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Principais players do mercado nacional

Fonte: dados fornecidos pelas próprias agências

Agência Histórico Faturamento Funcionários Principais clientes

Traffic Sports

J. Hawilla, um dos pioneiros do marketing esportivo no Brasil, abriu a Traffic em 
1980. Hoje, além da Traffic Sports, controla um grupo de comunicação com mais de 
1,5 mil funcionários. Entre as novidades introduzidas por Hawilla no mercado está o 
pagamento de patrocínio pelo fornecedor de material esportivo da seleção brasileira 
de futebol. A empresa também comercializa a Copa América e a Copa Sul-Americana 
e busca parceiro de naming right para a nova arena multiuso do Palmeiras.

Não divulga dados 
financeiros

387, dos quais 
33 nos Estados 
Unidos e 25 em 
Portugal

Visa, Kia, Mastercard, Embratel, Ambev, Petrobras, Rodobens, 51, 
Nissan, Cassio, Panasonic, LG, Movistar, Vivo, Tigre, SportingBet, Claro, 
Centauro e Makita

Koch Tavares

No mercado desde 1972, tem Luiz Felipe Tavares como principal sócio atual. No currículo 
da agência estão importantes realizações, como a criação dos torneios de futebol de 
praia e vôlei de praia, modalidades que hoje integram, respectivamente, o quadro da 
Fifa e o seleto grupo de modalidades olímpicas. É também a organizadora do Brasil 
Open, única etapa brasileira do circuito da ATP e da Liga do Desporto Universitário.

Não divulga dados 
financeiros 70 fixos

Gillette, Procter & Gamble (Oral-B, Duracell, Pringles, Vick, Always 
e Pantene, entre outros), Rede Globo, Rede Record, Confederação 
Brasileira de Tênis, Correios, Fifa, ATP, Mastercard Ourocard, 
Volkswagen, Banco do Brasil, Petrobras, Banco Votorantim, Topper, 
Wilson e Babolat

Latin Sports

Criada em 2001, tem hoje como sócios Carlos Alberto Galvão, Alberto Azevedo, 
Frederico Wagner e Ricardo Rosset. Seu principal cartão de visitas é o Ironman 
Brasil, o maior evento de triátlon da América Latina, único da região entre os 25 
que estão no calendário do circuito mundial. Na parte de running, destaque para 
o Circuito Track&Field Run Series e a Volkswagen Run.

Declara R$ 6,5 milhões 
em 2009 e estima 
crescimento de 30%  
para este ano

52 nos escritórios 
de São Paulo, 
Brasília e 
Florianópolis

Caixa Econômica Federal, Volkswagen, Track&Field, HSBC, Panasonic, 
Avon, Asics, Gatorade, Warner Bros., Instituto Ayrton Senna e Hospital 
de Câncer de Barretos

J.Cocco

José Estevão Cocco é um dos pioneiros do marketing esportivo no Brasil, tendo 
começado sua trajetória na década de 70 através da Novociclo e da Promo Ação. 
Nos anos 80, teve importante participação na popularização do vôlei no País. 
Fundou sua atual agência em 1986.

Declara R$ 14 milhões 
em 2009 e estima R$ 22 
milhões para este ano

43

Grupo Pão de Açúcar, Special Olympics do Brasil, Fittipaldi Racing, 
Universidade São Judas, Terraço Itália Restaurante, Campus Pelé, 
Confederação Brasileira de Basquetebol em Cadeira de Rodas, além 
das federações paulistas de vôlei, basquete e triátlon

ReUnion

A agência nasceu voltada para o automobilismo em 1992, mas começou a abrir 
o leque de atuação a partir da associação com o Grupo ABC, que adquiriu 30% do 
seu capital. O controle da operação permanece com os sócios Geraldo Rodrigues, 
Fernando Julianelli, Guilherme Schaeffer e Fernando Von Oertzen. As maiores 
realizações são a organização da São Paulo Indy 300 e o X Games Brasil. Na pauta 
para este ano está o mundial de vôlei de praia e o Parque da Copa.

