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Se velocidade é a chave para o seu negócio, não deixe o “peso” jurídico atrasá-lo.

No entanto, diversos aspectos podem tardar o seu avanço. Conduzir seu negócio em áreas não estratégicas. Fixar preços sem
levar em consideração os impostos aplicáveis. Formar parcerias com revendedores que negligenciam seus direitos de marca.

Classificar 50 ou mais tipos de impostos, compreender a complexa política trabalhista e prever os riscos existentes no mercado
também podem retardar seu progresso. Para todos estes assuntos comerciais e legais sua empresa necessita de um parceiro que
conheça as regras - e a indústria - por dentro e por fora.

Trench Rossi Watanabe pode ajudar a lidar com estes assuntos e antecipá-los. Desde que se iniciou a instalação de proteção à 
tecnologia no Brasil, temos prestado assistência a empresas de TI e comunicações. Ajudamos a formular a lei. Fizemos parte de 
umas das primeiras transações de comércio via Internet, bem como dos maiores cases, que estabeleceram direitos que foram 
adotados pelos maiores integrantes da indústria. Auxiliamos muitas empresas globais a estabelecer operações offshore.

Podemos assessorá-lo a estruturar sua empresa adequadamente para evitar deslizes desnecessários. Proteger seus bens e
interesses, proporcionar a sua empresa a melhor política fiscal e evitar disputas de tecnologia. Tomar todas as medidas necessárias
para mantê-la sagaz e livre para realizar o que faz melhor - inovar.

Tecnologia de informação. Aconselhamento e fiel cumprimento legal a
requerimentos específicos da indústria e empresa pública, licenciamento
de tecnologia complexa, obtenção de sistemas, distribuição e revenda de
hardware e software, registro e devida implementação de IP.

Comércio eletrônico. Soluções legais e consultoria e-business em 
transações eletrônicas, incluindo a venda de mercadorias na Internet, 
anúncios, transferência de dados internacionais, segurança digital e privaci-
dade.

Terceirização. Serviços transacionais e de aconselhamento em todos os
aspectos da terceirização de TI, terceirização de processos administrativos e 
terceirização de RH, tais como venda de ativos, administração de instalações 
e acordos no nível de serviços.

Telecomunicações e mídia. Consultoria legal e de regulamentação
específicas ao setor, incluindo acordos de interligação, direito de passagem, 
compartilhamento de infra-estrutura, roaming, sistemas de suporte opera-
cionais, direito de uso irrevogável, backhaul, terminação de rede corporativa 
e tráfego.

Outros serviços. Assistência e consultoria altamente especializadas em
assuntos relacionados, tais como fusões e aquisições, finança corporativa,
planejamento tributário, trabalhista, litígio e arbitragem.

Flavia Rebello (São Paulo)
Tel: +55 11 3048 6851

flavia.rebello@trenchrossi.com

Flávia Vasconcelos (Rio de Janeiro)
Tel: + 55 21 2206 4918

flavia.vasconcelos@trenchrossi.com

Como Podemos Ajudar              Atuação global

Trench Rossi Watanabe atua em cooperação 
com o escritório Baker McKenzie, presente 
em mais de 70 países.

          Você sabia?

• Nossos associados ajudaram a redigir o Decreto do Software Livre de 1987
- a primeira legislação que protege computadores e software no Brasil.

• Nossos associados são participantes e membros de associações
renomadas na indústria, incluindo a Associação Brasileira de Direito da
Informática e Telecomunicações e o Comitê de TI da Associação Brasileira
de Propriedade Intelectual.

• Membros da nossa equipe já serviram como conselheiros in-house em
empresas de software e adquiriram formação nas melhores universidades
internacionais.

Contatos

Acertando os passos



Chambers Latin America. Trench Rossi Watanabe é 
reconhecido como um dos escritórios líderes na área de 
Tecnologia e Telecom no Brasil pelas últimas sete edições. 
Entrevistados destacam a "excelente" Flávia Rebello 
Pereira como uma advogada líder em assuntos relaciona-
dos a tecnologia.

A edição 2016 conduziu uma pesquisa com mais de 700 
representantes das maiores empresas do Brasil. Trench 
Rossi Watanabe é citada em todas as 12 áreas pesquisadas 
pela publicação como um dos escritórios de advocacia mais 
admirados do país.

A edição 2016 recomenda Trench Rossi Watanabe, 
destacando a qualidade e o expertise de seus advogados 
em praticamente todas as áreas de atuação, incluindo a 
área de Telecom, com Flavia Rebello liderando a prática. 
Segundo um cliente "a equipe de tecnologia em Trench 
Rossi Watanabe realmente entende a indústria e o nosso 
negócio. É ótimo trabalhar com pessoas que entendem do 
que estou falando"

Prêmios e 
Reconhecimentos
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