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FÁRMACOS,
ALIMENTOS E
COSMÉTICOS



O caminho pode ser longo e árduo para empresas de fármacos, alimentos e 
cosméticos. Tome a medida certa com consultores de primeira linha.

AUMENTE A SUA PARCELA 
NO MERCADO

Trench Rossi Watanabe atua em cooperação com o escritório de internacional Baker McKenzie, 
presente em mais de 40 países.

A população brasileira em crescimento tem enorme 
desejo por produtos inovadores, seguros e eficientes. 
Para saciar esta demanda, as empresas brasileiras 
estão expandindo e empresas internacionais estão 
estabelecendo subsidiárias no Brasil. Com o avanço 
da biotecnologia, o setor de agricultura, já 
conceituado, também oferece novas oportunidades 
de avanço. 

Onde há oportunidades, há desafios. O cenário de 
regulamentação brasileira pode ser complexo e 
sujeito a interpretações conflitantes. Procedimentos 
de registro podem consumir tempo e recursos 
preciosos. Os direitos de propriedade intelectual 
estão protegidos, porém, requerem vigilância e uma 
estratégia pró-ativa.

Trench Rossi Watanabe oferece o know-how jurídico, 
técnico e comercial que sua empresa precisa para 
enfrentar e prosperar no mercado brasileiro. Somos 
um escritório de advocacia que presta serviços 
completos com experiência e conhecimento em 

todas as áreas tradicionais do direito corporativo e 
em segmentos de indústria. Nossos associados 
representam investidores brasileiros e estrangeiros 
com igual facilidade.

Ajudamos empresas a registrar e proteger patentes, 
bem como conduzir testes clínicos para adquirir a 
aprovação de novas drogas e produtos. Preservamos 
boas relações com os órgãos públicos a nível local, 
estadual e federal. Antecipamos assuntos regulatórios 
que podem afetar o seu negócio.

Na ocorrência de controvérsias, defendemos seus 
interesses através de procedimentos litigiosos ou 
administrativos. Temos experiência com produtos 
declinados e defendemos ou perseguimos acusações 
às práticas de negócios desleais. Em diversos casos, 
firmamos precedentes em como as leis do setor de 
saúde são interpretadas.



Auxílio com a aprovação do registro de 
farmacêuticos, alimentos e cosméticos perante 
autoridades governamentais competentes, 
incluindo a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) e o Ministério da Agricultura

Ampla assistência em fusões e aquisições 
- desde as negociações iniciais à 
integração após a concretização da 
operação

Licitações e asseguramento de contratos 
com órgãos de saúde públicaMinutas e revisão de contratos e acordos 

relacionados à produção, distribuição, 
marketing conjunto, pesquisa e 
desenvolvimento e licenciamento

COMO PODEMOS AJUDAR

Membros de nossa equipe são fontes 
acadêmicas nas leis de saúde brasileira e 
ministram cursos de pós-graduação.

Assessoramos inúmeras empresas de 
biotecnologia com assuntos de proteção 
de patentes e regulamentação. Analistas 
da indústria estimam que há cerca de 
1.700 grupos de pesquisa de biotecnolo-
gia no Brasil, criando inovações em 
agricultura, biologia e medicina.

VOCÊ SABIA?

Prestamos asssessoria para clientes sobre a 
legislação relacionada ao cultivo e uso
medicinal de cannabis sativa. 

Investigação e coordenação de
procedimentos criminais e ações cíveis 
relacionados a drogas, alimentos e 
cosméticos contrabandeados, crimes 
contra a segurança pública e litígio de 
patentes

Registro de marcas e patentes perante o 
Instituto Nacional de Propriedade Industrial 
(INPI)

Na edição de 2016, clientes e pares elogiam Henrique Kruger Frizzo: 
"Ele lida com a autoridade sanitaria, ANVISA e é excelente em 
assuntos regulatórios". 

A edição 2018 conduziu uma pesquisa com mais de 700 
representantes das maiores empresas do Brasil. Trench Rossi 
Watanabe é citada em todas as 19 áreas pesquisadas pela 
publicação.

A edição 2018 recomenda Trench Rossi Watanabe, 
destacando a qualidade e o expertise de seus advogados 
em praticamente todas as áreas de atuação.

PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS

CHAMBERS LATIN AMERICA

ANÁLISE ADVOCACIA 500

LATIN LAWYER 250



Heloisa Barroso Uelze (São Paulo)
+ 55 11 3048 6818
heloisa.uelze@trenchrossi.com

Henrique Frizzo (São Paulo)
+ 55 11 3048 6905 
henrique.frizzo@trenchrossi.com

Marcela Trigo (Rio de Janeiro)
+55 21 2206 4925
marcela.trigo@trenchrossi.com

Mauricio Pacheco (São Paulo)
+55 11 3048 6795
mauricio.pacheco@trenchrossi.com

CONTATOS

São Paulo
Rua Arq. Olavo Redig de Campos, 105 - 31º andar
Edifício EZ Towers Torre A - 04711-904
São Paulo - SP - Brasil
Tel.: +55 11 3048 6800
Fax: +55 11 5506 3455

Rio de Janeiro

Tel.: +55 21 2206 4900
Fax: +55 21 2206 4949

Brasília
SAF/S Quadra 02 - Lote 04 - Sala 203
Ed. Comercial Via Esplanada - 70070-600
Brasília - DF - Brasil
Tel.: +55 61 2102 5000
Fax: +55 61 3323 3312

Porto Alegre
Av. Soledade, 550
Cj. 402, 403 e 404 - 90470-340
Porto Alegre - RS - Brasil
Tel.: +55 51 3220 0900
Fax: +55 51 3220 0901

trenchrossi.com.br

Rua Lauro Muller, 116, Cj. 2802
Ed Rio Sul Center, 22290-906
Rio de Janeiro - RJ - Brasil