Não divulga dados 
financeiros

40, entre 
funcionários e 
colaboradores

Ambev, SKY, Petrobras, Telefônica, Kia, Banco do Brasil, Mitsubishi 
Motors e Red Bull

Yescom

A agência dos sócios Thadeus Kassabian e Armenuhi Kassabian opera desde 1995, 
sucedendo a Kassabian Promoções. A principal atividade da empresa são eventos 
de corridas de rua e ciclismo — declara organizar 40 por ano, em média. Entre as 
principais corridas estão a Maratona e Meia Maratona de São Paulo, Meia Maratona 
do Rio, Volta da Pampulha e São Silvestre. No ciclismo a Yescom assina o Tour do 
Brasil, a Copa América e a Copa da República. A empresa também fez a organização 
técnica da maratona e da prova de ciclismo do Pan Rio 2007.

Não divulga dados 
financeiros 30

Rede Globo, Caixa Econômica Federal, Adidas, Montevérgine, Gatorade, 
HCor, Café Três Corações, Fisk, Instituto Brasileiro de Controle do 
Câncer, Novo Nordisk e Centauro

Brasil 1 Esporte

A agência, fundada em 2003 e que unificou operações com a Max Sports no início 
deste ano, tem hoje seu capital controlado pelo Grupo ABC, além dos sócios Alan 
Adler, Sergio Mello, Enio Ribeiro, José Roberto Pacheco e Marcia Casz. Entre os 
principais projetos estão o barco Brasil 1 na Volvo Ocean Race de 2005/2006, a 
etapa brasileira da mesma prova em 2008/2009 e eventos ligados aos esportes 
radicais. A empresa também atua no showbizz, tendo realizado as recentes 
passagens pelo Brasil de The Police, Elton John, James Blunt e Radiohead.

Declara R$ 34 milhões 
em 2009 e estima R$ 41 
milhões para 2010

28
Vivo, HSBC, Oi, Rolex, Embratel, Redecard, HDI, Volvo, Itaú, BBA, 
Bradesco, Light, Mitsubishi, Femsa, Embraer, Nivea, Fiat, VW, Brasken, 
Philips e Lorenzetti

HT Sports
A agência especializada em corridas dos sócios Helio Takai e Mayumi Takai está há 15 
anos no mercado. Em 2009 organizou 15 corridas em oito Estados e projeta 18 para 
este ano. O trabalho mais importante foi o Circuito de Corridas da Caixa.

Não divulga dados 
financeiros 20

Caixa Econômica Federal, Centauro, Globalbev (Marathon Isotônico), 
Pepper Comunicação, Grupo Edson Queiroz (Minalba e Indaiá), 
Montevérgine, TVB (SBT Campinas), MRV Engenharia, RBS e Jovem Pan 

Off Field

A agência fundada em 2005 por Eduardo Morato teve como projetos de maior 
repercussão a ativação promocional do patrocínio da Batavo ao Flamengo no 
início deste ano. Em 2007, esteve à frente das ações desenvolvidas pela Fiat — 
que, na ocasião, patrocinou 11 clubes de futebol. 

Declara R$ 3,5 milhões 
em 2009 e projeta R$ 7,2 
milhões para este ano

16 BRFoods, Penalty, AOC, Nike, Volkswagen, Fiat e Suvinil

Tratado no passado como 
ação de oportunidade ou pla-
taforma para promoções e 
eventos, o marketing esportivo 
brasileiro vem se consolidando 
nos últimos três anos como 
disciplina de comunicação in-
dependente, cada vez mais de-
sejada pelas marcas. O primeiro 
grande impulso para sua pro-
fissionalização aconteceu com 
a aprovação, no final de 2006, 
do Projeto de Lei no 11.438, de 
incentivo ao esporte, que abriu 
o primeiro caminho para que 
empresas pudessem deduzir 
no imposto de renda até 1% 

Ciclo de grandes eventos 
aquece marketing esportivo 
Lei de Incentivo ao Esporte e escolha do Brasil para sediar a Copa de 2014 e a  
Olimpíada de 2016 impulsionam a atividade e atraem grupos investidores
Robert Galbraith

Sete grandes especialidades

Os principais serviços prestados pelas agências  
especializadas em marketing esportivo

• Ativação de patrocínio esportivo

• Organização de eventos esportivos

• Intermediação de contratos de patrocínios

• Definição da plataforma ideal para cada marca

• Planejamento estratégico para comunicação via esporte

• Criação e gestão de propriedades

• Gerenciamento de carreiras de atletas Cocco é o primeiro presidente da Academia Brasileira  
de Marketing Esportivo, lançada no início do ano

