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Serviços de Marcas Registradas

Pensamento 

Criativo

Estamos comprometidos em fornecer 

soluções criativas para conflitos de PI, 

sempre com ideias inovadoras. 

Respostas rápidas
Respondemos rapidamente a cada 

consulta de nossos clientes com 

clareza e simplicidade. 

Relatórios de Status 
Regulares

Atuamos com uma abordagem prática 

para simplificar os esforços de nossos 

clientes. Nós os mantemos informados 

sobre todas as etapas dos 

procedimentos. 



Pesquisas de Autorização e 

Disponibilidade

Como funciona?

Verificamos se existe alguma marca já registrada que possa ser 

considerada similar ao símbolo em questão. Usamos diferentes algoritmos 

e estratégias de pesquisa específicas para fornecer nossa assessoria 

jurídica sobre a probabilidade de obter o registro.
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Verificamos se alguma marca registrada 

anteriormente pode representar um risco para o 

registro de sua marca proposta.

Benefícios

• Saiba mais sobre os possíveis riscos com antecedência.

• Elabore estratégias para evitar objeções. 

• Torne seus procedimentos de registro mais fáceis, rápidos e econômicos.
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01.

02.

Condução de 

estratégias de 

pesquisa

Revisão por 

especialistas

Avaliação 

estratégica

Anulação de 

pedidos e 

objeções



Registro e Processamento de 

Marcas Registradas

Como funciona?

Nossas qualificações e experiência nos permitem fornecer a melhor 

avaliação. Ao analisar a marca e os bens/serviços em questão, podemos 

preparar e depositar os pedidos de marcas registradas em qualquer 

jurisdição.
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Apresentamos pedidos em qualquer jurisdição para 

obter proteção global de suas marcas registradas.

Benefícios

• Obtenha o direito exclusivo de usar sua marca em conexão com os 

bens e serviços que você fornece.

• Tenha o direito de iniciar ações judiciais contra infratores.
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01.

02.

Análise de 

marca 

registrada

Preparação e 

apresentação 

do pedido



Registro e Processamento de 

Direitos Autorais

Como funciona?

Estudamos e preparamos todos os documentos necessários para o 

depósito do pedido de direitos autorais perante a Autoridade competente 

e/ou por meio de tecnologia Blockchain, exigível em qualquer jurisdição de 

nossa Região de Cobertura.
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Depositamos suas obras de arte, conteúdo criativo 

e software perante as Autoridades de Direitos 

Autorais locais e por meio da tecnologia Blockchain. 

Benefícios

• Simplifique a produção de provas e evidências, em caso de violação 

dos seus direitos autorais.
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01.

02.

Preparação de 

Documentos

Pedido



Resolução de Conflitos

Como funciona?

Detectamos, informamos e orientamos sobre conflitos das marcas que 

estão sob nossos cuidados e apresentamos o curso de ação mais 

adequado para remover obstáculos e resolver qualquer inconveniência. As 

resoluções extrajudiciais são nossa especialidade. 
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Garantimos a melhor competência do setor para 

resolver qualquer tipo de conflito de marcas, como 

oposições, ações administrativas, recusas 

provisórias, etc. 

Benefícios

• Reduza custos, agilize procedimentos e proteja seus direitos de marca 

com a mais alta qualidade. 
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01.

02.

Detecção, 

comunicação e 

orientação sobre 

conflitos

Remoção de 

obstáculos

Resolução de 

conflitos



Monitoramento de Marcas Registradas

Como funciona?

Nossa vasta experiência em revisões de banco de dados e algoritmos 

precisos fornecem resultados da mais alta qualidade que são enviados a 

você para fins de oposição e defesa geral de suas marcas.
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Monitoramos suas marcas com o nosso software de 

monitoramento global e relatamos marcas 

semelhantes que podem causar confusão e são 

publicadas em todo o mundo.

Benefícios

• Tenha um serviço centralizado para monitorar publicações de novas 

marcas em todo o mundo. 

• Receba orientação especializada em quaisquer jurisdições relevantes.

• Crie uma estratégia de defesa eficaz para suas marcas. 
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01.

02.

Revisão de 

bancos de 

dados

Relatório Oposição e 

defesa geral de 

suas marcas



Transferência de Titularidade

Como funciona?

Podemos estudar os detalhes de qualquer transferência ou mudança de nome, bem 

como a documentação disponível para cumprir os requisitos de cada Escritório.

Se necessário, podemos redigir declarações juramentadas para simplificar os 

procedimentos e obter o registro o mais rápido possível.
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Ajudamos você a registrar qualquer transferência de 

titularidade ou endereço de suas marcas para 

mantê-las atualizadas com seu verdadeiro e atual 

proprietário.

Benefícios

• Garanta procedimentos de renovação mais tranquilos.

• Evite transferências e objeções de última hora dos escritórios de 

marcas registradas.

• Facilite a prova de uso. 
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01.

02.

Estudo de 

transferência

Cumprimento de 

exigências

Registro
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