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» Prof. Adalberto Belluomini, MsC, mestre em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP, é pós-graduado em 
Administração de Empresas pela FGV-EAESP e formado em Engenharia Mecânica-Aeronáutica pelo 
ITA. Trabalhou como executivo durante 12 anos nas áreas de Marketing e Planejamento Estratégico 
sempre em empresas de porte como Alpargatas, Abril, Smirnoff (atual Diageo), Villares e Moore 
Formulários (atual Donnelley). Foi Diretor Comercial da ARIES Representações e atuou no Governo do Estado 
de São Paulo por 4 anos onde como Diretor de Comunicações e Ouvidor ajudou a formar a 
ARTESP - Agência Reguladora dos Transportes. É consultor pela ARIES e FGV Projetos há mais 
de 25 anos, sempre coordenando e elaborando projetos nas áreas de marketing, pesquisa e 
planejamento estratégico para diversas empresas públicas e privadas. É professor do Depto. de 
Mercadologia da FGV-SP desde 1993 e professor de Marketing dos cursos de MBA da FGV Management.

» Profª. Danielle Faro, com MBA em Gestão de Marketing pela ESAMC, é pós-graduada em Direito Processual 
Civil pelo Instituto Internacional de Ciências Sociais e Advogada cível e especializada em 
Propriedade Intelectual, direito da Comunicação e do Entretenimento, e direito do Consumidor, graduada 
pela PUC-SP. É Personal & Professional Coach (com formação internacional pela Sociedade Brasileira de 
Coach), além de ser agente da Propriedade Industrial certificada pela ABAPI (Associação Brasileira de 
Agentes da Propriedade Industrial) e certificada OMPI – Organização Mundial de Propriedade Intelectual, 
entidade filiada à ONU, em Propriedade Intelectual e Industrial. Como consultora jurídica, ao longo de 23 
anos de atuação, participou da formatação de estratégias de comunicação de grandes corporações, 
assessorando departamentos de marketing e vendas, analisando e gerenciando riscos em suas ações de 
publicidade e marketing, conteúdos de sites, promoções comerciais, sempre na prevenção de demandas 
judiciais e administrativas. Atualmente, além da dedicação ao mercado publicitário, cultural e do 
entretenimento, também assessora entidades tais como a APP Sorocaba – Associação dos Profissionais de 
Propaganda, a ABFRN - Associação Brasileira de Fotógrafos de Recém-Nascidos, TV TEM (afiliada da 
Rede Globo de Televisão no interior de São Paulo), além de canais internacionais como Sony 
Entertainment, A&E, History Chanel, HBO e empresas como SAMSUNG e Liquigás, todos em 
suas estratégias de comunicação.   

Aspectos Jurídicos que Permeiam a Comunicação e Marketing 
Coordenação
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