Fo
to

s:
 d

iv
ul

ga
çã

o

jaime
Text Box
Foto



26 de abril de 2010 .27capa

Principais players do mercado nacional

Responsável pelo Brasil Open de Tênis, a Koch Tavares foi uma das poucas que contou com parceiro internacional: a Octagon

do volume de recursos aplica
dos em patrocínio a entidades 
esportivas. Esse índice passa 
a ser de 2% a partir de 2011. A 
escolha (em outubro de 2007) 
do Brasil como sede da Copa 
do Mundo de 2014 e do Rio de 
Janeiro como sede da Olimpía
da de 2016 deu a largada para 
uma corrida entre empresas 
interessadas em se associar ao 
boom que o esporte viverá nos 
próximos seis anos. 

A demanda por serviços 
especializados resultou na 
criação, no início deste ano, da 
Academia Brasileira de Marke
ting Esportivo (Abra Esporte), 
entidade dedicada a defender 
e dar diretrizes às atividades 
exercidas pelas agências es
pecializadas, que nasceu com 
47 empresas associadas. José 
Estevão Cocco foi eleito presi
dente para o primeiro mandato 
de dois anos, tendo como mis
são inicial captar associados e 
dimensionar o tamanho desse 
mercado no País. O único dado 
concreto existente hoje é a 
estimativa da Associação Brasi
leira de Marketing Promocional 
(Ampro), que tem em seu mai
ling oficial cerca de 70 agências 
especializadas em esporte. 

Erich Beting, sóciodiretor do 
site especializado Máquina do 
Esporte, estima que existam 
no País aproximadamente 120 
empresas estruturadas para a 
atividade. “Mais de 70% delas 
surgiram nos últimos cinco 
anos na esteira da aprovação 
da lei e das perspectivas quanto 
à Copa e à Olimpíada, além da 
própria maturação da ativida

de. Uma ínfima minoria tem 
mais de dez anos de mercado”, 
afirma Beting, reconhecendo 
que seu próprio empreen
dimento vem crescendo no 
rasto desse novo mercado.

Um sinal de que a com
petitividade no setor está se 
acirrando é a aceleração de 
fusões e aquisições. Em 2008, 
por exemplo, a agência de even

tos Dream Factory criou uma 
divisão exclusiva para cuidar 
de marketing esportivo após 
incorporar as cariocas Give Me 
5, que tem entre os sócios Ber
nardinho (técnico da seleção 
brasileira de vôlei masculino) 
e Carlos Alberto Parreira (ex
técnico da seleção brasileira 
de futebol), e Moovin, de Duda 
Magalhães, hoje sócio e diretor 

geral da operação. No ano pas
sado, a quase cinquentenária 
Rino fez um acordo com a Ix, 
transformandoa em seu braço 
de marketing esportivo. O Gru
po ABC, que já tinha comprado 
30% do capital da ReUnion há 
três anos, anunciou no final de 
2009 a aquisição de 60% da Bra
sil 1, especializada em esportes 
de vela. Ao lado da Maior, a 
ReUnion e a Brasil 1 fazem parte 
da divisão de entretenimento e 
conteúdo da holding.

Para Magalhães, os mo
vimentos se explicam pelo 
simples fato de o setor ter hoje 
outra perspectiva de longo pra
zo. “Antes, nosso horizonte era 
de dois anos, agora passou para 
seis. Hoje o marketing esportivo 
é um terreno mais seguro para 
investimentos e, em breve, não 
haverá mais espaço para players 
medianos. Os pequenos terão 
atuação restrita a mercados 
regionais”, prevê. Ele aposta 
que os grandes grupos de co
municação logo irão às compras 
para garantir em seu portfólio 
a presença de especialistas na 
disciplina. “A demanda virá dos 
grandes patrocinadores cujas 
contas publicitárias sejam ali
nhadas globalmente”, apon à

Agência Histórico Faturamento Funcionários Principais clientes

Brunoro Sports 
Business

José Carlos Brunoro, também da galeria de pioneiros do marketing esportivo, 
está há dois anos à frente de sua nova agência, tendo Marcelo Doria e Eduardo 
Rezende como sócios. O principal trabalho vem sendo a reestruturação da 
Confederação Brasileira de Basquete, trazendo de volta os ídolos brasileiros 
da NBA e a realização das Copas Américas de 2009 tanto do masculino como 
do feminino. A agência também cuida dos times de futebol do Pão de Açúcar 
em São Paulo e da rede Sendas no Rio, ambas equipes almejando alcançar as 
primeiras divisões dos estaduais.

