
No CMA consideramos fundamental 
a melhor gestão de ativos imateriais.                    
Estes são cada vez mais estratégicos 
para as organizações. 

A competitividade exige práticas para proteção de 
dados, marcas, tecnologias e outros direitos de ex-
clusividade associados ao negócio. 

Nosso escritório atua na assessoria jurídica em 
questões como Propriedade Industrial, Direitos Au-
torais, Software, Proteção de Dados, Direito Digital 
e do Entretenimento, oferecendo suporte legal efi-
caz nas mais variadas oportunidades comerciais e 
concorrenciais em que o empresário deseje investir 
– tanto no Brasil, quanto no exterior.

Sempre em um trabalho integrado – diferencial do 
CMA, nossos especialistas auxiliam clientes na ado-
ção de políticas adequadas, na formulação de con-
tratos, negociações e em diversos outros elementos 
inerentes a construção da proteção intelectual e de 
dados. Oferecemos uma assessoria abrangente que 
inclui áreas como tributário, societário e regulatório, 
importantes no processo de decisão e gestão. 

A nossa atuação, na área de propriedade intelectual 
e proteção de dados, tem como destaque os seguin-
tes serviços de assessoria:

PROPRIEDADE INTELECTUAL

MARCAS, PATENTES, DIREITOS AUTORAIS, 
SOFTWARE

 •  Registros de marcas, patentes, desenhos Indus-
triais e software perante o Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial – INPI, incluindo buscas 
prévias, bem como a adoção e condução dos pro-
cessos na esfera administrativa, desde o depósito 
até a concessão e manutenção dos respectivos 
registros;

 •  Elaboração e negociação de contratos de cessão, 
licenciamento e transferência de Tecnologia, en-
volvendo marcas, patentes, direitos autorais, sof-
tware, inclusive seu perante o INPI;

 •  Elaboração e negociação de contratos de fran-
quia, inclusive seu registro perante o INPI; 

 •  Registros de Nomes de Domínio e eventuais  
disputas relacionadas;

 •  Consultoria em direitos da propriedade intelectu-
al e da personalidade;

 •  Registros de nomes de domínio e eventuais  
disputas;

 •  Resolução de conflitos, seja na via judicial ou  
arbitral em relação a todos os bens de proprieda-
de intelectual.

 •  Diligência e análise de ativos em operações de 
fusões e aquisições.

RECONHECIMENTOS
Uma das empresas mais admiradas em Propriedade 
Intelectual pela “Análise Advocacia 500” – 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018, 2019 e 2020

Leading Firm em TMT: Cybersecurity and Data Privacy
The Legal 500: 2018-2020

Leading Firm em Propriedade Intelectual e  
Proteção de Dados
Leaders League: 2018-2021

PROPRIEDADE INTELECTUAL
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Drawing upon its co-operation with international 
powerhouse DLA Piper, Campos Mello Advogados in 
cooperation with DLA Piper guides foreign compa-
nies through the intricacies of the Brazilian regu-
latory framework concerning data protection and 
cybersecurity. In addition, the team is proficient in 
the analysis of agreements related to data trans-
fers, as well as due diligence exercises in the con-
text of M&A transactions.
The Legal 500

Apart from helping develop preventive measures 
against cyberattacks, the practice is also adept at 
handling matters related to data breaches. Co-he-
ad Paula Mena Barreto regularly assists with pri-
vacy compliance issues, which is also an area of ac-
tivity for co-leader Ricardo Caiado Lima. Manoela 
Quintas Esteves has extensive experience in data 
protection.
The Legal 500
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