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TERMO DE CONCESSÃO E RESPONSABILIDADE DE USO DA MARCA AGRO+LEAN 

 

O INSTITUTO CLÍNICA DO LEITE, pessoa jurídica de direito privado, constituído sob a forma de 

associação, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 29.891.886/0001-92, estabelecido na Av. Cezira Giovanoni 

Moretti, 600, Loteamento Santa Rosa, na cidade de Piracicaba (SP), CEP: 13.414-157, concede ao 

PARCEIRO, conforme dados cadastrais informados na data da assinatura eletrônica do presente 

termo, a autorização para uso da variação da marca e logotipo AGRO+LEAN, que corresponderá à 

SISTEMA NOMEDAEMPRESA+LEAN, de maneira provisória, não exclusiva. 

 

O presente termo tem como objetivo regulamentar a utilização da marca representativa do SISTEMA 

NOMEDAEMPRESA+LEAN por organizações parceiras em atividades e eventos relacionados ao 

movimento Agro+Lean. 

 

É vedada a utilização pelo PARCEIRO da marca e logotipo original AGRO+LEAN. O presente termo 

concede somente a utilização da variação SISTEMA NOMEDAEMPRESA+LEAN. 

 

A variação da marca e logotipo será utilizada pelo PARCEIRO, a título gratuito, sendo vedada a cessão 

ou transferência a terceiros, não sendo autorizada, ainda, qualquer utilização para finalidades 

diversas das previstas no presente Contrato.  

 

A utilização da marca ou logotipo SISTEMA NOMEDAEMPRESA+LEAN somente poderá ser solicitada 

por PARCEIRO que tenha concluído o Programa de Formação e que adote, em sua organização, o 

modelo como forma de gestão do negócio.  

 

A marca ou logotipo SISTEMA NOMEDAEMPRESA+LEAN não poderá ser usada como parte do nome 

ou razão social do PARCEIRO. O PARCEIRO não depositará ou registrará, em seu nome ou de seus 

representantes, empregados, clientes, agentes ou qualquer um que aja por ela, a marca ou logotipo 

AGRO+LEAN ou marcas semelhantes, que possam causar confusão ao público.  

 

O PARCEIRO deverá utilizar a marca ou logotipo do Instituto no padrão expressamente indicado e 

aprovado por escrito pelo Instituto conforme descrito no brand book disponível na pagina 

www.agromaislean.com.br/logotipo, restritamente em materiais, ferramentas de gestão e 

campanhas internas do seu negócio que tenham relação com a aplicação do modelo gerencial 

Agro+Lean.  
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O PARCEIRO deverá fazer o uso da marca fornecida pela equipe do Instituto, indicando o grau de 

maturidade da implantação do modelo gerencial no seu negócio, por meio de cores indicativas do 

símbolo +, denominado como selo: 

 

• Primeiro nível de maturidade – selo laranja (cor faa22c) – fase inicial, representada pela 
participação no Programa de Formação e início da Jornada. 

• Segundo nível de maturidade – selo verde (cor 8cc150) – fase intermediária,  as ferramentas 
de gestão deverão estar implantadas em todos os sistemas da organização. 

• Terceiro nível de maturidade – selo azul (cor 059DB1) – fase final, a cultura de gestão do 
negócio, tendo como base as diretrizes do Modelo Agro+Lean, deve estar incorporada pelas 
pessoas. 

 

A progressão no nível de maturidade (fases de implantação) do método, com a respectiva mudança 

na cor do selo, somente ocorrerá após verificação in loco, realizada por equipe do Instituto, da 

evolução das práticas utilizadas pelo PARCEIRO. Apenas para o primeiro nível de maturidade (cor 

laranja) não será necessária a visita presencial. 

 

As regras para a concessão dos selos verde e azul estão especificadas em documento próprio 

(Programa de Certificação Agro+Lean). 

 

O PARCEIRO respeitará as diretrizes de uso da marca ou logotipo que o Instituto possa fornecer, de 

tempos em tempos, de modo a assegurar o uso adequado e atual da marca.  

 

O PARCEIRO reconhece que todos e quaisquer direitos inerentes à marca ou logotipo do Instituto 

são e continuarão a ser exercidos pelo Instituto ou por quem este designar.  

 

O PARCEIRO responsabiliza-se pelo uso da variável da marca ou logotipo do Instituto nos exatos 

termos aqui estabelecidos, obrigando-se à reparação de eventuais perdas e danos decorrentes do 

uso indevido, que venham a causar prejuízo à imagem ou reputação do Instituto. 

 

Esta autorização de uso da variável da marca ou logotipo do Instituto não implicará em cessão, 

transferência de titularidade ou qualquer outorga de direitos de representação ao PARCEIRO, que se 

compromete a os utilizar tão somente para o fim acima estabelecido. A violação de quaisquer das 

disposições contidas nesta autorização ensejará a imediata rescisão deste Contrato, nos termos 

previstos no presente instrumento.   
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O INSTITUTO CLÍNICA DO LEITE poderá decidir, a seu exclusivo critério, a qualquer tempo, suspender, 

revogar ou não renovar a autorização de uso da marca ou logotipo do Instituto, sem necessidade de 

justificativa ou qualquer obrigação de indenização, reembolso ou reparação de danos ao PARCEIRO. 

 

O INSTITUTO CLÍNICA DO LEITE realizará a análise prévia da solicitação da concessão de uso da 

marca. Caso o solicitante não atenda aos requisitos expostos neste Termo e no brand book, 

concessão de uso da marca ou logotipo será negada.  

 

O presente termo de responsabilidade consubstancia todo o acordo entre as partes e somente 

poderá ser alterado ou modificado mediante documento escrito, assinado pelas partes, que passará 

a fazer parte integrante do presente instrumento para todos os fins de direito. 

 

As comunicações e notificações decorrentes do presente termo serão feitas por correspondência 

física, copiada e protocolizada, dirigidas aos endereços constantes da qualificação das partes ou na 

forma de correio eletrônico, após ateste do recebimento.  

 

O perdão ou eventual tolerância de qualquer das Partes quanto ao descumprimento de quaisquer 

das disposições do presente termo pela outra Parte, não implicará em renúncia de direito ou novação 

e será interpretado como ato de mera liberalidade. 

 

E por estarem assim justos e contratados, assinam eletronicamente ao concordar com o presente 

termo. 


