
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
sobre a magellan IP 
 
Somos um escritório inovador que presta serviços 
de assessoria em processamento administrativo e 
consultoria em todas as áreas de propriedade in-
telectual. Nosso nome não é composto pelo so-
brenome dos nossos sócios. Em vez disso, foi inspi-
rado no navegador Português Fernão de Maga-
lhães (Ferdinand Magellan, em inglês), antepas-
sado de uma das sócias fundadoras. 
 
Magalhães foi um dos grandes exploradores da 
sua época. Primeiro Europeu a atravessar o 
Oceano Pacífico, lançou a expedição que 
completou a primeira circum-navegação ao 
mundo. Muitos acreditavam que a Terra era pla-
na e que sua missão era impossível. Mas ele via 
as coisas de forma diferente e, apesar de ser de-
safiado por muitos, sua viagem foi a prova con-
creta de que a Terra é de fato redonda. 
 
Tal como Fernão de Magalhães, queremos ousar 
ver o mundo da propriedade intelectual de for-
ma diferente. Queremos combinar valores tradi-
cionais com uma abordagem moderna para ge-
renciar e abordar problemas de propriedade in-
telectual. Queremos ajudar os nossos clientes a 
navegar no mundo da propriedade intelectual e 
desmistificar a proteção da propriedade intelec-
tual no Brasil e no exterior. Queremos desafiar os 
nossos clientes a verem sua propriedade intelec-
tual de uma perspectiva diferente. Seja ela pla-
na, redonda, ou mesmo de ponta-cabeça. 



a nossa filosofia 
 
foco no cliente 
 
Mantemos um relacionamento próximo e 
personalizado com os nossos clientes. 
Sabemos que problemas diferentes pre-
cisam de soluções distintas e tratamos 
cada cliente de forma única. Ao focar-
mos nossos esforços nos objetivos de nos-
sos clientes, prestamos serviços customi-
zados de alta qualidade, que agregam 
valor aos seus negócios. 
 
eficiência 
 
Usamos um sistema criptografado de ge-
renciamento de projetos e de casos e o 
nosso escritório atua de forma 100% digi-
tal. Isto significa que podemos acessar 
com segurança todos os nossos arquivos 
em qualquer lugar e a qualquer momen-
to, e oferecer resultados mais eficientes e 
confiáveis.  A fim de melhor aconselhar 
os nossos clientes, encorajamos reuniões 
frequentes, mesmo quando estamos 
longe. Com tecnologia de videoconfe-
rência é possível fazê-lo sem a necessi-
dade de desperdiçar tempo ou recursos. 
A nossa produtividade não é obstruída 
por burocracia ou conflitos organizacio-
nais internos, que muitas vezes afetam os 
escritórios de propriedade intelectual. 
 
ética 
 
É nosso objetivo agir com honestidade e 
integridade. Conduzimos os nossos assun-
tos profissionais segundo os mais altos 
padrões éticos e de acordo com todas 
as leis aplicáveis, procurando ser um es-
critório respeitado globalmente. Trata-
mos conflitos de forma séria, por isso não 
nos colocamos em situações em que sa-
bidamente um conflito de interesse pos-
sa ocorrer. Apenas representamos clien-
tes que sejam alinhados com nossa posi-
ção ética e não nos relacionamos com 
qualquer organização que adote políti-
cas ou práticas ilegais, não-éticas, ou 
discriminatórias de que tenhamos co-
nhecimento. 

qualidade 
 
Temos o compromisso de prestar serviços 
de alta qualidade. Serviços de primeira 
classe estão no centro do nosso DNA 
profissional. Também nos orgulhamos de 
sempre aconselharmos os nossos clientes 
de forma realista quanto às suas chan-
ces de sucesso e potenciais problemas 
antes de embarcarmos em um novo pro-
jeto. Oferecemos estratégias alternativas 
e criativas para a resolução dos proble-
mas de nossos clientes sem jamais ven-
der serviços desnecessários ou serviços 
para os quais não estejamos completa-
mente preparados para prestar.  
 
