
Proteção da Propriedade Intelectual e 
Prevenção da Corrupção:
uma nova abordagem

O roubo da propriedade intelectual e a 
corrupção representam grandes questões 
da atualidade. Produtos falsos e materiais 
piratas podem gerar produtos inferiores 
e caros processos legais; o roubo de 
segredos comerciais reduz a vantagem 
competitiva e a corrupção prejudica as 
operações, vendas e a reputação.

A CREATe está tornando mais fácil para 
as organizações e seus fornecedores 
e parceiros reduzirem a falsificação, a 
pirataria, o roubo de segredos comerciais 
e a corrupção.

Oferecemos avaliações online práticas e 
com excelente custo/benefício, além de 
treinamentos e outros recursos criados 
para mensurar e melhorar os processos 
responsáveis pela guarda da propriedade 
intelectual e prevenção da corrupção.

Soluções CREATe de proteção 
da propriedade intelectual e 
prevenção da corrupção:

Avaliação 
independente e 
benchmarking 
confidencial  
das práticas atuais

Avaliações 
e Níveis de 
capacidade de 
proteção da PI 
e prevenção da 
corrupção

Treinamento e 
recursos para 
melhorar a 
proteção e a 
conformidade



A CREATe se baseia no sistema de gestão 
existente da organização para entender 
melhor sua capacidade de proteger a 
propriedade intelectual e prevenir a 
corrupção, e então mensura e melhora esta 
capacidade ao longo do tempo. A solução 
CREATe é composta por 3 etapas

Conheça a CREATe e reduza seus riscos

Avaliação Online

Avaliação Independente

Plano de Melhorias

Uma Nova Abordagem

            A primeira etapa do 
serviço é composta por uma autoavaliação online 
para permitir que as organizações e fornecedores 
mensurem a efetividade de seus sistemas de 
proteção da PI e prevenção da corrupção com 
base nas diretrizes e práticas recomendadas  
da CREATe. Uma nota inicial é gerada a partir 
desta avaliação.

Uma vez realizada a avaliação, a CREATe ou 
empresas qualificadas realizam uma análise 
independente dos sistemas de conformidade.

    Após as avaliações, 
a organização inicia o processo de melhoria. 
Existem planos de melhorias padronizados que 
se adequam à avaliação e plano de melhoria 
personalizado para organizações que buscam uma 
assistência mais específica. Treinamentos online 
e presenciais, além de suporte técnico, estão 
disponíveis para ajuda-lo na implementação.

Se você deseja saber mais sobre as soluções de proteção da 
propriedade intelectual e prevenção de corrupção da CREATe 
entre em cont
info@CREATe.org


