
Claro Fixo anuncia nova campanha com Ronaldo, o Fenômeno 
Lançamento terá ações de merchandising com o ex-jogador 

 
Estreia dia 9 de janeiro novo comercial do telefone Claro Fixo que terá como 

destaque o ex-jogador Ronaldo, o Fenômeno. A campanha, criada pela F/Nazca, tem 
como tema “Barba” e será veiculada na TV Aberta, além de ter diversas ações de 
merchandising e teasers em programas de TV e em portais da Internet. A campanha tem 
o objetivo de divulgar o plano Fale à Vontade do Claro Fixo, que custa apenas R$ 19,90 
por mês e permite ao cliente falar, por tempo ilimitado, com qualquer telefone fixo de sua 
cidade. 

“O slogan „O barato mais ilimitado para a sua família‟ dá o tom exato da proposta 
do plano Fale à Vontade, do Claro Fixo. Optamos por trabalhar novamente a divulgação 
do produto de forma espontânea e divertida. Com isso, reforçamos nossa marca com o 
público-alvo”, diz Antonio João Filho, Diretor Executivo do Claro Fixo. 

Depois de ser destaque em outras campanhas do Claro Fixo, Ronaldo surge mais 
uma vez como garoto-propaganda. Agora, com novo visual que promete chamar a 
atenção. No anúncio, ele fica tanto tempo falando ao telefone que acaba barbudo e 
cabeludo. Outra surpresa acontece no final do comercial, quando Ronaldo encontra sua 
empregada falando no Claro Fixo e descobre que ela também está barbuda. As cenas 
enfatizam, com humor, o fato de o craque possuir o plano ilimitado do Claro Fixo. 

Com a campanha, o Claro Fixo pretende levar aos consumidores a vantagem da 
tarifa competitiva e, principalmente, os seus diferenciais por conta de serviços de alta 
qualidade. O Claro Fixo é uma alternativa diferenciada em telefonia residencial. O cliente 
pode manter o número de seu antigo telefone fixo e solicitar gratuitamente a portabilidade 
numérica, autorizada pelo governo. Além do plano Fale à Vontade, que custa apenas R$ 
19,90 por mês, todos os clientes do Claro Fixo têm acesso gratuito a serviços inteligentes 
como, por exemplo, identificador de chamadas, chamadas em espera e secretária 
eletrônica. 
 
Saiba como adquirir o Claro Fixo 
 Para saber mais sobre os planos comercializados e para adquirir o Claro Fixo, 
basta acessar o site http://www.claro.com.br/clarofixo/, ou entrar em contato com a 
Central de Atendimento ao Cliente pelo telefone 4004-4021. 
 
Sobre o Claro Fixo 

O Claro Fixo é o serviço diferenciado de telefonia fixa da Embratel. Reúne 
características como simplicidade, modernidade e alta qualidade, permitindo maior 
controle de gastos e benefícios aos clientes. O Claro Fixo possui diversos planos e tarifas 
especiais para ligações de fixo para fixo, celular, DDD e DDI. Além disso, oferece serviços 
inteligentes e gratuitos aos assinantes como, por exemplo, identificador de chamadas, 
chamadas em espera e secretária eletrônica. 
 
Ficha Técnica 
  
CLIENTE: Embratel 
TÍTULO: Barba 
PRODUTO: Claro Fixo 
PRIMEIRA VEICULAÇÃO:  09/01/2014 
DIRETOR GERAL DE CRIAÇÃO: Fabio Fernandes 
DIRETOR DE CRIAÇÃO: Rodrigo Lugato 
REDAÇÃO: Rafael Klein 
DIRETOR DE ARTE: Marcos Quinteiro 
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RTVC: Victor Alloza | Renato Chabuh | Gisele Campos | Maira Massullo | Rafael Paes 
ATENDIMENTO: Marcello Penna | Pedro Battesti | Rafael Franceschini | Valéria Coutinho 
MÍDIA: Lica Bueno | Rafela Queiroz | Kelly Prado | Nathalia Oliveira  
PLANEJAMENTO: José Porto | André Foresti | Gabriela Sanchez 
PRODUTORA DO FILME: Cia de Cinema 
DIREÇÃO: Rodolfo Vanni 
ASSISTENTE DE DIREÇÃO: Mariana Zdravca  
PRODUÇÃO EXECUTIVA: Maria João Calheiros 
ATENDIMENTO: Marina Leite  
DIREÇÃO FOTOGRAFIA: Carlos Zalasik 
COORDENADOR GERAL: Giba Rodrigues 
FINALIZAÇÃO: Sandra Castro | Cia de Cinema 
PRODUTORA DE SOM: Tesis 
PRODUTOR: Silvio Piesco | Thiago Lester 
LOCUTOR: Paulinho Dias 
ATENDIMENTO: Erica De Seta 
APROVAÇÃO CLIENTE: Antônio João Filho | Maria Cristina de Oliveira Bandiera | 
Adriana Aparecida de Andrade | Rafael Pohl 
 
 
 
PLANIN – Assessoria de Comunicação do Claro Fixo 
Angélica Consiglio e equipe – tel. (11) 2138-8900 – www.planin.com 
Contatos: Carolina Hilal, Marcela Meira e Carla Barros 
Tels. (21) 2121-6336, (11) 2138-8921 e (11) 99545-3946 
Email: clarofixo@planin.com 
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