preços justos 
 
A obtenção de resultados de qualidade 
superior e o controle de custos na aquisi-
ção e manutenção de portfólios de pro-
priedade intelectual são muitas vezes 
incompatíveis, por isso investimos tempo 
e esforço para manter uma estrutura ra-
cional de custos e educar os nossos 
membros a prestar serviços da mais alta 
qualidade ao melhor custo. Informamos 
sempre sobre o preço real de cada ser-
viço, muitos dos quais tem um preço fixo. 
Quando isso não é possível, o custo de 
cada projeto é informado de forma cla-
ra antes do início do mesmo. Oferece-
mos também a oportunidade de presta-
ção de serviços de propriedade intelec-
tual a um preço fixo mensal para serviços 
em áreas estratégicas específicas.  
 
igualdade 
 
Valorizamos a diversidade e as contribui-
ções individuais. Promovemos um ambi-
ente de confiança e inclusão que reflete 
os valores da magellan IP. Temos orgulho 
de nos relacionarmos com os nossos co-
legas e clientes de uma forma genuína, 
que promove uma comunicação aberta 
e respeito mútuo. Queremos criar um lu-
gar de trabalho cativante e criativo on-
de cada membro é importante. 



o que fazemos 
 
Prestamos uma vasta gama de serviços 
administrativos perante o Instituto Nacio-
nal de Propriedade Industrial (INPI) e ser-
viços de consultoria na área de proprie-
dade intelectual no Brasil e no exterior. 
  
A natureza interdisciplinar da proprieda-
de intelectual tende a ser considerada 
complexa pela maioria das pessoas. Pa-
ra nós, é precisamente essa interseção 
única e desafiadora entre assuntos de 
natureza técnica, jurídica e de estratégia 
de negócios que nos motiva. 
 
Nós tratamos de propriedade intelectual 
e unicamente de propriedade intelectu-
al. Ao nos mantermos focados no que 
sabemos fazer melhor, podemos aper-
feiçoar continuamente nossos conheci-
mentos e prestar serviços da mais alta 
qualidade aos nossos clientes.  
 
Aconselhamos clientes de todos os tipos, 
desde startups e centros universitários de 
transferência de tecnologia até às maio-

res empresas multinacionais. Ajudamos 
nossos clientes a proteger suas criações 
inovadoras e a construírem seus portfólios 
de patentes, marcas e desenhos indus-
triais. 
 
Mediamos a negociação de novas tec-
nologias e aquisição e licenciamento de 
direitos de propriedade intelectual. Em 
parceria com os nossos clientes, identifi-
camos, protegemos e alavancamos seus 
ativos de propriedade intelectual de 
maneira eficiente e eficaz seja qual for a 
invenção, tecnologia ou marca. 
 
Ajudamos nossos clientes nacionais e in-
ternacionais a navegar no mundo da 
propriedade intelectual no Brasil. Con-
tamos também com a nossa experiência 
e com uma rede mundial de parceiros 
de confiança para ajudar nossos clientes 
a conseguirem soluções para suas ques-
tões de propriedade intelectual numa 
escala global. 
 

 
 
 

    
 

     
 

    
 



patentes 
 
Seja a sua invenção uma 
enorme plataforma de 
extração de petróleo a 
ser usada em uma bacia 
brasileira ou uma biomo-
lécula complexa, a nossa 

equipe está preparada para prestar um 
serviço de patentes abrangente, incluin-
do elaboração e acompanhamento de 
pedidos de patente, apresentação de 
subsídios contra pedidos de terceiros e 
processos administrativos de nulidade pe-
rante o Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial (INPI). Os nossos serviços tam-
bém incluem buscas por anterioridades, 
liberdade de exploração, opiniões técni-
cas sobre violação e validade de direitos 
bem como o monitoramento de pedidos 
de patente depositados por terceiros. 
Também avaliamos portfólios de patentes 
para fins de transferência de tecnologia e 
due diligence e prestamos consultoria em 
geral relacionada com proteção paten-
tária no Brasil e no exterior. 
 

