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Foco no cliente
Orientação de
Resultados

Estamos empenhados na satisfação de
nossos clientes oferecendo soluções
personalizadas, práticas e simples a
custos competitivos.

Atuamos com uma abordagem prática,
priorizando a simplificação na execução e
proporcionando resultados mensuráveis.

Impulsionados pela
Apostamos na aquisição e no
desenvolvimento de técnicas e
tecnologia

procedimentos inovadores e criativos.

Laura Moreno, Diretora

laura.moreno@moellerip.com
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Monitoramento on-line
Protegemos seus direitos de PI e lucros ao localizar
e remover falsificações on-line.

01.

Como funciona?
Nosso software detecta violações, remove-as e analisa os dados para
maximizar os resultados. Usando tecnologia avançada de pesquisa e de
reconhecimento de imagem, ele identifica falsificações nos setores
comerciais e sites 24 horas por dia, 7 dias por semana. O software também
usa aprendizagem de máquina que sugere novas regras e oportunidades
de palavras-chave para otimizar os resultados.

Monitoramento
de sites e
setores
comerciais

02.

Detecção de
violações de
marca
registrada

Remoção de
links
fraudulentos

Medição dos
dados obtidos

Benefícios
• Proteja suas vendas, reputação e exposição de sua marca.
• Controle totalmente a sua presença on-line.
• Revele a identidade do infrator e tome ações efetivas.
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Inteligência na Cadeia de Suprimentos
Ajudamos você a deter os falsificadores logo no
início, descobrindo toda a cadeia de suprimentos
deles. Convertemos nossas ações de inteligência na
web em investigações e apreensões concretas.

01.

Como funciona?
Identificamos rotas de falsificação e comércio paralelo cruzando os
registros de remessa com nossa OBP. Identificamos fabricantes,
importadores e exportadores de itens falsificados, bem como o volume de
suas transações, países de destino, fornecedores de logística e lojas locais.

Monitoramento
de remessas

02.

Cruzamento de
informações

Análise de
dados

Identificação da
cadeia de
falsificação

Benefícios
• Identifique padrões ilícitos e descubra toda a cadeia de suprimentos para
falsificações.
• Transforme incidentes de distribuição em ações, rapidamente.
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Proteção de Fronteiras
Garantimos o registro de suas marcas na alfândega
para identificar produtos ilegítimos e impedi-los.

01.

Como funciona?
Permitimos às autoridades alfandegárias acesso fácil às informações de
marcas registradas, possibilitando a identificação de falsificações e
produtos ilegítimos. Enviamos um pedido de registro e um guia para
identificar produtos genuínos e ilegítimos. Isso permite a detecção,
apreensão e destruição de mercadorias falsificadas.

Registro de
Marca registrada
ante a alfândega

02.

Detecção de
produtos
ilegítimos

Apreensão

Destruição

Benefícios
• Minimize as violações de PI na importação.
• Impeça a entrada de produtos falsificados em um mercado.
• Desencoraje os falsificadores a prejudicar suas marcas registradas.
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Monitoramento e Recuperação de
Nome de Domínio
Ajudamos você a evitar apropriações indébitas e
violações encontrando nomes de domínio idênticos
e muito parecidos.

01.

Como funciona?
Realizamos revisões de banco de dados com algoritmos precisos que
geram um relatório inicial, que é revisado por nossos especialistas.
Enviamos um relatório final com os nomes de domínio mais relevantes.
Com os nossos serviços profissionais sobre o nome de domínio divulgado,
iremos auxiliá-lo no processo de recuperação.

Condução de
Revisão por
Revisões de Banco especialistas
de Dados

02.

Relatório

Retorno

Benefícios
• Monitore qualquer possível conflito com novos nomes de domínio em
todo o mundo.
• Tenha relatórios mensais sobre as descobertas e nossas ações de
fiscalizações sugeridas a serem tomadas.
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Seminários de Treinamento
Fornecemos às autoridades de fiscalização os
recursos e treinamento necessários na luta contra a
falsificação de suas marcas registradas.

01.

Como funciona?
Nossos seminários de treinamento capacitam as autoridades do setor
público na identificação de falsificações e como agir contra os infratores.
Ensinamos sobre como diferenciar itens falsificados de produtos legítimos
de sua marca. Reunimos e divulgamos a jurisprudência de casos de
violação aplicáveis a problemas que sua marca registrada possa enfrentar
em suas jurisdições.

Coleta e
preparação de
informações

02.

Entrega de
recursos e
treinamento

Autoridades
capacitadas na
fiscalização de
seus direitos de
IP

Realização de
ações ex officio

Benefícios
• Minimize as violações de PI na importação.
• Impeça a entrada de produtos falsificados em um mercado.
• Desencoraje os falsificadores a prejudicar suas marcas registradas.
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Buenos Aires, Argentina
Av. del Libertador 6250, 11 th floor
C1428ARP. Buenos Aires, Argentina.
Postal address P.O. Box 3679
C1000WBK. Buenos Aires. Argentina.
P +54 (11) 3986 3028

Montevideo, Uruguay
Dr. Luis Bonavita 1294
11300 Montevideo, Uruguay

São Paulo, Brazil
Rua da Quitanda n.º 96, conjunto 41, Centro
01012-010 São Paulo, Brazil
P +55 (11) 31043418

Munich, Germany
Trogerstr 50
81675 München, Germany

