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São Paulo, 3 de Setembro de 2003 - A operadora vai distribuir 2700 viagens, de TAM, 
em hotel Accor 4 estrelas, para todo Brasil. "Vou de 31". Com este slogan, a Telemar 
vai lançar nesta sexta-feira, em grande estilo, a sua campanha de fidelização do 
mercado de longa distância. Cerca de R$ 20 milhões estão sendo investidos num 
complexo programa de relacionamento que inclui, além da veiculação de várias peças 
em todas as mídias, o sorteio de 2700 viagens pelo Brasil ao longo de 90 dias, 
informou Jorge Braga, diretor da Telemar para DDD e DDI.  

A meta da Telemar é transformar em hábito o uso do código 31 nas ligações 
interurbanas, interestaduais e internacionais de seus clientes de linha fixa. A operadora 
também está de olho nos visitantes de sua região (16 estados do Norte, Nordeste e 
Sudeste) e, principalmente, nos donos de telefones celulares que desde junho 
passaram a ter também de escolher, a cada ligação, a operadora que vai carregar suas 
chamadas para fora das áreas de origem.  

Para motivar essa população toda, que num primeiro estágio exclui as regiões de São 
Paulo, Sul e Centro -Oeste, a Telemar vai sortear 31 viagens por dia, para 31 destinos 
diferentes, sempre dentro do País. O cliente ganha um cupom para participar do 
sorteio sempre que completar dez ligações para fora de sua cidade usando o 31. Se 
permanecer dez minutos no telefonema, ganhará pontos adicionais. Se for sorteado, 
poderá escolher o destino da viagem e, eventualmente, repassar o prêmio a uma  
pessoa de suas relações. A viagem será feita pela TAM, que por sinal possui programa 
de milhagem semelhante, e inclui quatro dias de estadia em hotel quatro estrelas 
pertencente à rede Accor, mais traslados. "Nossa escolha por viagens ocorreu porque 
uma pesquisa de opinião detectou que elas são o item mais valorizado como prêmios 
de promoções", afirmou Braga. A empresa obteve a autorização da Caixa Econômica 
Federal, para os sorteios, e contratou a consultoria Ernst & Young e a Incentive House, 
do grupo Accor, para estruturar a promoção, afirmou Braga. Andréa Beltrão será a 
garota propaganda da Telemar.  

A decisão de se restringir aos limites geográficos da concessão, pelo menos no 
mercado residencial, indica uma espécie de "acordo de cavalheiros" fechado entre as 
operadoras fixas, que se dispuseram a não "invadir" as áreas umas das outras, 
segundo avaliou Patrícia Peck, estrategista da Young & Rubicam. "Como o retorno 
obtido pelas operadoras telefônicas ainda é baixo em relação aos investimentos 
elevados que tiveram de fazer, elas têm preferido manter uma certa distância umas da 
outras", disse Peck. Com isso, investem no cliente que já era de sua própria região, 
para que ele utilize outros serviços seus além do de voz convencional.  

Outro fator tem sido considerado fortemente para a escolha desta estratégia. Trata-se 
de uma espécie de vacina contra a competição que vai se estabelecer quando houver o 
compartilhamento da chamada última milha, uma reivindicação cada vez mais próxima 
de ser atendida pelo órgão regulador. Em outras palavras, quando a Embratel e a 
Intelig entrarem no mercado local das três regiões, através da regulamentação do 
"unbundling", os clientes serão duplamente assediados com promoções de todo tipo. 
"Se já tiverem sido cativados pela operadora local, terão mais resistência à migração", 
disse Peck. Esta seria, portanto, a intenção da Telemar em investir no uso do 31, 
assim como da Telefônica e da Brasil Telecom, respectivamente. "O mercado vai se 



abrir ao contrário e as fixas querem se precaver desde já, fidelizando o seu cliente 
fixo."  

A Intelig, por sua vez, começou a veicular dois filmes ontem à noite, em que a nova 
garota propaganda Regina Casé demonstra ser mais barato usar o 23, no horário 
normal e também a partir do celular. Dona de 5% do mercado de DDD e de 20% do 
DDI, segundo seu próprio levantamento, a Intelig quer ampliar a clientela no Rio, São 
Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Brasília, Paraná e Goiânia.  
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