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A. Pesquisa de Patentes
B. Processamento de Patente e Modelo de
Utilidade
C. Depósito e Processamento de Desenhos
Industriais
D. Cessão de Direitos
E. Pedidos de Revisão de Patentes, Modelo de
Utilidade e Desenho Industrial

Respondemos rapidamente a cada
consulta de nossos clientes com
clareza e simplicidade.

Respostas rápidas

Atuamos com uma abordagem prática
para simplificar os esforços de nossos
clientes. Nós os mantemos informados
sobre todas as etapas dos
procedimentos.

Relatórios de Status
Regulares
Profissionais altamente
especializados

Conhecemos a alta complexidade dos
desafios de nossos clientes e estamos
prontos para a tarefa com uma equipe
com os melhores especialistas
técnicos que prestam assistência de
alto nível para cada caso.

Vanesa Martínez, Diretora

vanesa.martinez@moellerip.com
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Pesquisa de Patentes
Fornecemos um relatório sobre a probabilidade de
obtenção de uma Patente, Modelo de Utilidade, Modelo
Industrial ou Desenho Industrial.
Seja temático e/ou bibliográfico, consideramos tendências de patenteamento,
liberdade para operar no país desejado, monitoramento de tecnologia e relatório
sobre conhecimentos específicos.

Como funciona?
01.

Recebemos uma descrição detalhada do objeto de pesquisa. De
acordo com a área técnica, designamos um engenheiro especialista
para estabelecer várias estratégias de pesquisa a serem
implementadas em diferentes bases de dados. O engenheiro avalia os
resultados das pesquisas no banco de dados e prepara um relatório
técnico final. As informações fornecidas pelos nossos clientes são
totalmente confidenciais. Um acordo de confidencialidade pode ser
firmado, caso seja necessário.

Designação de
engenheiro
especialista

02.

Benefícios

Definição e
implementação
de estratégias de
pesquisa

Análise dos
resultados

Entrega do
relatório técnico

• Tenha o parecer de um especialista sobre a probabilidade de obter
uma Patente, Modelo Industrial, Modelo de Utilidade e/ou Desenho
antes de depositá-lo para garantir o uso racional dos recursos.
• Obtenha resultados confiáveis de profissionais qualificados e
experientes.
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Processamento de Patente e
Modelo de Utilidade
Cuidamos do depósito e da tramitação dos pedidos de
patente e modelo de utilidade de suas invenções.

01.

Como funciona?
Garantimos que todas as suas informações e documentação atendam às
exigências locais. Um engenheiro especialista no campo tecnológico da
invenção analisa as reivindicações para avaliar se a invenção pode ser
patenteada. Acompanhamos o processo de registro usando o nosso
software personalizável de gerenciamento de arquivos de casos até a
concessão e mantemos você devidamente informado durante todo o
processo.

Revisão e
preparação de
documentação

02.

Revisão por
engenheiro
especialista

Registro

Benefícios
• Exerça o direito de exclusividade.
• Impeça que outros façam, usem, coloquem à venda ou importem o
produto ou processo patenteado sem o seu consentimento.
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Depósito e Processamento de
Desenhos Industriais
Ajudamos você no processo de obtenção de proteção de
desenho industrial para a estética especial de seus
produtos.

01.

Como funciona?
Garantimos que todas as suas informações e documentação atendam
às exigências locais. Um engenheiro especialista em desenhos
industriais prepara o pedido e providencia o depósito.
Acompanhamos o processo de registro usando o nosso software
personalizável de gerenciamento de arquivos de casos até a
concessão e mantemos você devidamente informado durante todo o
processo.

Revisão e
preparação de
documentação

02.

Revisão por
engenheiro
especialista

Registro

Benefícios
• Exerça o direito de exclusividade.
• Impeça que outros façam, usem, coloquem à venda ou importem o
produto ou processo patenteado sem o seu consentimento.
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Cessão de Direitos
Auxiliamos você no processo de transferência dos direitos
de uma patente, modelo ou desenho industrial de um
proprietário para outro.

01.

Como funciona?
Depois de receber as informações necessárias para atender às
exigências locais, depositamos e processamos a transferência dos
direitos até seu registro no escritório de PI local. Durante todo o
processo, acompanhamos de perto o procedimento e enviamos
relatórios conforme o andamento. Se for preciso, cuidamos das
traduções necessárias e informamos o escritório correspondente
sobre o processo de transferência.

Revisão e
preparação de
documentação

02.

Depósito e
processamento

Registro

Benefícios
• Tenha um processo rápido para o seu caso.
• Receba relatórios conforme o andamento durante todo o processo
de registro.
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Pedidos de Revisão de Patentes,
Modelo de Utilidade e Desenho
Industrial
Auxiliamos você para que tenha êxito nos seus pedidos
de patente, modelo de utilidade e/ou desenho
industrial.

01.

Como funciona?
Verificamos as exigências locais para garantir que a descrição e as
reivindicações atendam à legislação local. Verificamos se a tecnologia,
ideia, processo ou desenho está perfeitamente descrito, incluindo
recursos novos e inovadores de sua PI. Todas as informações que você
fornece são estritamente confidenciais. Um acordo de
confidencialidade será firmado, caso seja necessário.

Revisão das
exigências locais

02.

Preparação
da descrição
adequada

Benefícios
• Garanta a proteção completa do seu direito de PI.
• Aumente as chances de aceitação do pedido.
• Reduza custos
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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

