
Telemar lança serviço de troca de mensagens 
Bruno Villas Boas 
 
Expectativa é de aumento de receita com novidade 
 
O Grupo Telemar lançou ontem o "Telefone Telemar Inteligente", serviço de trocas de mensagens 
de texto (SMS) entre telefones fixos e, inicialmente, para os celulares da Oi. Caso o telefone de 
destino não conte com a função SMS, o serviço converte o texto em uma mensagem de voz 
utilizando a tecnologia Text to Speech (TTS). 
 
A Telemar espera com isso aumentar mais o tráfego de SMS, contribuindo positivamente na 
receita de dados da companhia. Na comparação entre o terceiro trimestre de 2004 e o segundo 
trimestre do mesmo ano, o Grupo Telemar registrou crescimento de 15% na utilização de 
mensagens de texto por clientes Oi. O número de SMS saiu de 92 milhões para 106 milhões. 
 
- O Telefone Telemar Inteligente dá continuidade à estratégia de sinergia que começamos com a 
compra da Oi e, no ano passado, com o lançamento dos primeiros produtos convergentes, como o 
Oirelhão e o Oi Família - disse o diretor de Marketing de Varejo do Grupo Telemar, Alberto Blanco, 
lembrando que a base de clientes Telemar soma hoje 15,2 milhões de linhas. 
 
O serviço permite ainda o envio de mensagens para qualquer endereço de e-mail, utilizando o 
telefone como um computador. O Grupo Telemar está em contato com outras operadoras móveis 
e espera que no primeiro trimestre de 2005 os clientes de outras empresas de celular também 
possam receber e enviar mensagens de texto para aparelhos fixos. 
 
- No primeiro trimestre de 2005, o Telefone Telemar Inteligente contará com outros serviços; o 
envio e recebimento de SMS é o primeiro deles. Nossa intenção é que todo o menu de serviços do 
Oi esteja disponível no Telefone Telemar - afirmou Blanco. 
 
Para ter acesso a serviço é preciso comprar aparelho 
 
Para enviar mensagens do telefone fixo é preciso ter um aparelho compatível, que custa R$ 340. 
O cliente terá de assinar um pacote de serviços que inclui identificador de chamadas e 15 SMS ou 
TTs, com assinatura mensal de R$ 12,90. Caso ultrapasse o limite de 15 mensagens, o cliente 
pagará R$ 0,15 por SMS ou TTS enviado para telefone fixo ou Oi. 
 
O Grupo Telemar detem a concessão para operação de telefonia fixa local e autorização para 
serviços de mobilidade com a Oi na Região I, que abrange 16 Estados do Norte, Nordeste e 
Sudeste, além de atender a todos os outros estados brasileiros por meio de autorização de 
prestação de serviços em telefonia fixa e local, longa distância, com o Código 31, e dados. 
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