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Introdução: A sociedade em conta de participação é pouco estuda na literatura, porém
se apresenta como um tipo societário que dadas as suas peculiaridades, pode ser
estrategicamente utilizada para investimento de capital em atividades empresariais, em
especial as startups, empresas jovens, inovadores, com boas perspectivas de rápido
crescimento e altos ganhos. Os idealizadores de atividades empresariais em criação em
geral precisam de auxílio para formatação do negócio e investimento financeiro. Assim
surgem as parcerias entre idealizadores e investidores que podem se estabelecer de
diversas formas, sendo uma delas, a constituição da sociedade em conta de
participação. Objetivo: O objetivo do estudo é analisar a sociedade em conta de
participação na perspectiva de investimento em startup. Também objetiva-se verificar
a adequação desta contratação na perspectiva do investidor e do idealizador da
atividade econômica em criação. Metodologia: Trata-se de pesquisa bibliográfica, por
meio de identificação e análise da legislação vigente em comparação com as regras
anteriores e revisão da literatura pertinente ao tema com análise da doutrina
especializada, bem como levantamento de dados da interpretação dos tribunais
superiores nos casos de inadimplência da empresa exercente da atividade econômica e
eventual redirecionamento para o investidor. Resultados: A Sociedade em conta de
participação prevista nos artigos 991 a 996 do Código Civil é um tipo societário
diferente que não conta com personalidade jurídica e existe sempre em concomitância
a outra atividade empresarial exercida exclusivamente pelo sócio ostensivo, em seu
nome próprio. O sócio participante obriga-se apenas perante o sócio ostensivo, tendo o
direito de fiscalizar a gestão dos negócios e participar nos resultados correspondentes.
Dessa forma, a sociedade diz respeito tão somente aos contratantes e não a terceiros.
Dada tais peculiaridades a sociedade em conta de participação se apresenta como uma
das melhores formas de formalizar aporte de recursos financeiros em empresas, na
perspectiva do investidor. Por sua vez, as empresas do tipo startup apresentam um
modelo de negócios repetível e escalável, que promete atingir um grande número de
clientes e gerar lucro de forma rápida, porém, em geral seus idealizadores necessitam
de apoio, em especial financeiro. Logo procuram formas de se capitalizarem e vão em
buscar de parceiros investidores, sem os quais não conseguem iniciar o processo de
colocação do produto no mercado. Aí os interesses se encontram, idealizadores e
investidores, que precisam de uma forma segura e legal para formalizar a parceria.
Conclusão: Dentre as diversas possibilidades de investir capital em atividades
econômicas, inclusive nas startups, a sociedade em conta de participação apresenta
inúmeros benefícios, tais como a desnecessidade de registro, estrutura simples e
desburocratizada, atuação discreta ou mesmo oculta do investidor, isenção e Imposto
de Renda no recebimentos de dividendos, dentre outros.
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