
    Tal Pai, Tal Filho.

A relação de amizade entre pai e filho, velejando e 
surfando em praias do Brasil e do mundo.


!



Programa  com duração de 30 minutos, pretende mostrar a importância do 
esporte na educação, saúde e formação cidadã. 



 TANIO BARRETO 

LOGLINE: Seja no café da manhã, no caminho de volta da escola ou velejando em 
novos picos pelo Brasil e no mundo, Tanio Barreto e seu filho Lucas Barreto, vão 
descobrindo na convivência diária com o esporte, uma forma de estender o prazer e o 
respeito da companhia de pai e filho no kite surf, esporte relativamente novo no pais, 
mas com números expressivos de crescimento em todo o mundo. 



SINOPSE:	 Os	 programas	 de	 relacionamento	 entre	 pais	 e	 filhos	 não	 são	 novidades	 nas	 grades	 de	
programação,	 existem	 diversas	 formas	 de	 abordagem	 do	 tema,	 temos	 algumas	 características	
especiais	 principalmente	 por	 ter	 Tanio	 Barreto	 como	 protagonista.	 Campeão	 brasileiro	 de	 surf	 e	
agora	de	Kite	 surf.	 Tanio	 vem	de	uma	 família	 tradicional	no	esporte,	 tendo	 recebeu	de	herança	a	
importância	 do	 esporte	 na	 formação	 física	 intelectual	 do	 cidadão	 e	 tenta	 passar	 o	 que	 aprendeu	
para	o	filho	Lucas.	



O Pai foi jogador de futebol profissional, integrante de seleções de base, a Irmã penta campeã 
brasileira de Jiutsu, tetra campeã sulamericana de Body Board. Desde cedo aprendeu que não e 
só de glorias a formação de um campeão. Luta, dedicação, paciência e foco, em qualquer 
competição, exige do atleta algo mais que o torna capaz de chegar na frente dentre tantos 
outros que tentam chegar ao mesmo objetivo.



Durante	 a	 série,	 será	mostrado	 os	 diferentes	 costumes,	 etnias	 e	 curiosidades	 de	 cada	
pico,	Tanio	e	Lucas,	poderão	receber	convidados	locais	que	facilitará	o	entendimento	dos	
costumes	 de	 cada	 região,	 compartilhando	 experiências	 de	 vida	 com	 as	 comunidades	
locais	 e	 dando	 dicas	 de	 ponto	 turísticos	 da	 cidade,	 gastronomia,	 cultura,	 lazer,	
entretenimento.	

Tanio é o atual campeão brasileiro profissional
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Um dos mais importantes componentes para encurtar a distância é a participação 
da     família, seja na educação, suporte ou simplesmente incentivando, a família e 
um dos pontos mais importantes dessa luta diária, mais que de um atleta bem 
sucedido, mas de um cidadão de bem, que levara para sempre esses valores. 




• Retorno em mídia espontânea;   

• Retorno em mídias sociais;   

• Fortalecimento da imagem da marca;    

• Conquista e manutenção de mercado;  

• Aumento do reconhecimento do público;   

• Ferramenta de comunicação;   


• Agrega valor à marca;  


• Marca associada ao esporte, qualidade de vida, saúde e bem estar   


• Baixo investimento em relação às campanhas publicitárias. 

  Investir no programa



• Kite 15: 15 metros  

• Kite 12: 12 metros 

• Comprimento: 6’1(6 pés e 1 polegada)  


• Largura: 18 e 3/4 de polegadas 

MEDIDAS DO EQUIPAMENTO



Impressão da logomarca no Kite   


• Adesivo Prancha (bico) 


• Adesivo Jet Ski 


• Adesivo Carro 


• Mídias Sociais 


Programa: 
• 60 comerciais 30”


• 60 menção 05”


Propriedade de imagem



TANIO BARRETO  E  LUCAS BARRETO

Lucas, com 16 anos é Free Rider e tem 
grandes chances de ser um campeão,  
seguindo o caminho do pai.

Atleta respeitado no cenário nacional e 
internacional pelo exemplo de 
profissionalismo, coleciona títulos no surf e 
kitesurf desde o inicio da carreira. 



Av. Das Americas, 3665, Lj 241,  Barra da Tijuca – RJ	
98894-8081- 3153-5712  
jb@infinitproducoes.com - www.infinitproducoes.com

    Tal Pai, Tal Filho.
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https://vimeo.com/178255594 
senha:  taniobarreto 
!
!
!
!
!
										

Junior	Brasil

Imagens e finalização: Renato Tinoco

mailto:jb@infinitproducoes.com
mailto:jb@infinitproducoes.com
https://vimeo.com/178255594

