entre	as	partes	durante	o	estudo	de	viabilidade	
e	 due	 diligence	 da	 STARTUP,	 como	 também	 apresenta	 as	 regras	 e	 condições	 gerais	 do	
Programa	de	Investimento,	sem,	contudo,	possuir	qualquer	papel	vinculante	às	partes,	exceto	
quanto	à	confidencialidade	e	proteção	de	bens	imateriais.	
	
RESOLVEM	as	partes,	neste	ato	e	na	melhor	forma	de	direito,	celebrar	o	presente	Term	Sheet,	
regido	pelas	disposições	abaixo:	
	

1.	REQUISITOS	MÍNIMOS:		

São	requisitos	mínimos	observados	e	valorizados	pela	EQUITY	RIO	e	por	seus	Investidores	
para	a	participação	no	Programa	de	Investimento:		
	
-	CapTable	da	startup	com	os	fundadores	detendo	no	mínimo	90%	das	cotas.		

-	Ter	recebido	no	máximo	até	duas	rodadas	de	investimento.	(	friends	and	family	e/ou	
aceleradoras	e/ou	anjo	e/ou	crowdfunding	).		

-	Sócios	fundadores	terem	no	mínimo	5	anos	de	experiência	na	área	de	atuação	da	startup	
e/ou	experiência	comprovada	em	outros	empreendimentos	como	fundadores.		
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-	Fundador	e	equipe	com	atuação	em	tempo	integral	no	desenvolvimento	das	atividades.		

-	Produto/serviço	com	inovação	validada	pelo	mercado,	mesmo	que	em	pequena	escala.		

-	Ter	o	modelo	de	negócios	baseado	em	tecnologia	de	forma	escalável.	

2.	ANÁLISE	DE	VIABILIDADE	E	DUE	DILIGENCE:	

É	 procedimento	 padrão	 necessário	 ao	 processo	 de	 seleção	 e	 ingresso	 de	 STARTUPS	 no	
Programa	 de	 Investimento	 a	 análise	 de	 documentos	 e	 investigação	 da	 real	 situação	 fiscal,	
econômica,	financeira,	trabalhista,	legal	e	estratégica	do	negócio,	de	forma	que	a	STARTUP,	
ao	 desejar	 participar	 do	 Programa	 	 de	 Investimento,	 concorda,	 expressamente,	 com	 a	
realização	de	Due	Diligence,	 reconhecendo	ser	esta	uma	etapa	necessária	à	consecução	das	
demais	transações.	
	
Para	 isto,	 a	 STARTUP	 compromete-se	 a	 fornecer	 à	 INVESTIDORA	 ou	 à	 pessoa	 por	 ela	
indicada,	 tempestivamente,	 todos	 os	 acessos,	 físicos	 e	 virtuais,	 incluindo	 acesso	 total	 e	
irrestrito	a	livros	fiscais	e	contábeis,	à	sua	sede	social,	filiais	e	escritórios	administrativos,	a	
planilhas,	 demonstrativos	 e	 demais	 registros	 relevantes,	 bem	 como	 a	 seus	 funcionários,	
prepostos	e	representantes,	de	toda	categoria,	desde	que	razoavelmente	solicitados,	a	fim	de	
permitir	a	realização	de	auditoria	independente	dos	negócios	relativos	à	STARTUP.		
	
Este	 processo	 será	 iniciado	 em	 até	 30	 (trinta)	 dias	 da	 assinatura	 deste	Term	 Sheet,	 e	 terá	
duração	máxima	de	até	90	(noventa)	dias.	

3.	DOCUMENTOS	DEFINITIVOS:	

Concluído	 o	 processo	 de	 análise	 de	 viabilidade	 e	 Due	 Diligence,	 de	 forma	 bem	 sucedida,	
sendo,	por	exclusivo	critério	da	EQUITY	RIO,	considerada	a	STARTUP	apta	a	participar	do	
Programa	 de	 Investimento,	 as	 partes	 se	 comprometem	 a	 prosseguir	 à	 celebração	 de	
instrumento	 particular	 de	 Mútuo	 Conversível,	 tal	 como	 fornecido	 pela	 EQUITY	 RIO,	 bem	
como	 a	 assinar	 e	 fornecer	 todos	 os	 demais	 documentos	 que	 se	 façam	 necessários	 à	
formalização	 de	 tal	 relação,	 dentro	 do	 prazo	 máximo	 de	 30	 (trinta)	 dias	 contados	 do	
encerramento	do	processo	de	Due	Diligence.	

