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Desde 1999 no mercado carioca, a agência digital Advice NetBusiness , especializada 
em planejamento de marketing e relacionamento on-line, resolveu agora apostar no 
mercado de São Paulo. Com a estratégia, a Advice prevê incrementar, este ano, em 
20% o faturamento de R$ 5 milhões obtido em 2004. 
 
De acordo com a sócia fundadora, Risoletta Miranda, especialista em relacionamento 
virtual, o programa denominado Virtual Relationship Management (VRM), é a novidade 
da companhia. “O objetivo do programa é planejar de forma inteligente como 
estimular a interação do público utilizando diversas táticas de comunicação e 
relacionamento on-line como, hotsites, e-mail marketing, marketing viral, webcards, 
mídia on-line, entre outros”, declarou. 
 
Risoletta garante que a Advice é a pioneira na área de marketing na internet.  
Por conta disso, administra o relacionamento entre grandes empresas e seus clientes 
através da rede mundial de computadores. Em sua carteira de clientes estão Varig , 
Garoto , Vivo (Espírito Santo e Rio de Janeiro) e Odebrecht. 
 
Navegação virtual 
 
Este mês, a Advice foi contratada para desenvolver o portal do Brasil 1, o primeiro 
barco brasileiro que participará da Volvo Ocean Race, competição que terá início no dia 
5 de novembro de 2005. O site será um dos principais canais de comunicação do 
projeto Brasil 1. O comandante do barco é o atleta Torben Grael, bicampeão olímpico e 
vencedor de seis títulos mundiais em sua categoria.  
 
O projeto Brasil 1 tem apoio da Vivo — como patrocinadora master —, além de 
Motorola , Qualcomm e do Governo Federal através da Apex (Agência de Promoção de 
Exportações do Brasil). O projeto terá duração de dois anos.  
 
Segundo Enio Ribeiro, diretor do projeto Brasil 1, o site será a interface mais fácil e 
rápida dos internautas com os tripulantes, além de ser um informativo sobre o projeto. 
“Esperamos que as pessoas interessadas em esportes e navegação possam 
acompanhar cada fase deste projeto pioneiro no Brasil e possam torcer por mais uma 
vitória do Grael”. 
 


