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OPINIÃO
Como sua empresa 
pode usar patentes

na gestão da inovação 

Inove ou morra, frase 

que vem ressoando 

dentro das empresas. A 

questão que fi ca é: como 

inovar?

Nas organizações que 
visam lucro, a inovação 
pode ser entendida 

como “criação de novos pro-
dutos e serviços com valor 
de mercado”, sendo que, 
neste caso, existe uma estrita 
relação entre a perspectiva 
tecnológica (inovação em 
tecnologia) e a perspectiva 
comercial (geração de valor) 
e o desalinhamento destas 
perspectivas leva a falha do 
processo de inovação.

Neste sentido, a gestão da 
inovação é ferramenta fun-
damental, permitindo que 
empresas continuem a intro-
duzir inovações em produtos 
e serviços em mercados com-
petitivos; fato tal que requer 
a criação de uma plataforma 
de investimento que envolve 
incertezas, intrínsecas ao 
processo de inovação, mas 
que podem corroer margens 
de lucro e matar a inovação.

No entanto, a gestão da 
inovação possibilita gerenciar 
e mitigar as incertezas por 
meio do uso massivo de dados 
e, entre estes dados, estão as 
patentes que fornecem vasto 
campo de informações essen-
ciais ao processo de inovação. 
Ao acompanhar diversas orga-
nizações na empreitada para 
inovar no mercado, notamos 
fases em que o uso de informa-
ções disponíveis em patentes 
é essencial. 

Assim, montamos um guia 
rápido que associa informa-
ções extraídas das patentes 
com as fases do processo de 
inovação: identifi cação, sele-
ção, aquisição, exploração e 
proteção. Na fase de identifi -
cação, a organização prospecta 
tecnologias de interesse para 
geração de valor futuro. Neste 
momento, deve-se optar pelo 

Mapeamento Tecnológico de 
Patentes que fornece uma 
visão geral e ampla da distri-
buição de tecnologias e seus 
desenvolvedores.

Já na seleção, a organização 
seleciona tecnologias críticas 
para inovação, momento em 
que decide se desenvolverá 
internamente a tecnologia ou 
licenciará a tecnologia (make 
it or buy it). Aqui, deve-se re-
alizar uma Análise de Validade 
que fornece visão sobre a am-
plitude do escopo de proteção 
de uma patente e sua validade.

Seguindo o processo de ino-
vação, na aquisição a empresa 
adquire ou assimila a tecnolo-
gia de um terceiro (buy it) que, 
no caso de patentes, requer 
o licenciamento de uso da 
tecnologia. Momento este em 
que um Estudo de Valoração 
fornece uma projeção de valor 
para aquisição da patente com 
base nas perspectivas de mer-
cado para aquela tecnologia.

A seguir, na fase de explora-
ção, a organização incorpora 
a tecnologia em seu portfólio 
visando exploração comercial. 
Neste momento, deve-se optar 
por uma Análise de Liberdade 
de Exploração que fornece 
uma visão clara de potenciais 
riscos de infração de direitos 
patentários de terceiros.

Por fim, na fase de pro-
teção, a organização defi ne 
uma estratégia de proteção 
de tecnologias desenvolvidas 
internamente (make it). Nes-
te momento, deve-se realizar 
uma Análise de Patenteabilida-
de que fornece uma visão clara 
do potencial de patenteamento 
de uma tecnologia frente ao 
estado da técnica.

Ao seguir estas fases e usar 
informações disponíveis em 
patentes, as organizações são 
capazes de inovar sem medo, 
reduzindo as incertezas e dan-
do continuamente vida a novos 
produtos e serviços.

(*) - É especialista em patentes da 
Daniel Advogados.

Leandro Alcântara (*)
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News@TI
Portal ajuda na escolha de investimentos 

@Com o objetivo de desmistifi car o mercado de investimen-
tos, o Sicredi, instituição fi nanceira cooperativa com mais 

de 4 milhões de associados e atuação em 22 estados brasileiros 
e no Distrito Federal, lança o hotsite Investindo Juntos (www.
investindojuntos.com.br). O novo site é direcionado para o pú-
blico interessado em aplicar recursos, mas tem dúvidas sobre 
qual a opção mais adequada. Com a iniciativa, o Sicredi espera 
levar, de forma simples e direta, conhecimento qualifi cado para 
as pessoas sobre os diversos tipos de aplicações disponíveis 
no mercado atualmente, além de aumentar a visibilidade do 
seu portfólio de produtos de investimentos. 

Inscrições abertas para programa de
pré-aceleração de startups

@Tem uma ideia inovadora e quer tirá-la do papel? O AnimaLab 
da São Judas está com inscrições abertas para o 3º Ânima 

Nest São Judas, programa de pré-aceleração de startups da Ânima 
Educação. A iniciativa tem como objetivo fomentar atividades de 
inovação e empreendedorismo no âmbito educacional, incentivan-
do a comunidade acadêmica a desenvolver produtos ou serviços, 
com potencial para gerar impacto econômico ou social. Os pro-
jetos deverão ser cadastrados e submetidos, obrigatoriamente, 
por meio de formulário disponível no endereço: https://forms.
gle/UP88jh9Rg6f3hm578 , até às 23h59 do dia 6 de novembro. 
É desejável que os projetos sejam escaláveis e conduzidos por 
equipes multifuncionais e multidisciplinares.