4.	INVESTIMENTOS:	

O	Programa	de	Investimento	possui	a	seguinte	faixa	de	investimentos:	
-	Investimento	mínimo:	R$	100.000,00	(Cem	mil	reais).	
-	Investimento	máximo:	R$	400.000,00	(Quatrocentos	mil	reais).	

	
O	 investimento	 a	 ser	 realizado	 na	 STARTUP	 dependerá	 exclusivamente	 da	 decisão	 da	
INVESTIDORA,	com	base	nos	resultados	e	prospecções	obtidas	na	avaliação	do	negócio.		
	
Os	 aportes	 poderão	 ser	 efetuados	 em	 até	 6	 parcelas,	 iguais	 ou	 não,	 tendo	 a	 primeira	 de	
vencimento	 na	 data	 de	 celebração	 do	 Mútuo	 Conversível,	 e	 as	 demais	 podendo	 ser	
conciliadas	com	alcance	de	metas.	
	
Os	 recursos	 deverão	 ser	 utilizados	 única	 e	 exclusivamente	 para	 a	 realização	 de	
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investimentos	e	aplicações	em	prol	de	atividades	relacionadas	ao	objeto	social	da	STARTUP,	
a	fim	de	desenvolver	os	negócios	e	contribuir	para	o	crescimento	do	empreendimento	e	de	
acordo	com	o	orçamento	previamente	discutido	e	aprovado	pela	INVESTIDORA	para	uso	dos	
recursos	disponibilizados	neste	programa.	

5.	CONVERSIBILIDADE:	

O	Mútuo	Conversível	garantirá	à	INVESTIDORA	converter	o	valor	investido	em	participação	
societária	 na	 STARTUP,	 devendo-se	 respeitar	 o	 limite	máximo	 de	 conversão	 que	 garanta	
ao(s)	FUNDADOR(ES)	manter	o	controle	da	STARTUP.		
	
A	conversibilidade	será	calculada	pelo	valor	do	valuation	post	Money	R$[xxx]	(xx	reais).	
	
O	Mútuo	Conversível	terá	duração	de	até	3	(três)	anos,	ou	conforme	definido	no	respectivo	
instrumento.		
	
O(s)	FUNDADOR(ES)	poderão	ser	diluídos	de	acordo	com	suas	respectivas	participações	no	
capital	social,	e	a	INVESTIDORA	somente	poderá	ser	diluída	após	a	conversão	completa	do	
Mútuo,	 e	 em	 caso	de	 ocorrência	 de	novos	 aportes	 passíveis	 de	 conversão	 em	participação	
societária,	na	proporção	de	sua	participação,	desde	que	em	valuation	superior	ao	da	rodada	
de	investimento	em	que	a	INVESTIDORA	ingressou.	
	
Será	condição	de	conversibilidade	a	transformação	da	STARTUP	de	sociedade	limitada	para	
sociedade	anônima,	caso	já	não	seja	assim	constituída,	emitindo-se	ações	preferenciais	para	
a	conversão	em	participação	à	INVESTIDORA,	nos	termos	do	Estatuto	Social,	o	qual	deverá	
ser	previamente	aprovado	por	esta.	

6.	APROVAÇÃO	PRÉVIA	E	CONSELHO	CONSULTIVO:	

Certas	matérias	 de	 extrema	 importância	 e/ou	 relevância	 para	 os	 rumos	 do	 negócio	 e	 que	
possam	 influenciar	 em	 seus	 resultados	 econômicos	 ou	 configuração	 societária	 deverão	
passar	 à	 aprovação	 prévia	 da	 INVESTIDORA,	 durante	 todo	 o	 tempo	 do	 Mútuo,	 e	 que,	
posteriormente	 à	 conversão	 serão	 de	 competência	 de	 decisão	 prévia	 pelo	 Conselho	
Consultivo.	
	
Este	Conselho	deverá	ser	criado	na	STARTUP,	após	a	conversão	do	Mútuo,	e	será	formado	
por	3	(três)	membros,	nomeados	e	escolhidos	da	seguinte	forma:	
-	1	(um)	membro	de	livre	nomeação	do(s)	FUNDADOR(ES);	
-	1	(um)	membro	de	livre	nomeação	da	INVESTIDORA;	e	

-	1(um)	membro	nomeado	de	comum	acordo	entre	INVESTIDORA	e	FUNDADOR(ES).	
	
As	reuniões	do	Conselho	se	realizarão	trimestralmente,	na	sede	da	STARTUP,	ou	ainda	via	
conferência	 telefônica	 ou	 de	 vídeo.	 Haverá	 direito	 de	 veto	 a	 cada	 membro,	 conforme	
acordado	em	futuro	Acordo	de	Sócios	a	ser	firmado	pelas	partes	após	a	conversão	do	Mútuo.		