marcas 
 
Marcas são, provavel-
mente, o mais importante 
ativo de propriedade in-
telectual de uma empre-
sa. Elas garantem quali-
dade, definem empre-

sas, produtos e serviços, e comunicam 
com os clientes. Uma marca forte oferece 
vantagens significativas de mercado. 
Ajudamos a proteger desde pequenas 
marcas locais a marcas líderes e reco-
nhecidas internacionalmente. Nossos ser-
viços incluem a apresentação e acom-
panhamento de processos de registro de 
marcas perante o Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial (INPI), buscas por 
anterioridades e análises de risco relacio-
nadas a marcas. Nossos serviços incluem 
também serviços de monitoramento de 
pedidos de marcas de terceiros, avalia-
ção de conflitos, apresentação de oposi-
ções, nulidades administrativas e pedidos 
de caducidade por falta de uso de regis-
tros de marcas de terceiros. Também 

avaliamos portfólios de marcas para fins 
de transferência e due diligence e pres-
tamos e consultoria em geral relacionada 
com proteção marcaria no Brasil e no ex-
terior. 
 

desenhos industriais 
 
No século 21, o design é 
mais importante do que 
nunca. A maioria dos 
produtos só alcançam 
sucesso no mercado 
quando possuem design 

atraente e criativo. As empresas precisam 
considerar a proteção de seus desenhos 
industriais no processo de criação de seus 
produtos. Nossa equipe atua na elabora-
ção, apresentação e manutenção de 
registros de desenhos industriais perante o 
Instituto Nacional da Propriedade Indus-
trial (INPI). Realizamos buscas por anterio-
ridade, de analise de infração e prepa-
ramos pareceres de liberdade de uso, 
violação e validade de direitos. Atuamos 
também no monitoramento de pedidos e 
registros de terceiros e na apresentação 
de nulidades administrativas contra ter-
ceiros. Temos uma vasta experiência na 
avaliação de portfólios de desenhos in-
dustriais e prestamos serviços de consulto-
ria geral relacionados à proteção de de-
senhos industriais no Brasil e no exterior. 
 

direito autoral 
 
O direito autoral é uma 
área da propriedade in-
telectual que está se tor-
nando cada vez mais im-
portante, especialmente 
com o aumento contínuo 

na criação e difusão de obras literárias, 
musicais e cinematográficas por meios 
eletrônicos. Ajudamos nossos clientes na 
proteção de suas criações intelectuais 
junto às autoridades competentes. Atu-
amos no aconselhamento para aquisi-
ções de obras protegidas por direitos au-
torais. Revisamos e elaboramos contratos 
de licença de direitos de autor, bem co-
mo outros contratos relativos a produções 
audiovisuais, publicitárias, musicais e artís-



ticas e prestamos serviços de consultoria 
geral relacionados com a proteção de 
direitos autorais no Brasil e no exterior. 
 

ciências da vida 
 
A proteção de invenções 
de ciências da vida pode 
ser um desafio no Brasil. 
As autoridades brasileiras 
passaram a permitir o pa-
tenteamento de produtos 

farmacêuticos e agrícolas somente após 
a promulgação do acordo TRIPS, o que 
deu origem a uma série de questões téc-
nicas e jurídicas sem precedentes, inclu-
indo a anuência prévia de patentes far-
macêuticas pelo órgão regulador sanitá-
rio ANVISA, exame acelerado de pedidos 
de patente para invenções que objeti-
vam o tratamento de certas doenças e 
ainda a questão da vigência de patentes 
depositadas pelo sistema pipeline. Nossa 
equipe tem um profundo conhecimento 
técnico e experiência comprovada na 
área de ciências da vida, estando prepa-
rada para atender os nossos clientes nas 
mais complexas questões complexas nes-
ta importante área tecnológica. 
 

