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1. Falando 
 

 Significado: “ganhar o direito de adquirir algo”, “ter direito a” 

 Black’s: “Vested: having the character or giving the rights of 
absolute ownership” 

 Raiz: Mesma raiz de “investidor” 

 O que não é: 

 A rigor, não é um contrato, é um direito contratual 

 Também não é o contrato de investimento 

 Resumindo: Concessão de participação societária numa 
empresa, de forma a incentivar e recompensar o trabalho 
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2. Finalidade 
 

 Mecanismo de alinhamento de interesses 

 Concessão de incentivos à finalidade comum 

 Reverso da medalha (cautelas na desistência): 

o Founders: “carregamento” 

o Funcionários: demissão 

 

 Providências (jurídicas) para garantir cumprimento 

 

 Tropicalização Necessária 
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3. Funcionamento 
 

 Brasil: instituto “desconhecido” e dificuldade de aplicação 

 EUA: instituto conhecido e disseminado 

 Sistemas jurídicos: diferenças essenciais e estruturais 

 Digressão necessária (e complicada):  

 Regimes societários diversos (capital social) 
 LLCs / Corp. versus Ltda. / S.A. 
 Founders’ Shares and Agreement, Vesting Schedule 
 Tributação em bases diferentes 

 Conceitos: unvested, cliff, option pool, SOP, acceleration, 
liquidity event, double trigger 
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4. Founders 
 

 Brasil: não faz muito sentido, em razão das diferenças de 
regimes jurídicos 

 Tropicalização: busca de efeitos semelhantes 

 Cronograma vinculante de contribuições à empresa 

 Founders’ agreement e compromisso de subscrição 

 Reverse vesting, ROFR, buy-back, lock-up, call option 

 Acordos de sócios, aquisição e resgate, preços  

 Bônus de subscrição 

 Prática “desconhecida” e dificuldade de aplicação 
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5. Funcionários 
 

 Brasil: adaptação é mais razoável e tem sentido 

 Relações de trabalho e previdenciárias: diferenças 

 Founders: levar a sério, mesmo! 

 Tropicalização: 

 Estrutura societária tem consequências (Ltda. x S.A.) 

 Critérios objetivos para aquisição da participação (SOP) 

 Cronograma vinculante e “option pool” 

 Onerosidade e riscos trabalhistas e previdenciários 

  PLR pode ser alternativa (alívio societário, lei específica) 
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