7.	RELATÓRIOS	E	TRANSPARÊNCIA	DE	INFORMAÇÕES:	

Durante	 todo	 o	 período	 de	 Mútuo,	 deverão	 ser	 realizados	 relatórios	 trimestrais	 pela	
administração	 da	 STARTUP,	 incluindo	 demonstrações	 de	 fluxo	 de	 caixa	 e	 demonstrativos	
relevantes	 ao	 negócio,	 a	 ser	 direcionado	 à	 INVESTIDORA,	 conferindo-lhe	 explicações	 por	
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escrito	ou	por	reunião,	sempre	que	solicitado.	
	
A	INVESTIDORA	poderá	ter	acesso,	livre	e	irrestrito,	a	todas	as	movimentações	financeiras,	
livros	e	registros	contábeis,	sempre	que	solicitado,	bem	como	deverá	ter	acesso	ao	extrato	de	
conta	bancária	da	STARTUP,	tão	logo	esta	seja	criada,	seja	em	aplicativo	próprio	do	banco	ou	
outro,	desde	que	possua	senha	e	usuário	específico.		

8.	PROPRIEDADE	INTELECTUAL:	

Todo	bem	material	e	imaterial	produzido	em	razão	das	atividades	da	STARTUP	deverão	ser	
a	 ela	 transferidos,	 incluindo-se	 a	 titularidade	 sobre	 qualquer	 propriedade	 intelectual	 ou	
industrial,	 sendo	 responsabilidade	 da	 administração	 promover	 os	 devidos	 registros	
necessários	para	garantir	tal	direito.	

9.	RESTRIÇÃO	À	ALIENAÇÃO	DE	PARTICIPAÇÃO	SOCIETÁRIA:	

O	Mútuo	deverá	conter:	
-	 Cláusula	 de	 Direito	 de	 Preferência	 em	 prol	 da	 INVESTIDORA	 para	 a	 aquisição	 de	
participação	societária,	seja	decorrente	de	cessão	de	quotas/ações	existentes	ou	em	caso	de	
emissão	de	novas	quotas/ações;	
-	 Cláusula	 de	 Tag	 Along,	 garantindo	 à	 INVESTIDORA	 poder	 vender	 sua	 participação	
societária	nos	mesmos	termos	e	condições	ofertadas	a	outro	sócio/acionista;	
-	 Cláusula	 de	 Drag	 Along,	 pela	 qual	 a	 INVESTIDORA	 se	 compromete	 a	 vender	 sua	
participação	 no	 capital	 social,	 caso	 já	 exercida	 a	 conversão,	 pelas	 mesmas	 condições	
ofertadas	aos	FUNDADORES,	desde	que	superior	em,	pelo	menos,	20	(vinte)	vezes	o	valor	
Investido,	inicialmente;	
-	Cláusula	de	Put-Option:	garantindo	à	INVESTIDORA	poder	vender,	a	qualquer	momento,	e	
por	seu	único	e	exclusivo	critério,	todas	as	ações/quotas	que	possuir	em	razão	de	conversão	
do	Mútuo,	à	STARTUP	ou	seus	sócios,	pelo	preço	certo	e	 irrevogável	de	R$	1,00	(um	real)	
por	 todas	 elas,	 sendo	 estes	 obrigados	 a	 adquiri-las,	 tão	 logo	 recebam	 notificação	 neste	
sentido.	

10.	DEDICAÇÃO	E	LOCK-UP:	

Tendo	em	vista	a	importância	de	atuação	ativa	do(s)	FUNDADOR(ES),	e	o	interesse	destes,	
no	 desenvolvimento	 da	 STARTUP,	 estes	 deverão	 se	 comprometer	 a	 dedicar	 parcela	
preponderante	de	seu	tempo	aos	negócios	da	STARTUP,	pelo	período	de	vigência	do	mútuo.	
	
Pela	 mesma	 razão	 da	 restrição	 de	 dedicação,	 e	 considerando	 que	 a	 continuidade	 de	
participação	 do(s)	 FUNDADOR(ES)	 na	 sociedade	 é	 essencial	 para	 o	 sucesso	 do	 negócio,	
todos	 deverão	 se	 obrigar	 a	 não	 alienar	 suas	 quotas/ações	 da	 STARTUP	 pelo	 período	 de	
vigência	do	mútuo,	exceto	se	previamente	aprovado,	por	escrito,	pela	INVESTIDORA.	

