São Paulo, BRASIL – 31 de março 2016:

RONALDINHO e MACIV TECNOLOGIAS anunciaram hoje uma parceria tecnológica que irá contribuir com a
forma como marca global "Ronaldinho Gaúcho" alcança clientes, mercados e tendências. A aliança reúne a
tecnologia de ponta da MACIV TECNOLOGIAS com a marca de RONALDINHO.

RONALDINHO, eleito duas vezes pela FIFA como melhor jogador do mundo e ícone global, vai brevemente
lançar o seu novo website estilo "Rede Social" e aplicativos para plataformas mobile, que serão
disponibilizadas pela MACIV TECNOLOGIAS. O novo serviço passará a ser um importante espaço para
RONALDINHO se comunicar com seus milhões de fãs espalhados pelo mundo, encorajando-os a interagir uns
com os outros. O serviço permite que os fãs acessem a muitas informações inéditas do seu ídolo, a qualquer
hora, em qualquer lugar com as últimas informações sobre o popular atleta internacional, incluindo notícias
oficiais, fotos, vídeos, jogos e um ambiente que lhes permite conversar sobre o RONALDINHO com outros fãs
em todo o mundo.
"Durante muitos anos, os meus fãs de todo o mundo têm sido muito gentis e solidários! Há muito tempo
estava procurando a oportunidade de os fazer sentir o quanto estou agradecido a eles pelo seu apoio e de
estar muito mais próximo deles. A parceria com a MACIV é uma ótima maneira de fazer isso ", disse
RONALDINHO.
"Como fã de futebol e como fã do Dinho, estou absolutamente encantado com esta parceria, que permite
oferecer este serviço totalmente gratuito para o público. Estou certo de que esta tecnologia vai marcar uma
nova tendência em como as estrelas do esporte e outras personalidades vão gerenciar o relacionamento com
seus fãs e seguidores", disse Miguel Sousa, fundador e CEO da MACIV. "Com esta tecnologia, os fãs tiram
proveito de uma comunidade de pessoas com os mesmos interesses e as personalidades são capazes de
construir um banco de dados de fãs falando sobre eles em um fórum dedicado".
Sobre o RONALDINHO

RONALDINHO é um jogador de futebol profissional, famoso por sua técnica, truques, dribles, chutes de
bicicleta, passes sem olhar e pontapés livres. Sua principal posição de jogo é como meia-atacante ou
avançado. RONALDINHO já jogou em alguns dos melhores clubes do mundo e é considerado um dos melhores
jogadores da história do futebol.
Sobre a MACIV TECNOLOGIAS

A MACIV é uma empresa tecnológica especializada em comunicações marketing B2C. Com escritórios no Brasil
e na Europa, sua tecnologia é utilizada por mais de 300 clientes em mais de 100 países.