Declara R$ 15 milhões em 
2009 e espera faturar o 
dobro neste ano

14
Semp Toshiba, Eurofarma, Confederação Brasileira de Basquete, 
Eletrobrás, Nike, Grupo Pão de Açúcar, Herbalife, Santos F.C. e 
Federação Paulista de Futebol

X3M

Bernardo Fonseca e Adriano Seabra lançaram a X3M no Rio de Janeiro em 2005 
para desenvolver projetos ligados a esportes olímpicos. Além da compra da 
licença para fazer o circuito de esportes outdoor XTerra no Brasil, os principais 
projetos são o desafio Brasil e Jamaica de Atletismo, Vela Show e Redbull 
Desafio no Morro.

Declara R$ 2,5 milhões 
em 2009 e aposta em R$ 
7,8 milhões para 2010

12 fixos e mais de 
30 temporários Nissan, Sesi/Fiemg, Redbull, UOL, Speedo, Fischer e Piraquê

BR Pro

A recém-lançada empresa é o braço de marketing esportivo da Pepper, agência 
de marketing promocional dos sócios Carlos Perrone e Anuar Tacach. Terá uma 
filial no Rio de Janeiro para prospectar negócios visando a Copa de 2014 e a 
Olimpíada de 2016.

R$ 12 milhões é a 
previsão para este 
primeiro ano

12
Corporate Run, Fashion Run e Kids Run, além da organização do 
mundial máster de surfe e do marketing do piloto de Stock Car 
Gustavo Sonderman

Dream Factory 
Sports

A agência resultante da fusão entre a Dream Factory, da família Medina, e a Give 
Me 5, dos sócios Carlos Alberto Parreira, Bernardo Rezende e Roberto Rezinski, 
foi formada em 2008, tendo ainda a associação de Duda Magalhães, que operava 
a Moovin. A maior realização é a Maratona Caixa da Cidade do Rio de Janeiro, 
cuja meta é ser uma das Top 6 mundiais. Além disso, cuida do projeto Wellness 
Rio 2010 e presta consultoria à CBV.

Declara R$ 5 milhões 
em 2009 e projeta R$ 15 
milhões para este ano

12 Caixa, Coca-Cola, Brasilcap, Asics, Claro, Glaxo, Light, CBV, Piraquê, 
Santa Constancia e Gol

Milk 
Comunicação 
Integral

Ricardo Santos e Rodrigo Raso operam desde 2004 sua agência voltada 
para eventos ligados ao segmento running. Os principais trabalhos foram 
organizados para Duracell, Nike, Tylenol, Sony Ericsson e TAM

Declara R$ 1,99 milhão 
em 2009 e estima R$ 2,5 
milhões para este ano

11

Nike, TAM, Duracell, British Airways, Água Frescca, Philips, Banco 
PanAmericano, Plus Vita, Editora Abril, Revista Runner’s World, Jornal 
Placar, Sony Ericsson, Johnson & Johnson (Tylenol AP, Nicorette, Band-
Aid e o.b.), Conibase, Secretaria do Esporte, Lazer e Recreação, Bayer 
Schering Pharma e ACE Seguradora 

Ix

A agência dos sócios Marcos Garcia e Jorge Damião se associou em fevereiro 
do ano passado à Rino Com para atuar de forma independente como braço 
de marketing esportivo da agência que tem 48 anos de mercado. Entre as 
realizações estão a negociação do contrato de patrocínio do Banco Cruzeiro do 
Sul ao piloto Bruno Senna, as duas últimas edições da Virada Esportiva em São 
Paulo e a Taça Brahma de futebol amador, com mais mil times.