11.	RESPONSÁVEL	LEGAL:	

O(s)	FUNDADOR(ES)	assinam	este	Term	Sheet	para	a	ele	se	obrigar,	respondendo	direta	e	
ilimitadamente	pelas	obrigações	aqui	assumidas,	até	a	formalização	da	sociedade,	momento	
em	que	a	própria	STARTUP	passará	a	responder	pelas	obrigações	a	ela	destinadas.	

12.	PRAZO:	



 
 

5/7	

Este	Term	Sheet	entrará	em	vigor	na	data	de	sua	assinatura	e	permanecerá	vigente	por	um	
período	de	até	120	(cento	e	vinte	dias),	qual	seja	o	prazo	total	final	máximo	para	assinatura	
do	Mútuo	Conversível.	
	
Este	instrumento	não	impõe	a	qualquer	das	partes	a	obrigação	de	prosseguir	com	a	relação	
ou	efetuar	qualquer	investimento,	contudo,	em	caso	de	as	Partes	decidirem	prosseguir	com	a	
formalização	de	Mútuo	Conversível,	deverão	ser	observados,	obrigatoriamente,	os	acordos	e	
condições	aqui	estabelecidos.	

13.	EXCLUSIVIDADE:	

As	 Partes	 terão	 exclusividade	 para	 negociar	 o	 objeto	 deste	 Term	 Sheet,	 durante	 a	 sua	
vigência,	não	podendo	a	STARTUP	negociar	ou	atuar	com	outras	organizações	em	relação	ao	
ingresso	 em	 programa	 de	 aceleração	 e	 investimento,	 durante	 tal	 prazo.	 A	 INVESTIDORA,	
contudo,	poderá	negociar	com	outras	STARTUPS	potenciais.	

14.	SIGILO	E	CONFIDENCIALIDADE:	

Este	Term	Sheet	é	firmado	em	caráter	estritamente	confidencial	e,	portanto,	todos	os	dados,	
informações,	documentos	e	demais	assuntos	 referentes	à	presente	negociação,	às	Partes,	e	
seus	respectivos	negócios	e	clientes,	que	sejam	recebidos	ou	trocados,	verbalmente	ou	por	
escrito,	 em	 suporte	 físico	 ou	 eletrônico,	 serão	 caracterizados	 como	 “informações	
confidenciais”,	 obrigando-se	 as	 partes	 a	 abster-se	 de	 divulgá-las,	 copiá-las,	 transmiti-las,	
vendê-las	 ou	 cedê-las,	 a	 qualquer	 título,	 a	 terceiros	 não	 envolvidos	 no	 negócio	 ou	 no	
Programa	de	Investimento,	sob	pena	de	multa.	
	
Caso	o	compartilhamento	de	informações	confidenciais	seja	necessário	para	a	conclusão	do	
Investimento	 e	 Mútuo	 Conversível,	 as	 partes	 se	 comprometem	 a	 celebrar	 acordo	 de	
confidencialidade	 com	 o	 terceiro	 que	 tenha	 acesso	 a	 elas,	 bem	 como	 a	 assegurar	 o	
cumprimento,	por	parte	deste	terceiro,	das	disposições	constantes	neste	Term	Sheet.	
	
Cada	parte	compartilhará	as	informações	confidenciais	apenas	com	seus	colaboradores	que	
necessitem	 conhecê-las	 com	 o	 objetivo	 de	 auxiliar	 no	 cumprimento	 das	 disposições	
constantes	neste	instrumento,	garantindo	que	estes	conheçam	e	concordem	em	vincular-se	
às	obrigações	de	confidencialidade	ora	estabelecidas.	
	
Cada	parte	deverá:	 (i)	 adotar	 todas	 as	medidas	 exigidas	pela	 Lei	Aplicável,	 salvaguardar	 a	
confidencialidade	 e	 privacidade	 de	 quaisquer	 Dados	 Pessoais	 contidos	 nas	 informações	
confidenciais	e	protegê-los	de	uso	e/ou	divulgação	não	autorizados;	e	(ii)	cumprir	todas	as	
Leis	Aplicáveis	com	relação	ao	tratamento	de	Dados	Pessoais,	sejam	próprios	de	cada	parte	
ou	de	clientes.	
	
Para	os	fins	do	presente	instrumento,	a	expressão	“Dado	Pessoal”	significa	todo	e	qualquer	
dado	 relacionado	 a	 pessoa	 natural,	 identificada	 ou	 identificável,	 incluindo,	 mas	 não	 se	
limitando	 a,	 números	 identificativos,	 dados	 locacionais	 ou	 identificadores	 eletrônicos,	
quando	estes	estiverem	relacionados	a	uma	pessoa	natural,	seja	ela	colaboradora	de	alguma	
das	partes	ou	cliente.	
	
