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Carta Circular 

Ref: Concorréncia Desleal e Criminosa 

Prezado Cliente. 

Tomamos a liberdade de levar ao seu conhecimento, que a ICP vem sofrendo, de 
duas empresas de Minas Gerais, urna concorréncía desleal e criminosa. 

A ICP, como é sabido, é a única produtora nacional do miolo (enchimento) 
ISOPLAN-FIBRAROC. 

Desde 1995, portanto há 25 anos, ela fabrica e atende as principais obras públicas 
do país, assim como, urna grande gama de clientes. 

O produto é certificado pelo IPT, como INCOMBUSTÍVEL, conforme laudo 
nºl.033.457-203, de 31/05/2012. Além disso, possui os laudos: 

• Medicáo de Isolacáo de Som Aéreo, de 11/10/1999 (ensaio nº830.630) 
• Deterrninacáo do índice de propagacáo superficial de chama, de 11/06/2008 

(ensaio nº975.344-203). 
• Determínacáo da densidade ótica especifica de fumaca, de 02/06/2008 (ensaio 

nº975.345-203. 

Em todos esses ensaios o produto testado foi ISOPLAN. 
O que de fato ocorre, é que essas empresas desonestas, oferecem painel e portas 

com enchimento de FIBRA MINERAL, que nao é produto incombustível, mas como se 
fosse. 

Nosso departamento jurídico, está de posse de diversos orcamentos e até 
gravacáo, onde essas aludidas empresas apresentam orcarnentos de painéis, usando o 
nome ISOPLAN e o que é pior, usando tres laudos, feitos no IPT, que sao de propriedade 
exclusiva da ICP. Quando dizemos concorrencia criminosa, nos referimos ao fato dessas "empresas" estarem vendendo painéis/portas que nao tem miolo incombustível. Coisas 
assim, podem levar a tragédias como a que ocorreu em Santa Maria (RS), onde o produto que deveria ser incombustível, nao era. 

Assim, prezando em salvaguardar os direitos da ICP, inclusive, na tentativa de 
evitar prejuízos maiores para os nossos clientes e para os consumidores finais, 
solicitamos para Vossas Senhorias o especial favor de nos informarem através de 
documentos hábeis, se por ventura, receberam ou ainda estáo recebendo ofertas de 
produtos nos moldes supramencionados, para que possamos tomar as providencias 
necessárias. 

Em paralelo, já estamos tomando todas as medidas cabíveis, através de nossa 
assessoria jurídica. 
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