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Empresa lança no Brasil a sua maior campanha. Meta é divulgar vantagens da tecnologia sem fio.  
 
Liberdade é a palavra utilizada pela Intel para divulgar a sua "Semana da Mobilidade", conjunto 
de ações a ser trabalhado com exclusividade no Brasil, de 28 de março a 3 de abril. Neste 
conceito de mobilidade, segundo a empresa, estão incluídas tecnologias de notebooks, telefone 
celular e infra-estrutura de rede sem fio, além de conteúdo digital para dispositivos móveis, 
segmentos nos quais a Intel está inserida. A nova campanha envolve a participação de diversos 
parceiros, sob o comando da Intel. A McCann-Erickson, agência mundial da Intel, assina a 
comunicação.  
 
De acordo com o diretor de marketing da Intel, Elber Mazaro, desde 2005 mobilidade vem sendo 
trabalhada como uma área de negócios dentro da companhia em todos os mercados onde atua. 
"Existe um conjunto muito favorável que nos estimulou a desenvolver a mobilidade também no 
Brasil. Um deles é o bom momento econômico do País. Novos produtos de celulares estão 
chegando, mais modernos, e a própria estrutura da rede sem fio vem avançando", exemplifica o 
diretor de marketing da Intel.  
 
Na verdade, esta nova estratégia da companhia não refere-se apenas uma campanha publicitária, 
e sim a uma ampla ação comercial e de relacionamento da empresa. As peças de mídia - jornal, 
internet, outdoors - vêm para dar apoio e mostrar o quanto a gigante está engajada na causa da 
mobilidade. Um dos focos, por exemplo, é a venda de notebooks. "Do total das vendas de 
computadores no Brasil, os notebooks representam apenas 5%, enquanto nos mercados mais 
avançados este percentual é de 40%", diz Elber Mazaro.  
 
A Intel informa também que a expectativa é de que as vendas de notebooks dobrem este ano no 
Brasil - passando de 300 mil para 600 mil unidades, contando todos os fabricantes. Neste setor, a 
Intel é fornecedora da tecnologia Centrino, que na semana que vem terá novidade. "Nossa ação é 
uma forma de incentivar esta demanda de todo o mercado", diz o executivo. Lembrando que a 
Intel trabalha apenas no B2B, em diferentes braços da tecnologia.  
 
Este conjunto de ações da "Semana da Mobilidade" começou com teasers de propaganda, sendo 
que a campanha começa efetivamente hoje, quando a "surpresa" será revelada. Para acompanhar 
as diversas ações da próxima semana, a campanha tem um anúncio diferente a cada dia.  
 
Na terça-feira, por exemplo, será o Dia da Tecnologia Móvel Intel Centrino Duo, que a empresa 
anuncia para o mercado brasileiro, inclusive com a presença do presidente mundial. Na quarta, 
por sua vez, será o Dia da Conectividade Sem Fio; na quinta, o Dia da Nova Era Empresarial; na 
sexta, o Dia do Smartphone, enquanto no sábado e no domingo (1 e 2 de abril) é o Dia de 
Experimentar a Liberdade.  
 
Além de mídia de massa, a empresa utiliza espaços como táxis, bike banners, entre outros. "A 
mobilidade é um benefício muito claro. Tentamos simplificar ao usar o conceito de liberdade", 
comenta o diretor de criação da agência McCann, Danilo Martins. "Queremos que o Brasil também 
seja o País da tecnologia sem fio", reforça Mazaro, da Intel. "Por isso, nossa campanha, é claro, 
prevê gerar demanda."  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 24, 25 e 26 mar. 2006, Comunicação, p. C-6. 


