
LEXT INTELLECTUAL
PROPERTY

A LEXT é isso, é o futuro, é o ponto certo, e é a 

partir de agora.



NOSSA EMPRESA

A LEXT teve seu início em 2012 como uma empresa especializada em alguns tipos
de serviços de Propriedade Intelectual, tais como Análise de Registrabilidade de
Marcas, Prorrogações de Marcas e Pagamento de Anuidades de Patentes.

Isto aconteceu em razão da forte parceria com multinacionais do setor que
buscavam nos seus sócios, a credibilidade de um serviço de alta qualidade, aliada a
agilidade e flexibilidade de gerenciamento de informações e custos.

Com o tempo, mais e mais serviços foram sendo agregados, e, hoje, oferecemos
todos os tipos de serviços possíveis na área de Propriedade Intelectual, sempre com
a mais alta qualidade, sempre com agilidade, e sempre voltado para atender as
necessidades de nossos clientes.



QUEM SOMOS?

A LEXT é uma empresa especializada em Propriedade 
Intelectual, e nossa filosofia principal é ser totalmente 

voltada para a satisfação de nossos clientes. 

Nossa equipe é formada por profissionais de alto gabarito 
técnico, com plenas condições de oferecer aos nossos 

clientes um serviço de alto grau de qualidade, de forma clara 
e precisa, sejam eles micro empresas ou grandes 

multinacionais.



MISSÃO, VISÃO 
E VALORES.

MISSÃO

Nossa missão é proporcionar serviços de orientação e proteção de ativos 
de Propriedade Intelectual com alta qualidade, com capacitação técnica, 
dentro de um tempo mínimo, e com alta eficiência, por profissionais com 
alto grau de conhecimento da matéria, motivados, e comprometidos com 

o sucesso do cliente, dentro de um processo ético de trabalho. 

VISÃO

Ser uma empresa com visão global, inovadora dentro do mercado 
brasileiro, extremamente eficiente, buscando não só o seu próprio 

crescimento, mas também o crescimento da importância da Propriedade 
Intelectual no país.

VALORES CORPORATIVOS

Foco no cliente, Pessoalidade, Ética e transparência, Confiança, 
Responsabilidade e respeito ao próximo, Profissionais motivados, 

realizados e comprometidos, Qualidade, Agilidade, Comunicação clara, 
objetiva e transparente, Empreendedorismo e Inovação, Parcerias, 

Divulgação e ensino de Propriedade Intelectual no país, Crescimento e 
lucratividade



SÓCIOS

KRIS WILLIAMSON

Formado em Sociologia pela Universidade de Leicester e Direito pela
Universidade de Londres, Inglaterra. É membro da Ordem dos
Advogados da Inglaterra e País de Gales, Pós-Graduado em
Propriedade Intelectual pela Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro,
Agente da Propriedade Industrial; Membro da Ordem dos Advogados,
Conselho Seccional do Rio de Janeiro, Associação Brasileira da
Propriedade Intelectual (ABPI), International Trademark Association
(INTA), e Institute of Trademark Attorneys (ITMA). Atua nas áreas de
marcas, patentes, software e direitos autorais, franchising, contratos de
transferência de tecnologia e de prestação de serviços técnicos, nomes
de domínio e concorrência desleal.

kris.williamson@lext.com.br



SÓCIOS

MAURICIO DE SOUZA TAVARES

Com formação em Marketing pela ESPM e Direito pela Universidade
Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, é Agente da Propriedade Industrial
desde 1996. É Associado à Ordem dos Advogados do Brasil, Associação
Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI); e International Trademark
Association (INTA). É ex-professor de Propriedade Intelectual no Ibmec-RJ
e Estação Business School em Curitiba. Já fez palestras em diversas
organizações como ABA-Associação Brasileira de Anunciantes, SEBRAE,
entre outras. Atua nas áreas de marcas, patentes, software e direitos
autorais, franchising; contratos de transferência de tecnologia e de
prestação de serviços técnicos, e nomes de domínio.

mauricio.tavares@lext.com.br



SERVIÇOS



ALGUNS CLIENTES



CONTATO

Rua Gavião Peixoto, 124 – 1301 a 1303 - Icaraí

Niterói - RJ - Brasil - 24230-101

Brasil

Avenida José de Souza Campos 575 – Cambuí

Campinas – SP – Brasil – 13025-320

+55 21 3254-7588

info@lext.com.br

facebook.com/lextip

lextprop

lexip