Não divulga dados 
financeiros

Dos 72 da Rino, 
oito atuam 
com dedicação 
exclusiva à Ix

Brahma, Banco Cruzeiro do Sul, Secretaria Municipal de Esportes 
(SP), Federação Paulista de Futebol Society, Secretaria de Esportes 
e Lazer do Amazonas 

Siciliano Duek

Vicente Siciliano Júnior e André Duek começaram sua agência em 2005 e têm 
como trabalho mais significativo o licenciamento do piloto Hélio Castro Neves 
nos EUA. A empresa hoje foca aumento de projetos de comunicação e categorias 
internacionais.0

Declara captação de  
R$ 10 milhões para 
projetos em 2010

7 SRO Latinamerica, Banco Panamericano e Corinthians 

Elos Cross 
Marketing

Rodrigo Geammal e Fabiana Azevedo abriram a Elos em 2006 e têm como 
projeto mais emblemático a Copa Doritos, na qual colaboradores da PepsiCo 
participaram de um jogo na Vila Belmiro com ex-jogadores como Viola, Ronaldão 
e Muller.

Declara R$ 2 milhões 
em 2009 e estima R$ 2,5 
milhões para este ano

6
PepsiCo, Nuk, Esso, Sócio PFC (Globosat), Accenture, SAP, Bradesco 
Seguros e Previdência, Lillo, Quinta da Baroneza Golfe Clube e 
Ecoesfera

Hub-Lub

Beto Juliano abriu sua agência em 2005 com o nome Studio Manager Sports, mas 
desde o ano passado a empresa adotou a marca Hub-Lub. Hoje tem projetos 
em andamento com Christian Fittipaldi e aposta em novos talentos para pilotos 
brasileiros no exterior.

Declara R$ 1,7 milhão 
em 2009 e estima R$ 2,5 
milhões para este ano

4 fixos e outros 
terceirizados  
por job

Panasonic, Outback, Cimed, Officer Distribuidora, Microsoft, Nova Rent 
a Car, RSA Seguros, Ricardo Almeida e Grupo Comolatti 
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Diferentemente das agências 
de publicidade tradicional, as 
especializadas em marketing 
esportivo têm como principal 
proposta criar uma plataforma 
de comunicação para as marcas 
usando como pontes clubes, fe-
derações, atletas e até estádios. 
Um dos projetos mais ambicio-
sos visando a Copa do Mundo 
de 2014 é da Traffic, que está 
de olho em todos os estádios e 
arenas que serão construídos, 
disposta a captar empresas que 
batizem os novos empreendi-
mentos com suas marcas. Eduar-
do Barrieu, diretor de marketing 
e comercial da Traffic, afirma 
que o trabalho que vem sendo 

Novas arenas no futebol

Para Barrieu, o naming right funciona melhor com estádios novos, 
pois os mais antigos têm nomes consagrados

é preciso um investimento de 
longo prazo”, explica Barrieu.

Com as cotas de transmissão 
de eventos pela televisão em 
número restrito e a preços que 
poucas empresas podem bancar, 
muitas marcas têm buscado os 
patrocínios aos principais clubes 
de futebol, sempre levando em 
conta o perfil dos torcedores e 
as regiões onde predominam. 
A Batavo, que patrocinou o 
Corinthians até janeiro, fechou 
contrato com o Flamengo para 
2010. Em ambos os casos, a in-
termediação foi da Off Field.

Eduardo Corch, sócio e dire-
tor de planejamento da agência, 
explica que o foco de atuação 

A agência Ix viabilizou o patrocínio do Banco Cruzeiro do Sul ao projeto de estreia de Bruno Senna na Fórmula 1

Magalhães prevê que não haverá espaço 
para players medianos e que os pequenos 
estarão restritos a mercados regionais

ta o diretor da Dream Factory 
Sports. Para ele, a lógica das 
aquisições no setor dividirá as 
empresas que têm talentos, mas 
agem sem propriedades, daque-
las com propriedades, mas sem 
profissionais adequados para 
atendê-las.

Dinheiro parado
A Koch Tavares teve como 

sócia até dois anos atrás a norte-
americana Octagon, pertencen-
te ao Grupo Interpublic. Alcides 
Procópio, diretor de marketing 
da agência, explica que a Octa-
gon tinha como objetivo entrar 
no Brasil através da associação 
sem correr os riscos de uma 
operação solo. Mesmo com a 
separação, Procópio aposta que 
uma nova onda de aquisições 
deve ocorrer em breve com os 
grandes grupos de comunicação 
buscando posições fortes nesse 
mercado. “Negócios mudam a 
todo momento, mas as agências 
que têm o marketing esportivo 
em seu DNA e atuações sólidas 
certamente serão as mais pro-
curadas”, acredita o diretor da 
Koch Tavares. 