Cada	 parte	 deverá	 implementar	 medidas	 de	 segurança	 técnicas	 e	 organizacionais	
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apropriadas	para	a	proteção	dos	Dados	Pessoais	contra	destruição	acidental	ou	ilegal,	perda	
acidental,	alteração,	divulgação	ou	acesso	não	autorizados.			
	
Todas	as	obrigações	estabelecidas	nesta	cláusula	de	confidencialidade	serão	vinculantes	às	
partes	 durante	 toda	 a	 vigência	 deste	Term	 Sheet	 e,	 ainda,	 por	 um	 prazo	 de	 2	 (dois)	 anos	
contados	do	seu	respectivo	término,	a	qualquer	título.	

15.	RESCISÃO:	

Qualquer	 das	 partes	 poderá	 encerrar	 a	 presente	 relação	 e	 terminar	 estas	 negociações	 a	
qualquer	tempo,	mediante	notificação	por	escrito	à	outra	parte.	
	
As	 partes	 reconhecem	 ser	 motivo	 de	 rescisão	 imediata	 desta	 relação,	 operando	 de	 pleno	
direito	 e	 independentemente	 de	 qualquer	 notificação,	 a	 ocorrência	 de:	 (i)	 o	 não	
fornecimento	das	informações	necessárias	para	a	análise	de	viabilidade	e	Due	Diligence,	em	
tempo	hábil,	pela	STARTUP	ou	seus	FUNDADORES;	(ii)	o	não	prosseguimento	ou	efetivação	
do	 Mútuo	 Conversível,	 causados	 por	 inércia	 da	 STARTUP	 ou	 seus	 FUNDADORES;	 (iii)	 o	
término	 da	Due	Diligence	 em	 condições	 não	 satisfatórias,	 conforme	 avaliação	 exclusiva	 da	
INVESTIDORA;	(iv)	a	ocorrência	de	qualquer	mudança	adversa	relevante	nas	operações	da	
STARTUP	 ou	 de	 suas	 subsidiárias,	 ou	 em	 seu	 estado	 financeiro	 ou	 legal,	 superveniente	 à	
celebração	 deste	Term	 Sheet;	 e	 (v)	 a	 não	 obtenção,	 pela	STARTUP,	 de	 todos	 os	 registros,	
aprovações	ou	autorizações	governamentais	necessários	à	consecução	do	investimento.	

16.	ASSINATURA	DIGITAL	

As	Partes	declaram	e	concordam	que	o	presente	instrumento,	incluindo	todas	as	páginas	de	
assinatura	e	eventuais	anexos,	todas	formadas	por	meio	digital,	representam	a	integralidade	
dos	 termos	 entre	 elas	 acordados,	 substituindo	 quaisquer	 outros	 acordos	 anteriores	
formalizados	por	qualquer	outro	meio,	verbal	ou	escrito,	físico	ou	digital,	nos	termos	dos	art.	
107,	219	e	220	do	Código	Civil.	
	
Adicionalmente,	 nos	 termos	 do	 art.	 10,	 §	 2º,	 da	 Medida	 Provisória	 nº2.200-2,	 as	 Partes	
expressamente	 concordam	 em	 utilizar	 e	 reconhecem	 como	 válida	 qualquer	 forma	 de	
comprovação	de	anuência	aos	termos	ora	acordados	em	formato	eletrônico,	ainda	que	não	
utilizem	de	certificado	digital	emitido	no	padrão	 ICP-Brasil.	A	 formalização	das	avenças	na	
maneira	supra	acordada	será	suficiente	para	a	validade	e	 integral	vinculação	das	partes	ao	
presente	Contrato.	

17.	LEI	E	FORO:	

A	 relação	 entre	 as	 Partes	 e	 este	 instrumento	 serão	 regidos	 pelas	 Leis	 da	 República	
Federativa	do	Brasil,	com	a	eleição	de	foro	na	comarca	do	Rio	de	Janeiro,	Capital	do	Estado,	
para	caso	de	qualquer	controvérsia.	
	

Rio	de	Janeiro/RJ,	____	de	____________	de	______.	
	
	

_____________________________																______________________________	
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EQUITY	RIO	INVESTIMENTOS	LTDA.	
	
	
FUNDADOR(ES)	DA	[NOME	DA	STARTUP],	CNPJ	n°	[inserir]:	
	
Nome:	 	__________________________________	 	__________________________________	

CPF:	 	__________________________________	 	__________________________________	

Endereço:	 	__________________________________	 	__________________________________	

E-mail:	 	__________________________________	 	__________________________________	

Assinatura:	 	__________________________________	 	__________________________________	

	


