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Pensamento
criativo

Abordagem
interdisciplinar

Desenvolvemos ideias inovadoras com as
soluções mais eficientes e criativas para
seus problemas de PI.

Entendemos a complexidade dos
desafios de nossos clientes e
trabalhamos com uma equipe de
advogados e especialistas técnicos para
obter a solução mais econômica em
todas as perspectivas.

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

procedimentos inovadores e criativos.

Mariano Municoy, Diretor

mariano.municoy@moellerip.com

2

Serviços Jurídicos

Fiscalização de PI e Patentes
Fornecemos soluções econômicas para fazer valer
direitos nos casos de PI litigiosos.

01.

Como funciona?
Após receber todas as informações relacionadas ao caso, nossos
especialistas analisam e apresentam a melhor solução possível. Quer se
trate de investigações particulares, negociações, ou a afirmação ou defesa
de direitos de patente em processos administrativos e judiciais,
apresentamos uma estimativa de custos, tempo e chances de sucesso.

Análise do
caso

02.

Apresentação
da solução mais
eficiente

Estimativa de
custos, tempo e
chances de
sucesso

Fiscalização de
direitos de PI

Benefícios
• Faça valer seus direitos de PI da maneira mais eficiente.
• Saiba com antecedência quanto tempo e dinheiro o caso exigirá e as chances
de sucesso.
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Extensão do Prazo de Patente
Solicitamos a prorrogação do prazo ou a
compensação do tempo de validade perdido da
patente devido a atrasos injustificados durante a
tramitação do processo da patente.

01.

Como funciona?
Analisamos todas as informações do caso e fornecemos uma estimativa
de custos, tempo e chances de sucesso, além de solicitarmos a
prorrogação ou compensação do prazo.

Análise do
caso

02.

Apresentação
da solução mais
eficiente

Estimativa de
custos, tempo e
chances de
sucesso

Pedido de
prorrogação de
prazo ou
compensação

Benefícios
• Recupere parte do tempo de mercado perdido durante a revisão da agência
fazendo com que sua patente permaneça em vigor ou seja compensada pelos
benefícios econômicos que não puderam ser obtidos naquele etapa.
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Variedade de Plantas
Registramos e processamos direitos de variedades de
plantas em jurisdições emergentes com economia de
tempo e custos ao lidar com um único pedido em
várias jurisdições.

01.

Como funciona?
Depois de receber todas as informações e fatos específicos da situação que
você está enfrentando, nossos especialistas desenvolvem a melhor estratégia
para registrar e processar direitos de variedades de plantas em jurisdições
emergentes; e entregá-la juntamente com uma estimativa de custos, tempo e
chances de sucesso. Nossas equipes interdisciplinares são compostas por
advogados e técnicos especializados, incluindo engenheiros agrônomos,
químicos, biólogos, entre outros.

Análise do
caso

02.

Benefícios

Desenvolvimento
da estratégia de
registro

Estimativa de
custos, tempo e
chances de
sucesso

Registro e
processamento
de Direitos de
Variedades de
Plantas

• Obtenha o direito exclusivo de usar suas novas variedades de plantas da
maneira mais econômica.
• Tenha o direito de iniciar ações judiciais contra infratores.
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Privacidade e Proteção de Dados
Ajudamos você a reduzir os riscos crescentes
decorrentes de violação dos Regulamentos de
Privacidade de Dados e a enfrentar sanções
monetárias.

01.

Como funciona?
Auxiliamos você com a melhor forma de lidar com dados em diferentes
jurisdições, uma vez que estão sendo regulamentados e protegidos de
várias maneiras. Criamos um sistema interno de gerenciamento de dados
ou, se necessário, representamos você em casos de violação em qualquer
jurisdição.

Análise do
caso

02.

Identificação
de riscos

Criação de sistema
interno de
gerenciamento de
dados

Defesa em
casos de
violação
(se necessário)

Benefícios
• Encontre a solução mais econômica para gerenciamento de dados em qualquer
jurisdição.
• Evite violar regulamentos de privacidade e proteção de dados e enfrentar
sanções monetárias.
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Assuntos Regulatórios
Fornecemos soluções econômicas para lidar com
produtos regulamentados.

01.

Como funciona?
Auxiliamos você sobre a regulamentação de produção e comercialização
de seus produtos em qualquer jurisdição, fornecendo a solução mais
econômica para lidar com eles. Nossos serviços vão desde o
desenvolvimento de estratégias para aprovação, até a comercialização e
tratamento de casos fora da conformidade.

Análise do
caso

02.

Benefícios

Avaliação da
solução mais
econômica

Assessoria
jurídica e
representação
para assuntos
regulatórios

• Tenha seus produtos aprovados pelas autoridades locais.
• Aprenda a maneira mais econômica de comercializar seus produtos em
qualquer jurisdição.
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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
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01012-010 São Paulo, Brazil
P +55 (11) 31043418

Munich, Germany
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