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Hey, Gus. Como vai?
Estou vendo que a

produção do seu novo
sorvete está a todo

vapor!

Oi, Pedro, como está? Sim, estamos
conseguindo dobrar a produção esse
ano, então pensamos em expandir e

acrescentar um novo produto aos
nossos sabores. O qual, diga-se, está

vendendo muito bem!

Mais do que bem, pelo que
tenho visto. As redes sociais
estão "bombando" com o seu

novo sabor. Deve ser top!

Ainda não experimentou?! Poxa...
talvez encontremos algum para

você aqui na fábrica. Hehe 



UAL, tipo... é maravilhoso! A mistura
de sabores é uma delícia e por mais
incrível que pareça nem me sujei,

nem parece que derrete.

E você está certo Pedro. O
nosso novo sorvete

incorpora o mais recente
processo de mistura e

congelamento desenvolvido
pelo nosso setor de

inovação em produtos.

Então de fato
o sorvete

nem chega a
derreter?

Não é tão simples assim, mas basicamente, o
sorvete que você acaba de experimentar é, no
mínimo, 60% mais resistente ao derretimento
do que os demais encontrados no mercado.



Então o que eu registro é
apenas o nome da minha

marca?

Que incrível, Gus! 
E como funciona?

A equipe conseguiu observar que a ordem dos ingredientes,
junto com o acréscimo dos produtos estabilizantes,

emulsificantes, entre outros, faz toda a diferença! A partir
daí, conseguimos obter esse produto que não derrete por

mais tempo depois de retirado do freezer.

Que top! As demais empresas
devem estar querendo muito

saber como vocês
conseguiram fazer isso.

Com absoluta
certeza! 

Mas já estamos
nos resguardando

quanto a isso.

Como assim?



Segredo Industrial é, basicamente, manter
confidencial uma informação quanto ao seu negócio

que possa te proporcionar uma vantagem
competitiva com relação aos demais

fabricantes/fornecedores.

Estamos estudando junto ao
departamento de Propriedade Intelectual,

a possiblidade de patentearmos esse
novo processo, já que não sabemos por
quanto tempo conseguiremos guardar

esse Segredo Industrial.

Segredo
Industrial!? 

O que é isso?

Mas para isso precisa-se confeccionar termos de
confidencialidade com todos que tenham contato
com o nosso novo processo e estruturar uma série
de medidas para preservar como confidencial nosso

processo. O que não é nada fácil de controlar.



Então vocês irão
patentear o
processo?

A equipe está analisando se ele contém
todos os requisitos necessários para o

pedido de patente, em sendo positiva a
análise, iremos entrar com o pedido

junto ao Instituto Nacional da
Propriedade Industrial – INPI.

Espero que dê tudo certo,
Gus. Valeu pelo sorvete!

Até mais.

Eu que agradeço a
visita e o bom papo.

Até!
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