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O Direito Digital é uma forma de interpretar as leis já existentes, através de uma
releitura das diversas áreas do Direito, sob o ponto de vista tecnológico. É o
resultado da relação entre a ciência do Direito e a Ciência da Computação sempre
empregando novas tecnologias. 
 

Não constitui necessariamente um novo ramo do direito, entretanto, a existência
de leis específicas para este mercado digital, como é o caso do Marco Civil da
Internet no Brasil, das leis de proteção de dados no Brasil e na Europa, bem como o
iminente surgimento de leis que visam a tributação dos negócios digitais na União
Europeia, especificamente, cada vez mais converge para a necessidade de tratar
esta nova área como algo independente, um novo ramo do direito. Na Alemanha,
por exemplo, já se discute a criação de uma constituição do ciberespaço. 
 

Dentre as aplicações dadas ao direito digital encontra-se a atuação no seio dos
negócios digitais, denominação dada ao sistema que se utiliza da tecnologia para
agregar novos valores aos modelos de negócios, experiências do cliente e as
capacidades internas que dão suporte a suas principais operações. Este conceito
abrange tanto empresas que apenas existem no meio digital como aquelas mais
tradicionais, que estão em processo de transformação a partir das tecnologias
digitais (e-commerce, marketing digital etc.)

1. O que é o Direito Digital das Startups e Negócios Digitais?
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Aula 1
Caro(a) participante, queremos externar nossa
alegria em podermos estudar juntos sobre o direito
europeu digital e das startups. 
 

Este arquivo é um material de apoio que contém
anotações de aula, servindo como guia para o
estudo da matéria. 
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O conceito de startup não é único. Alguns doutrinadores dizem que uma
pequena empresa em seu período inicial pode ser considerada uma startup.
Outros defendem que uma startup é uma empresa com custos de
manutenção muito baixos, mas que consegue crescer rapidamente e gerar
lucros cada vez maiores.
 

A definição mais atual, que parece satisfazer a diversos especialistas e
investidores é: um grupo de pessoas à procura de um modelo de negócios
repetível e escalável, trabalhando em condições de extrema incerteza.
 

A definição mais atual, que parece satisfazer a diversos especialistas e
investidores é: "um grupo de pessoas à procura de um modelo de negócios
repetível e escalável, trabalhando em condições de extrema incerteza."
 

Uma startup precisa ser inovadora e disruptiva? Qual a diferença?
 

Uma startup geralmente está associada com uma grande ideia, inovadora, e
muitas vezes disruptiva, isto é, que provocam uma ruptura nos padrões,
modelos ou tecnologias já estabelecidos no mercado. Mas isto não constitui
uma regra.
 

“Inovação é a capacidade de os indivíduos,
as empresas e nações inteiras criarem, de
forma contínua, o futuro que desejam”

 

John Kao, Innovation Nation (2007)
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O que é uma startup?

Noção de inovação

Em resumo, Inovação entende-se como
alterações a algo estabelecido,
introduzindo algo novo ou melhorado,
oferecendo valor para os clientes ou
utilizadores. Diferencia-se da invenção,
que é aceita como a criação de algo novo
que não existia antes.
 

Inovação é uma invenção que foi
explorada comercialmente com sucesso



Programas de desenvolvimento rápido para ‘startups’, com duração
entre três e oito meses, vocacionados para o contato direto com ‘coachs’

e mentores e para a captação de investimento. Os aceleradores são
financiados com capital privado e apoiam empresas de alto potencial de
crescimento.
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Conceitos importantes no mundo das startups
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Aceleração

Bootstrapping

Fazer bootstrap significa que o empreendedor opta por auto financiar o
seu negócio, usando os seus próprios recursos financeiros, normalmente
escassos e limitados, para lançar a empresa sem as limitações impostas
por um investidor.

Break even

É um dos indicadores mais importantes para as startups. É atingido
quando os custos são iguais às receitas da empresa. Utiliza-se para
perceber qual o mínimo de vendas que a empresa precisa de gerar para
se tornar auto-sustentável.

A união Europeia possui mais de 820 mil startups, sendo que 14 mil
estão concentradas no “Hub” da região Ibérica (Portugal e Espanha).


