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Todos diferentes, todos Optimus 

Optimus lança campanha publicitária do Boomerang Total 

 

 

A Optimus lança hoje em televisão, rádio, imprensa e mupis, a campanha publicitária referente ao 

Boomerang Total, o novo tarifário da operadora que permite falar para todas as redes ao preço de 

uma chamada entre Optimus. 

 

Uma vez que com o Boomerang Total é igual falar para a TMN, Vodafone ou Rede Fixa, em qualquer 

dia da semana e qualquer hora do dia, a Optimus desmistifica o conceito de rede existente no 

mercado. A campanha, criada pela BBDO, desenvolve-se em torno da ideia “Todos diferentes, todos 

Optimus”, que serve de slogan à campanha. 

 

Recriando um mundo com três grupos de pessoas - os "laranjas" os “azuis” e os “vermelhos” -, os 

anúncios mostram como o Boomerang Total veio simplificar as comunicações móveis, aproximando 

cada vez mais as pessoas. 

 

No spot televisivo, pode-se ver uma praça onde os grupos se cruzam mas não se misturam. 

Começam então a chegar vários carros, um só com “azuis”, outro apenas com “laranjas”, surgindo em 

voz-off: “Isto dos tarifários tem destas coisas. Como o preço dentro das redes é mais barato, os azuis 

só falam com azuis, os vermelhos com vermelhos e os laranjas só falam com laranjas. Pois a 

Optimus tem boas notícias”. 

 

Nesse momento, numa esplanada em que cada mesa é ocupada por “azuis”, “vermelhos” ou 

“laranjas”, um tímido mas irresistível jogo de olhares faz com que um laranja se levante e se junte a 

uma vermelha. A voz-off entra novamente em cena para dizer: “Com o Boomerang Total é igual falar 

para qualquer rede, seja TMN, Vodafone, Rede Fixa ou Optimus. Ou seja, todos diferentes, todos 

Optimus”. 

 

Os grupos começam então a cumprimentar-se e a misturar-se, terminando num plano aberto da praça 

com pessoas de todas as cores em convívio. 