A empresa de consultoria 
Results International, que atuou 
na recente compra de 5% da 
Taterka pelo Publicis Group, tem 
agora uma demanda de um grupo 
multinacional para aquisição na 
área de marketing esportivo no 
mercado brasileiro motivada jus-
tamente pelos grandes eventos 
que o País sediará. Especializada 
em fusões e aquisições, a Results 
tem Eduardo Steiner como sócio 
na América Latina. 

Na visão de Amir Somoggi, 
diretor da área de esporte da 
Horwath RCS Auditoria e Con-
sultoria, a crise global esfriou a 
concretização de fusões e aqui-
sições nos últimos dois anos. 
Entretanto, o Brasil se tornou 
o destino preferido dos investi-
mentos em esportes por conta 
de vários trunfos conquistados 
em 2009, como o grau de in-
vestimento concedido por uma 
série de agências internacionais 
de avaliação de risco. “Há muito 
dinheiro parado em busca de 
bons negócios. Mas esses gru-
pos internacionais não vão fazê-
los sem parceiros com expertise 
local”, avalia Somoggi.

Fernando Julianelli, sócio-

diretor da ReUnion, afirma que 
a entrada dos grandes grupos 
de comunicação no marketing 
esportivo decorre da necessi-
dade de se posicionarem em 
segmentos competitivos. “As 
aquisições são quase sempre 
motivadas pela necessidade de 
crescimento rápido e conquista 
de posições fortes”, diz. Nesse 
sentido, são grandes as possibi-
lidades de que a ReUnion, espe-
cializada em esportes a motor, e 
a Brasil 1, forte em modalidades 
a vela, venham a unificar suas 
operações, em um horizonte 

de médio a longo prazo, com o 
objetivo de torná-las um player 
ainda mais robusto.

Apesar da inegável atrativi-
dade, Cocco alerta que muitas 
novas empresas estão entrando 
no segmento motivadas apenas 
pela grande visibilidade que o 
esporte terá até a Olimpíada 
carioca, sem projetos susten-
táveis de longo prazo. “O ‘pa-
raquedismo’ é hoje a principal 
modalidade”, critica. “O mar–
keting esportivo está sendo 
tratado como moda, assim como 
outras disciplinas já o foram. O 

pessoal de promoção e eventos 
começou a abrir os olhos, pois 
sabe que vai perder espaço para 
os profissionais que sabem usar 
as ferramentas do marketing 
esportivo de forma adequada 
em relação aos interesses das 
empresas”, analisa Cocco. 

Magalhães concorda e apon-
ta a falta de barreiras e de regu-
lamentação como facilitadores 
que funcionam para o bem e 
para o mal. “Hoje, basta ser um 
ex-atleta com algum prestígio 
para ter as portas abertas”, 
constata.

Text Box
conduzido no Parque Antárctica, estádio do Palmeiras, em São Paulo, servirá de referência.          A Traffic se colocará como responsável por toda a gestão da comunicação em torno da propriedade. "O naming right é um investimento que funciona melhor com estádios novos, pois os mais antigos têm nomes consagrados. Mas, para pegar,

Text Box
de sua empresa é identificar os melhores caminhos para "quem quer investir e não para quem busca recursos". O trabalho que oferece a todas as empresas que entraram no futebol é de ativação das propriedades dos patrocínios. "Poucas agências entendem as demandas que uma empresa tem quando investe em futebol", garante Corch,        que tem 

Text Box
passagem anterior pela área de marketing do São Paulo Futebol Clube.Para Marcos Garcia, sócio-diretor da Ix, as empresas anunciantes dispostas a investir em esportes dificilmente abrem mão dos especialistas. "Ninguém mais quer clínico geral operando cérebro", compara.    Segundo ele,           a

Text Box
apresentação de projetos consistentes facilitou a aproximação do Banco Cruzeiro do Sul do projeto que viabilizou a estreia de Bruno Senna na Fórmula 1, assim como o envolvimento da Brahma no maior torneio nacional de futebol amador, a Taça Brahma, que tem 128 times em sua fase final disputada no Pacaembu. (RG)
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 32, n. 1406, p. 26-28, 26 abr. 2010.