App que incentiva carona corporativa recebe 
aporte de R$ 2,4 milhões

@A possibilidade de trocar o valor do Vale Transporte por 
viagens de 99 Taxi e bonifi car quem dá carona corporativa 

levou a Audaz Tecnologia a conquistar um aporte de R$ 2,4 
milhões no seu aplicativo ABSMob. Com o capital, a empresa 
pretende alcançar 50 mil usuários até o fi nal de 2020, por meio 
do investimento em pesquisa e desenvolvimento e na contratação 
de novos profi ssionais para aperfeiçoar a tecnologia.Atualmente, 
o app já roda em 12 grandes empresas, dentre elas MRV En-
genharia, Expresso Nepomuceno, Mezzani, Tora Transportes, 
NeoBPO e Liq.

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

A empresa pode proibir o uso do 
celular no ambiente de trabalho? 

Com a globalização e especialmente a infl uência do meio eletrônico no ambiente de trabalho, a 
utilização da telefonia celular surge como uma forma de complementar e respaldar as atividades 
realizadas no meio corporativo

Ruslan Stuchi (*)

Entretanto, o uso deste dispositivo 
móvel deve ser muito ponderado, 
tendo em vista que ele pode trazer 

benefícios para empresa diante do seu dina-
mismo e praticidade, assim como prejuízos 
diante da utilização incorreta, que resulta 
em dispersão, no atraso da fi nalização de 
atividades e até em acidentes de trabalho. 

Dessa forma, o empregador deve se ater 
em verifi car a necessidade da utilização do 
dispositivo móvel e, principalmente, quando 
possível, em disponibilizar um aparelho que 
seja da empresa, evitando assim a utilização 
em atividades paralelas particulares que 
não são atreladas aos assuntos da empresa. 
Nota-se que a razoabilidade e o bom senso 
devem ser sempre alcançados. Na verdade, a 
maioria das dúvidas sobre o aparelho particu-
lar móvel possui relação com uma pergunta: 
a empresa pode proibir o uso do celular ou 
do smartphone no ambiente de trabalho? 

Não existe no ordenamento jurídico uma 
lei específi ca para tal proibição no dia a dia 
da empresa. Contudo, os empregadores pos-
suem assegurado, no artigo 444 da Consolida-
ção das Leis do Trabalho (CLT), o direito de 
estipular normas internas que especifi quem o 
que é conveniente ao ambiente corporativo.  

Conforme diz o artigo citado, "as relações 
contratuais de trabalho podem ser objeto 
de livre estipulação das partes interessadas 
em tudo quanto não contravenha às disposi-
ções de proteção ao trabalho, aos contratos 
coletivos que lhes sejam aplicáveis e às 
decisões das autoridades competentes".  

Traduzindo: o empregador pode, sim, 
regulamentar ou proibir o uso do celular 
no horário de trabalho!  

A criação de normas internas asseguradas 
na legislação trabalhista visa a produtivi-
dade e também fomenta o bom senso de 

comportamento profi ssional, que algu-
mas vezes não se manifesta no ambiente 
de trabalho por parte dos empregados, 
criando-se assim a conscientização do uso 
desde a gestão até a produção. 

Uma vez abordado o tema das normas 
internas da empresa, que podem ser inclu-
sas em cláusula no contrato de trabalho, 
o empregado que descumprir as regras 
poderá sofrer advertências, de modo que 
possa até ser dispensado por justa causa 
em razão de indisciplina. Caso a empresa 
imponha como regra que é proibido usar 
o aparelho móvel particular no ambiente 
corporativo, deve o empregado respeitar 
esta norma sob pena de infração.  

Ainda para a penalização de justa causa, 
o empregado deve ter sido anteriormente 
advertido sobre a infração cometida, de 
preferência por escrito. A justa causa é a 
última penalização após outras reiterações 
e com a devida suspensão. Não pode o 
empregador de maneira direta, e sem ad-

BH Mulher

vertência e suspensão, punir o empregado 
já em um primeiro momento com a pena 
mais dura. A penalidade deve ser gradativa. 

Também é importante esclarecer que 
apesar do empregador poder restringir o 
uso do celular, ele não pode proibir o uso 
no horário de descanso por exemplo, o 
chamado horário "intrajornada". O uso é 
livre no famoso horário de almoço.  

O assunto em questão gera polêmica, 
tendo em vista a crescente demanda de 
utilização de aparelhos celulares e também 
de aplicativos sociais de interação, onde 
certamente o empregado deve ater-se que o 
ambiente de trabalho deve ser levado com 
respeito e probidade. É por conta disso que 
deve ser evitada a utilização do aparelho 
para fi ns pessoais. Caso o empregador per-
mita a sua utilização, é fundamental sempre 
ter em mente a palavra "moderação". 