biodiversidade 
 
O Brasil é um país com 
uma imensa biodiversi-
dade. Devido a sua 
grande importância e va-
lor intrínseco, a biodiversi-
dade brasileira é protegi-

da por regras rígidas. A Medida Provisória 
nº 2.186-16, de 2001, regulamenta o aces-
so ao patrimônio genético nacional, a 
proteção e o acesso a conhecimento 
tradicional associado de comunidades 
locais e povos indígenas, repartição de 
benefícios, acesso e transferência de 
tecnologia para a conservação e uso sus-
tentável da biodiversidade. Nós presta-
mos serviços de consultoria em matéria 
de procedimentos técnicos perante o 
Conselho de Gestão do Patrimônio Gené-
tico (CGEN), Comissão Técnica Nacional 
de Biossegurança (CTNBio), Instituto Brasi-
leiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA) e Ministério 
do Meio Ambiente (MMA). Também ofe-
recemos serviços de consultoria técnica 
para invenções biotecnológicas e cultiva-
res. 
 

cultivares 
 
A proteção de cultivares 
no Brasil é feita por um 
sistema sui generis de 
propriedade intelectual. 
Os direitos concedidos ao 
criador de uma nova cul-

tivar são controle exclusivo sobre o mate-
rial colhido e de propagação para fins 
comerciais. Nossa equipe oferece servi-
ços de assessoria e consultoria sobre to-
dos os aspectos da proteção de direitos 
sobre cultivares de criadores do Brasil e 
do exterior, incluindo serviços de consulto-
ria sobre a viabilidade de proteção de 
cultivares, apresentação e acompanha-
mento de pedidos de proteção de culti-
vares no Serviço Nacional de Proteção 
de Cultivares (SNPC) e registro para a 
comercialização de variedades de plan-
tas junto ao Registro Nacional de Cultiva-
res (RNC). Atuamos também no monito-
ramento de registros e/ou certificados de 
proteção de cultivares de terceiros, bem 
como na elaboração de oposições con-
tra pedidos de terceiros. 
 

nomes de domínio 
 
As empresas devem con-
siderar a possibilidade de 
registrar seus sinais distinti-
vos como nomes de do-
mínio, a fim de garantir 
sua proteção contra atos 

de pirataria e concorrência desleal na 
internet. O Brasil tem uma peculiaridade a 
este respeito, já que a legislação nacio-
nal só permite o registro de domínios para 
empresas legalmente estabelecidas no 
país. Nossos serviços incluem a verifica-
ção de colidências e viabilidade de no-
mes de domínio, consultoria relacionada 
à proteção de nomes de domínio no Bra-
sil e no exterior, incluindo o registro, pa-



gamento de taxas de anuidade, transfe-
rências e cancelamentos de registros. 
 

programas de computador 
 
Tendo em vista o cres-
cente papel dos progra-
mas de computador em 
uma ampla gama de se-
tores industriais, a prote-
ção adequada dessas 

inovações é uma obrigação. Fornecemos 
assistência a nossos clientes em todas as 
etapas relacionadas com a obtenção de 
registro para programas de computador, 
bem como novas topografias de circuitos 
integrados perante ao Instituto Nacional 
da Propriedade Industrial (INPI). 
 

contratos 
 
O investimento em tecno-
logia e inovação é uma 
estratégia eficiente para 
o sucesso de um negócio, 
especialmente no ambi-
ente altamente competi-

tivo de hoje. Nossa equipe apoia os nos-
sos clientes em negociações de transfe-
rência de tecnologia e de licenciamento 
ou exploração dos direitos de proprieda-
de intelectual. Elaboramos pareceres so-
bre o licenciamento, cessão e explora-
ção de marcas e patentes, bem como 
acordos de transferência de tecnologia e 
franquias. Também aconselhamos nossos 
clientes quanto às contribuições fiscais, 
cumprimento de requisitos e averbação 
de termos de acordos relacionados com 
patentes, marcas, desenhos industriais e 
indicações geográficas perante o INPI, a 
fim de permitir a remessa de royalties ao 
exterior. 
 

