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Telefônica une-se às parceiras Siemens e Intelbras para incentivar serviços e troca de aparelhos.  
 
Normalmente, o que se vê na mídia, com bastante freqüência, inclusive, são campanhas 
publicitárias incentivando os consumidores a trocarem seus aparelhos de celular, cada vez mais 
modernos e sofisticados. A Telefônica, agora, lança uma forte ação para incentivar seu próprio 
negócio e o de alguns de seus parceiros.  
 
A campanha que estréia hoje à noite, assinada pela agência DM9DDB, revela o novo negócio 
acertado com a gigante Siemens e com a Intelbras, fabricantes de aparelhos domésticos - aqueles 
que quase nunca são trocados, à exceção, na maioria das vezes, de quando quebram ou dão 
defeito. "Não existe este hábito. Por isso estamos fazendo uma campanha para renovação da 
telefonia fixa", conta o diretor de negócios e serviços da Telefônica, Luiz Carlos Pimentel.  
 
O executivo explica que, assim como na telefonia móvel, os aparelhos domésticos também estão 
cada vez mais modernos e com design arrojado. Nos que estarão envolvidos nesta promoção da 
Telefônica, os da Siemens e da Intelbras, eles têm preços que variam de R$ 70 a R$ 850 
(incluindo até mesmo babá eletrônica). Ao todo, são 15 modelos trabalhados na ação de 
marketing, sendo oito sem fio (quatro de cada marca).  
 
Dois filmes, cada um deles com 30 segundos, mostram consumidores empurrando carrinhos num 
supermercado ou em grande loja de varejo. Eles encontram caixas promocionais com os 
aparelhos telefônicos que já estão à venda em todo o Estado de São Paulo em 560 pontos de 
varejo, incluindo empresas famosas como Casas Bahia, Fast Shop, Ponto Frio, Extra, Magazine 
Luiza e Lojas Cem.  
 
Os comerciais adaptados pela agência DM9 ainda destacam a promoção "Leve, Assine e Ganhe", 
na verdade a coqueluche desta ação. Ela garante três meses de ligações locais gratuitas na 
compra de um dos novos modelos - vale ressaltar, apenas da Siemens e Intelbras, parceiras na 
iniciativa - mais um kit de serviços digitais (com detecta, atendimento simultâneo, transferência 
de chamadas e secretária digital light). Antes da estréia da campanha na TV, que acontece hoje, 
mais de 2 mil clientes aderiram à promoção e já falam de graça em ligações locais, afirma a 
Telefônica.  
 
Em toda esta ação a empresa investe € 15 milhões, mas ela não vale apenas para o Brasil, apesar 
de a meta maior de venda estar concentrada por aqui.  
 
A campanha começa agora no Brasil, no mês de outubro vai para o Chile e em novembro estréia 
na Argentina e no Peru. Informa Pimentel, da Telefônica, que a meta é vender no Brasil 400 mil 
novos aparelhos até o fim do ano, quando a promoção deverá terminar. Nestes outros mercados 
citados, mais 300 mil aparelhos devem ser comercializados, totalizando 700 vendas nesta 
promoção, fora a ativação de 390 mil serviços no continente.  
 
Os filmes serão exibidos na Argentina, Peru e Chile, onde a Telefônica também realiza ações no 
varejo. As peças foram criadas pela DDB do Chile e passaram por adaptações para atender à 
cultura de cada país.  
 
O diretor de negócios da Telefônica destaca que desde que a empresa está presente no Brasil 
nunca houve uma ação como esta para varejo. "É a nossa marca presente nas lojas", enfatiza o 
executivo. Será, ainda, a primeira vez que uma mesma campanha publicitária divulga serviços do 
portfólio da operadora nesses quatro países.  
 



Pimentel ressalta também que o consumidor valoriza a tecnologia no aparelho fixo, "basta 
verificar a importância dada ao telefone sem fio". "Os novos aparelhos são muito mais modernos 
e com tamanho reduzido. Já para a Telefônica, os serviços também representam bons negócios", 
comenta.  
 
Consumidor paga menos  
 
Neste pacote de ofertas, o consumidor paga bem menos do que normalmente pagaria se não 
houvesse a promoção. Por R$ 9,90 ele tem direito ao pacote de serviços (tempo indeterminado) e 
durante três meses não paga os custos da ligação local. "Esta ação vale para todo o Estado de 
São Paulo", menciona o diretor da Telefônica.  
 
Somente o detecta (que custa sozinho R$ 9,90 mensais, fora da promoção) tem hoje 2,3 milhões 
de aparelhos instalados. Quanto aos aparelhos de telefone fixo, destaque, óbvio, para o mais caro 
entre os oferecidos, o de R$ 850. "É possível ouvir o choro da criança, por exemplo, com o 
aparelho instalado no quarto e usando a mesma linha", diz Luiz Carlos Pimentel. Antes de fechar 
com Siemens e Intelbras, o executivo diz que a Telefônica chegou a analisar a parceria com 
outras empresas. "Estas são duas companhias que modernizaram bastante os seus telefones 
fixos, objetivo da promoção", finaliza Pimentel.  
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