(*) É especialista em Direito do Trabalho e sócio do 
escritório Stuchi Advogados.

Com a economia aquecida no fi nal do 
ano, surgem oportunidades para empresas 
dos mais diversos portes e segmentos 
ampliarem os resultados financeiros. 
Segmentos como alimentos e bebidas, 
eletroeletrônicos, vestuário, e o varejo em 
geral tendem a ter um pico nas vendas, 
exigindo agilidade na entrega e reposição 
de estoques em toda a cadeia logística.

Por outro lado, não contar com uma 
operação logística efi ciente, com atrasos 
na entrega, pode representar uma das 
maiores falhas de uma empresa neste 
período, pois gera grande frustação no 
cliente. Por isso, para atender a essa de-
manda crescente, é fundamental adaptar 
a operação por meio de uma estratégia 
logística efi ciente.

Segundo Hésio Ferreira, gerente comer-
cial da Intecom Logística, fatores como 
uma logística bem estruturada, o tempo 
certo de entrega, o estoque abastecido, 
bem como a disponibilidade da mercadoria 
no ponto de venda são preponderantes 
para o sucesso dos negócios. “Desde o 
recebimento do produto, passando pela 
armazenagem, separação, conferência 
de pedidos até a expedição, tudo deve 
ser monitorado em tempo real”, aponta.

Exatamente com a fi nalidade de au-
mentar a efi ciência logística, a um custo 
competitivo, a Intecom, integrador logís-
tico com mais de 15 anos de expertise em 
distribuição, armazenagem e estratégia 
em toda a cadeia de suprimentos, opera 
com a metodologia de otimização da rede. 
“Um planejamento assertivo pode garantir 
a qualidade na entrega e a rentabilidade. 
Neste contexto, contar com um parceiro 
logístico como a Intecom, pode ser crucial 
para obter resultados satisfatórios”, diz.

Devido ao maior fl uxo de vendas espe-
rado, ressalta Ferreira, é preciso ajustar 

e criar processos ágeis com antecedência. 
“O período festivo altera o comportamento 
do consumidor, que passa a comprar mais 
do que o básico, com a disponibilidade do 
13º salário”, aponta.

Confi ra as principais orientações do 
executivo da Intecom Logística para 
ter um planejamento logístico assertivo 
para os próximos meses e alcançar maior 
rentabilidade:

1 – Dimensione o estoque

Ter a quantidade de produtos sufi ciente 
para atender aos clientes, prevendo as 
vendas, não é tarefa fácil. Com a tendência 
de aumento no fi m do ano, é recomendável 
redimensionar o estoque, para atender a 
demanda. Neste sentido, tenha indica-
dores confi áveis para dimensionar o seu 
portfólio de produtos e verifi que quais os 
itens mais buscados no mesmo período no 
ano anterior, que podem ser requisitados 
novamente. Para o cálculo, lembre-se de 
que produtos parados em estoque geram 
gastos desnecessários. Você também pode 
ganhar efi ciência com a otimização do es-
paço disponível no centro de distribuição, 
elaborando um bom mapeamento.

2 – Crie oportunidades de melhorias

Não há dúvidas de que uma logística bem 
feita pode garantir vantagem competitiva. 
Para criar processos mais ágeis, adaptando 

a sua operação logística ao contexto aque-
cido do mercado, procure ter uma visão de 
todas as etapas do processo. Analise desta 
forma cada ponto de aperfeiçoamento e 
melhoria. Neste sentido, é importante 
acabar com os processos manuais, como 
planilhas e cadernos.

3 – Tenha os produtos à disposição

Em tempos de demanda crescente, o 
nível de ruptura (que mede a falta de 
produtos no ponto de venda) precisa ser o 
mais baixo possível. Reponha os produtos 
nas gôndolas, quase que diariamente, de 
acordo com as necessidades. Neste sen-
tido, a Intecom conta com um sistema de 
gerenciamento de armazém, que propicia 
empregar técnicas como o Flow-Through, 
reduzindo custos e possibilitando todo o 
suprimento dos produtos nas lojas.

4 – Atenda ao tempo de entrega

Entregas de fi m de ano geralmente 
contam com um prazo apertado. Mas, 
para o consumidor ou empresa, ter que 
esperar a chegada de um produto, por um 
período acima do prazo acordado pode 
representar uma grande frustação. Desta 
maneira, trabalhar com um integrador 
logístico pode ajudá-lo a planejar a distri-
buição, com a visão de toda a operação, em 
tempo real, para as mais diversas regiões 
do País, evitando gastos desnecessários, 
otimizando custos e tendo, de fato, uma 
entrega efi ciente.

5 – Uso de tecnologia é fundamental

Cada etapa da armazenagem e distri-
buição da carga pode ser acompanhada 
em tempo real, por meio de suportes tec-
nológicos de última geração. A tecnologia 
também pode apoiar na elaboração de 
um planejamento assertivo. Na Intecom 
Logística, as mais modernas ferramen-
tas tecnológicas suprem os clientes de 
informações estratégicas para a tomada 
de decisão.

Logística no fi nal do ano: comece a planejar desde já
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