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Carta aos Associados, Mantenedores e demais Stakeholders 

  

De acordo com o nosso comunicado de 06/01/2021, a atual Diretoria -- empossada em              

01/01/2021 -- tomou ciência da publicação referente à prestação de contas da Abstartups para              

ABDI em decorrência do convênio de patrocínio do evento CASE 2018 e, imediatamente, iniciou os               

trâmites de apuração interna para avaliação dos supostos fatos relatados. 

Em suma, a Diretoria identificou que o caso junto à ABDI foi devidamente encerrado, por ocasião                

de acordo celebrado entre as instituições (Abstartups e ABDI) com respectivo termo de quitação,              

na data de 07/01/2020. Importante frisar que o acordo firmado resultou em retorno da total               

quantia investida pela ABDI, inexistindo quaisquer (i) pendências financeiras entre ABStartups e            

ABDI, bem como (ii) ônus aos cofres públicos. 

Ressalta-se, ainda, que os fatos ocorridos e a realização do acordo entre nossa associação e a                

ABDI foram comunicados em Assembleia Geral Ordinária de associados, ocorrida em 27/04/2020,            

quando as contas da ABStartups foram apresentadas e integralmente aprovadas pelos presentes,            

conforme ata registrada em cartório.  

Não obstante a apuração interna dos fatos ocorridos, e reforçando o compromisso da ABStartups              

com os princípios da transparência, ética e boas práticas de gestão, governança e compliance, a               

atual Diretoria também adotou – de forma imediata – as seguintes providências: 

(i) já realizado: contratação da Grant Thornton, empresa de auditoria externa independente,            

para apuração dos fatos ocorridos, de forma a identificar e corrigir possíveis falhas nos processos               

internos da associação; 

(ii) já realizado: inserção de um canal de transparência em nosso website, para fins de               

publicação periódica de comunicados acerca do progresso das ações e providências adotadas pela             

ABStartups para melhoria de práticas de gestão e compliance. 

(iii) em fase de desenvolvimento: contratação de empresa especializada e independente para            

auditoria contábil, fiscal e financeira, durante todo o prazo de mandato da nova gestão da               

associação, cujos resultados serão periodicamente comunicados em assembleia geral a todos os            

associados, mantenedores e demais interessados, em consonância com os princípios da           

transparência e melhoria contínua dos processos de boa governança corporativa; 

(iv) em fase de desenvolvimento: criação de um setor de compliance, com abertura de vaga               

para contratação de profissional responsável especializado, visando a adoção das melhores           

práticas de governança e compliance para a ABStartups; 

 



 
(v) em fase de desenvolvimento: criação e implementação de novo Código de Ética e Conduta,               

visando estabelecer regras e valores que orientem as ações de todos nossos colaboradores; 

 

Por fim, importante esclarecer que os fatos trazidos a público são decorrentes de relação mantida,               

exclusivamente, entre ABStartups e ABDI, não tendo ocorrido o envolvimento de quaisquer            

mantenedores, conselheiros e/ou empresas, corporações e instituições. 

Reiteramos nosso compromisso de transparência e responsabilidade com todos nossos associados,           

mantenedores e demais parceiros do ecossistema, e continuamos disponíveis para quaisquer           

dúvidas e esclarecimentos através de nossos canais de comunicação. 
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