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PROMOVENDO A INOVAÇÃO
Tal como tudo que é valioso, capital intelectual é suscetível a furto.
Mercados cativantes como o Brasil
atraem investidores e pirataria. Proteger os seus bens intelectuais é vital,
mas pode ser complexo. Marcas devem
ser devidamente registradas em cada
jurisdição e formas de abordagem
podem diferir. Proteção é concedida ao
primeiro a registrar e não por mérito.
Seus produtos competem com mercadorias contrabandeadas e do mercado paralelo, que facilmente atravessam
a fronteira paraguaia.
Marcas brasileiras precisam de
proteção semelhante no exterior. Furto
de patentes de produtos relacionados
à biotecnologia e agricultura na
Amazônia está gradativamente mais
agressivo. Litígios similares, ambientais
e questões referentes a impostos, que
podem proporcionar uma vantagem
competitiva ou colocá-lo em risco.
Trench Rossi Watanabe possui a
experiência, recursos e insight único
para proteger seu capital intelectual.
Conhecemos as leis, as quais ajudamos a definir. Nossos associados
lideram as maiores associações de
comércio que fazem lobby para obter

maior proteção aos direitos de propriedade intelectual no Brasil, incluindo a
Associação Brasileira de Propriedade
Intelectual. A nossa presença em todos
os centros de negócios do país nos
proporciona uma visão ampla e profunda de como os tribunais federal e
estadual encaram direitos de propriedade intelectual.
Podemos ajudá-lo a administrar estrategicamente seus bens de propriedade
intelectual para gerar maior lucro a
menor risco.
Auxiliamos multinacionais proeminentes
a estabelecer seus direitos de registrar
marcas no Brasil e prevenir importação
paralela nas fronteiras. Impedimos a
exploração de marcas brasileiras em
outros países. Nossos esforços pro bono
incluem registros de 84 patentes no
mundo tudo para proteger a biodiversidade amazônica.

pode ser um assunto complexo, uma
vez que nenhum acordo segue um
padrão definido.
O que é considerado preço justo?
Como estruturar uma transação?
Quais proteções podem ser estabelecidas? Trench Rossi Watanabe
entende que nem todos os negócios
são iguais. Assuntos relacionados a
fusões, aquisições e outras
transações variam de acordo com a
empresa e o setor.
Seja o cliente comprador ou vendedor, nosso objetivo é ajudá-lo a
realizar suas transações de forma
eficiente e eficaz, bem como incrementar o valor de seu negócio.
Há mais de 50 anos, prestamos
assessoria a empresas nacionais e
estrangeiras na celebração

A constante liberalização do mercado e
favoráveis acordos comerciais firmados
com outros países estão causando uma
onda de fusões e aquisições no Brasil.
Porém, expandir-se através de alianças

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

COMO PODEMOS AJUDAR
Proteção à propriedade intelectual.

Imposição da lei.

Transferência de tecnologia.

Biotecnologia.

Registros e administração estratégica de bens
de propriedade intelectual - incluindo marcas
registradas, direitos autorais, software, topografia
de circuito integrado, patentes e design
industrial - para agregar valor ao capital da sua
propriedade intelectual, desencorajar infrações e
proteger market share.

Assistência em transações comerciais para a
transferência de tecnologia e bens de propriedade
intelectual, incluindo acordos de licenciamento,
serviços técnicos, franchise e acordos de
confidencialidade.

Conduta preventiva e pontual contra infrações de
propriedade intelectual, incluindo assuntos de
competição desleal, disputas de marcas registradas e
direitos autorais, malversação de segredos
comerciais, importação paralela e programas de
controle de fronteiras.

Registro de uma variedade de plantas e obtenção
de patentes para proteger áreas de interesse de
competidores, bem como proteção significante nas
indústrias de biotecnologia e agricultura.

Outras indústrias.

Estratégias de proteção à propriedade intelectual
específica às indústrias para empresas de software
de computadores, farmacêuticos, design industrial,
conteúdo digital, publicidade, produção, entretenimento e telecomunicações.

PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS
CHAMBERS LATIN AMERICA

ANÁLISE ADVOCACIA 500

Trench Rossi Watanabe foi reconhecido como um dos
escritórios líderes na área de Propriedade Intelectual no Brasil
pelas últimas sete edições. Os clientes dizem: “A equipe é
muito atenciosa. O Brasil é uma jurisdição complexa, mas os
conselhos que os advogados nos fornece são fáceis de
entender. A equipe é proativa e focada no cliente". Flávia
Rebello Pereira tem o foco voltado para assuntos de TI
relacionados à Propriedade Intelectual. Ela cuida de casos de
acusação de marcas registradas e problemas de lei
relacionados a mídia e entretenimento. Flávia Maria
Vasconcelos Pereira auxilia com uma ampla gama de
assuntos de PI, como direitos autorais, patentes, aplicações
de marcas registradas e gerenciamento de problemas em
portfólios de marcas.

A edição 2017 conduziu uma pesquisa com mais de 1500
representantes das maiores empresas do Brasil, destacando os escritórios e advogados mais admirados no
país. Trench Rossi Watanabe é citada em todas as 12
áreas pesquisadas pela publicação.

LATIN LAWYER 250
A publicação recomenda Trench Rossi Watanabe,
destacando a qualidade e o expertise de seus advogados na área de Propriedade Intelectual.
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