due diligence 
 
Ativos de propriedade 
intelectual estão entre os 
mais importantes nos ne-
gócios hoje em dia. Na 
era de fusões, aquisições, 
investimentos e desinves-

timentos em que vivemos, pode ser real-

mente um desafio entender portfólios de 
propriedade intelectual. Nossa equipe de 
profissionais experientes em negócios 
aconselha sobre direitos de propriedade 
intelectual de terceiros e como estes afe-
tam as atividades de nossos clientes. Nos-
sos serviços também incluem a análise de 
portfólios de propriedade intelectual e a 
preparação de relatórios de due diligen-
ce para financiamento, flutuação no 
mercado de ações e aquisição de negó-
cios ou projetos. 
 

estratégia global 
 
Seja em uma simples 
marca ou uma complexa 
invenção biotecnológica 
do estado da técnica, 
nossos especialistas têm 
capacidade e experiên-

cia para trabalhar junto com nossos clien-
tes para desenvolver e implementar estra-
tégias de propriedade intelectual no Brasil 
da forma mais adequadas aos seus ne-
gócios. Também estamos preparados pa-
ra ajudar na gestão estratégica de port-
fólios de propriedade intelectual a nível 
global através da nossa rede de respei-
tados associados em todo o mundo. 
 

indicações geográficas 
 
Com o avanço da globa-
lização, torna-se cada 
vez mais importante pro-
teger a origem de produ-
tos e serviços. As Indica-
ções Geográficas aju-

dam os consumidores a identificarem 
produtos como sendo de uma localiza-
ção ou origem geográfica específica fa-
mosa por seus produtos ou serviços. A le-
gislação de propriedade industrial brasi-
leira prevê a importância de proteger tais 
direitos e prestamos toda a assistência 
necessária no que diz respeito a análise e 
preparação de pedidos de reconheci-
mento de uma indicação geográfica pe-
rante o Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial (INPI), acompanhamento de 
processo administrativo e monitoramento 
de pedidos e registros de terceiros. 



quem somos
 
A nossa equipe tem um vasto conheci-
mento e longa experiência em proprie-
dade intelectual. 
 
A maior parte dos nossos membros possui 
cursos de pós-graduação em universida-
des prestigiadas, foram membros de re-
nomados escritórios de propriedade inte-
lectual no Brasil e são reputados especia-
listas em suas respectivas áreas de atua-
ção. 
 
Os nossos sócios fundadores têm diversas 
nacionalidades e coletivamente já vive-
ram em três continentes e cinco países 
diferentes. 
 
Não somos apenas fluentes em várias lín-
guas, mas em diversas culturas. Somos 
uma equipe internacional pronta a aju-
dar nossos clientes a maximizar seu po-
tencial de propriedade intelectual numa 
escala global. 
 
A nossa equipa tem atualmente 15 cola-
boradores, incluindo dois advogados, 
quatro agentes de propriedade industrial, 
e vários paralegais e pessoal de suporte. 
 
Os nossos sócios foram reconhecidos pe-
los seguintes guias e rankings: 
 

• IAM 300 Strategy 
• IAM 1000 Patents 
• Who's Who Legal 
• Análise Advocacia 500 
• Leader's League 

 
 

magellan IP e os seus membros são afilia-
dos das seguintes organizações: 
 

• Ordem de Advogados do Brasil – 
OAB 

• Association Internationale pour la 
Protection de la Propriété Intellec-
tuelle – AIPPI 

• Association of University Technolo-
gy Managers – AUTM 

• Associação Brasileira da Proprie-
dade Intelectual – ABPI 

• Associação Brasileira de Agentes 
da Propriedade Industrial – ABAPI 

• International Trademark Associa-
tion – INTA 

• American Intellectual Property Law 
Association – AIPLA 

• Royal College of Science – Reino 
Unido 

• European Federation for Biotech-
nology – EFB 

• Conselho de Informações sobre 
Biotecnologia – CIB 

• Sociedade Brasileira de Bioquímica 
e Biologia Molecular – SBBq 

• Conselho de Regional de Farmá-
cia do Rio de Janeiro 

• Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia do Rio de 
Janeiro 

  


