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Sumario das
Qualificações






Educação

10 anos de experiência no Departamento Jurídico de empresas multinacionais
reguladas e com forte atuação na área de tecnologia, propriedade intelectual e bens
de consumo.
Advogada com foco na área empresarial, forte expertise e experiência em assuntos
de direito do entretenimento, telecomunicações, propriedade intelectual e contratos.
Fluente em Inglês – residência nos EUA por 4 anos.

Certificada em Negociação pelo Program on Negotiation (PON)
Harvard Law School (Out. 2013)
Mestre (LL.M) em Intellectual Property & Information Technology
DePaul University College of Law - Chicago, EUA - 2009/2010
Certificada em Advertising Law
John Marshall Law School - Chicago, EUA – (Maio/Ago 2007)
Bacharel em Direito
Universidade Presbiteriana Mackenzie (2001/2005)

Experiência
Profissional

Sky Brasil Serviços Ltda.
Gerente de Assuntos Legais e Relações Governamentais (desde Março/2012)
Supervisora (Junho/2010 – Março/2012)
Assessora jurídica (Agosto/2007 – Junho/2010)
•

Responsável pelo suporte legal às estratégias de negócio da empresa relacionadas ao
lançamento de novos produtos e serviços de TV por Assinatura, Video-on-demand,
conteúdo online (OTT), banda-lagra, dentre outros.

•

Responsável por atender à área de marketing e de vendas, revisando todas as
campanhas publicitárias, dando suporte jurídico às estratégias de vendas, assuntos de
promoções comerciais, ética publicitária, privacidade, redes sociais, direitos autorais,
regulação de conteúdo pela ANCINE, concorrência desleal e assuntos de
telecomunicações.

•

Responsável pelo apoio jurídico aos assuntos de relações de consumo, realizando
contato institucional e negociações com autoridades responsáveis pela defesa do
consumidor.

•

Responsável pelo gerenciamento de um extenso portfólio de marcas, utilizando as
melhores práticas para proteger, negociar, litigar e implementar regras de compliance
pelas redes credenciadas da SKY.

•

Responsável pela análise e elaboração de contratos e documentos legais relacionados à
propriedade intelectual, tecnologia e marketing.

•

Líder de projetos de compliance às novas leis e regulamentações em vigor, especialmente
relacionadas aos direitos dos consumidores, normas sobre empacotamento e conteúdo
audiovisual.

•

Responsável pelo gerenciamento de políticas públicas locais e internacionais que possam
afetar o negócio, criando estratégias institucionais, mapeando steakholders e advogando
os interesses da empresa frente aos órgãos públicos, para contribuir na redação de novas
leis e regulamentações.

•

Responsável por dar suporte ao time de patentes e privacidade localizado nos EUA.

•

Participação efetiva em projetos jurídicos estratégicos para a empresa.

•

Responsável por representar a empresa perante Associações, bem como speaker em
nome da empresa em diversos eventos públicos.

•

Responsável por gerenciar escritórios externos, assegurando uma representação
apropriada e efetiva.

•

Rerport direto ao Vice-Presidente Jurídico e de Relações Institucionais.

Pedraza, Maximiano, Kawasaki e Assolini (PMKA) Advogados
Advogada Jr./Pleno (Abril/2006 – Agosto/2007)
•
•

•

Elaboração e análise de diversos tipos de contratos para empresas multinacionais e
grandes empreendimentos.
Elaboração de opinião legal, consultas e pareceres relacionados ao direito civil e
direito do consumidor.
Representação de diversos clientes em negociações de contratos.

Laboratórios Pfizer Ltda.
Estagiária (2002-2005)

Outros cursos e
participações

•

Suporte e análise de diversos contratos para a área de Marketing e TI.

•

Suporte ao gerenciamento do portfólio de marcas e patentes.

•

Suporte nos processos administrativos e ações judiciais em geral.

•

Participação na aquisição e incorporação da Pharmacia Brasil Ltda. pelos Laboratórios
Pfizer Ltda., auxiliando em todos os documentos societários, contratos e Ato de
Concentração.

•

Coordenadora do Comitê de Comunicação Social da ABDTIC (Associação Brasileira
do Direito das Telecomunicações, Informação e Comunicações), desde 2009.

•

Palestrante no Instituto Brasileiro de Política Pública (IBDP): O Marco Civil da Internet no
Brasil (Junho/2013)

•

Palestrante convidada na audiência pública do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a
Lei n. 12.485/11 - nova Lei da TV por Assinatura (Fevereiro/2013)

•

“Advanced Course on IP and Electronic Commerce”, World Intellectual Property
Organization - WIPO (Abril/Julho 2013)

•

Speaker no Fórum de Marketing Legal da ABA: Os desafios de gerenciar marcas
renomadas em redes sociais (Setembro/2012).

•

Speaker no Comitê de Software e Internet da ABPI: A proposta de regulamentação
do audiovisual (Maio/2012)

•

“IP Annual Symposium”, Northwestern University (Março/2010)

•

Curso de Direito do Entretenimento, Instituto Internacional de Ciências Sociais (IICS)
(Ago/Dez. 2008)

Idiomas

•

Português (nativo); Inglês (fluente); Espanhol (conversação)

Publicações
selecionadas

•

United States Experience: Will The Spectrum Today Meet the Wireless
Broadband Demand of the Future?, Revista de Direito de Informática e
Telecomunicações, São Paulo, Editora Fórum, v.5, n. 9, Jul/Dez. 2010

•

Direito da Moda: a legislação de direitos autorais está adequada à realidade
desta indústria? - Revista n. 40 da ASPI (Julho/2013)

