
José Luiz Liberato conquista o título de
Profissional de Marketing Brasil ao apostar
em um planejamento de marketing uni-
ficado, que tem permitido à TIM investir
em estratégias ousadas, irreverentes e, em
alguns casos, um pouco transgressoras

ANNA GABRIELA ARAÚJO

Este ano, o título de Profissional de Marketing Brasil
vai para um engenheiro químico que se especializou
em desenvolver fórmulas criativas e inovadoras no
universo da comunicação. Coordenando a diretoria de
imagem e publicidade da TIM, José Luiz Liberato con-
quistou o júri da 27a edição do Prêmio Profissionais de
Marketing do Ano ao direcionar todos os esforços da

companhia em um único objetivo: "Viver
sem fronteiras". Esse objetivo foi replicado
também para o público interno e para as
agências de publicidade e marketing que
prestam serviços para a TIM. O resultado
de toda essa integração é a construção
de uma imagem de marca consistente
e alinhada ao conceito da empresa do
Grupo Telecom Itália, que hoje é a única
operadora móvel presente em todos os
Estados brasileiros. "Esse prêmio é motivo
de orgulho para todos nós, pois engran-
dece a figura profissional do Liberato e
de toda a equipe da TIM Brasil", salienta o
presidente da TIM, Mario César Pereira de
Araújo. "Desde o início da operação nacio-
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nal, no final de 2002, a TIM vem construindo sua imagem
como uma empresa diferenciada e inovadora, que tem
uma marca aspiracional."
Há um ano, Liberato assumiu a missão de tornar real a
proposta de valor intangível adotada pela marca há cinco
anos. Para tanto, o engenheiro químico especializado em
administração de empresas tratou de desenvolver uma
fórmula capaz de unificar a linguagem de comunicação da
companhia. O primeiro passo foi reestruturar toda a área
de imagem e publicidade da TIM, que tem sede no Rio de
Janeiro e é composta por outros sete escritórios regionais.
"Tratei de colocar as pessoas certas nas funções corretas
e em números adequados, tanto na holding quanto nos
territórios", comenta Liberato.
Em paralelo, o diretor de imagem e publicidade da TIM rea-
linhou os esforços de comunicação da operadora em duas
frentes: above the line (campanha publicitária e demais
ações de mídia de massa) e below the line (merchandising,
promoção, eventos, marketing direto e mídia on-line). "Isso
me permitiu aumentar o budget destinado às ações de
below the line. Hoje a propaganda responde por 60% At
nossos investimentos, contra 40% da verba de below the

line, mas essa divisão está caminhando rapidamente para
meio a meio."
Para finalizar o processo de reestruturação, Liberato apos-
tou na criação de uma gestão disciplinada dos investimen-
tos de marketing da empresa. "Hoje, sei dizer, por atividade,
quanto estamos gastando do budget da empresa no Brasil
inteiro e qual o retorno obtido em cada ação."
O conceito de otimizar a verba de marketing da TIM o
executivo trouxe do tempo em que era responsável pelas
operações regionais da companhia. Durante sua passagem
tanto pela TIM Sul quanto pelo escritório de São Paulo
a empresa bateu recordes históricos de vendas. Como
conseqüência do trabalho de Liberato, a área corporativa
da TIM cresceu 46,6% no segundo trimestre de 2007 em
relação ao mesmo período do ano anterior. "Estruturei essa
área e a posicionei de maneira com que a empresa pudesse
crescer e se tornar líder de mercado. Sou um profissional
de marketing que vende. Quando faço uma ação de publi-
cidade estou de olho no resultado financeiro e de marca
que ela poderá gerar."
A partir daí, as duas agências de publicidade que aten-
dem a conta, McCann Erickson e Lewlara, passaram a



desenvolver apenas médias e grandes

campanhas. "São tantas iniciativas

que muitas vezes a área de publici-

dade pode cair na armadilha de fazer

pequenas ações que acabam atingin-

do apenas o público interno. Dessa

forma, a empresa fica sem verba para

iniciativas de grande visibilidade. Para

evitar esse problema, todo briefing

que passamos é destinado à criação

de estratégias impactantes e de vei-

culação nacional."

Já as ações promocionais ficaram a

cargo da Master, enquanto a comuni-

cação da marca no ponto-de-venda e

todo o design da imagem institucio-

nal da companhia foram centradas

na Tátil Design de Idéias. Em outra

frente, a DataMídia continuou res-

pondendo pelo marketing de rela-

cionamento, e a Dueto, pela realiza-

ção do TIM Festival, um dos maiores





música ultrapassa fronteiras e favorece a comunicação
entre as pessoas, ele utilizou o tema para tangibilizar o
conceito "viver sem fronteiras".

FOCO NA GESTÃO

Atualmente, Liberato trabalha focado em duas variáveis:
na construção de uma marca forte e, obviamente, na

demanda do varejo. A primeira variável é desenvolvida por
meio de aspectos intangíveis, ligados ao slogan da empre-
sa. "A música foi a forma que encontramos para mostrar
que viver sem fronteiras é realmente possível. Ações como
o patrocínio do Auditório do Ibirapuera (SP), o progra-
ma de responsabilidade social TIM Música nas escolas, o
Prêmio TIM de Música e o TIM Festival - maior evento de

"Somos o única agência que continua a trabalhar com a TIM desde o seu lançamento, em

2002. Começamos a atender a conta seis meses antes do start up. Hoje somos respon-

sáveis por toda comunicação da marca no ponto-de-venda, além de cuidar também da

imagem institucional por meio da criação de todas as identidades visuais dos eventos

daTIM. Desde a primeira edição do TIM Festival, por exemplo, desenvolvemos todo o

branding, a cenografia, a ambientação e a direção de arte do evento, assim como ocorre

com o Prêmio T/M de Música e o Auditório do Ibirapuera. Trabalhamos em parceria

com as demais agências da conta para construir uma identidade visual única

para a marca. Neste ponto, o Liberato fez uma grande diferença no processo

de construção de marca, já que veio somar à área de marketing toda a

sua experiência comercial. Ele conhece profundamente a companhia,

o que faz com que todo o trabalho criativo tenha uma orientação de

negócios focada no cliente. Dessa forma, ele ajudou a integrar duas

grandes áreas - institucional e ponto-de-venda -, que passaram a ter

uma conexão maior depois de sua chegada. Desafio, estimulo e inspira-

ção são as três palavras que definem nossa parceria com a TIM."



"Conheço Liberato há muitos anos, desde quando ele assumiu a direção comercial

da Pirelli. Na época, eu era o presidente da empresa. Depois, e/e foi ser presidente

da Olivetti (entre 2002 e 2004). Em ambas as empresas, seu trabalho trouxe

grande contribuição para as marcas. Assim, quando assumi a presidência do

conselho da TI M, o chamei para trabalhar conosco, a partir de 2004. Ele assu-

miu diversas funções em nossas regionais, até chegar ao cargo de diretor de

imagem e publicidade, em junho de 2006. Neste último ano, vi seu trabalho com

muita simpatia, já que ele contribuiu para o sucesso de nossa empresa. Ele é um

profissional que tem visão no longo prazo, que tem uma preocupação continua

com a imagem da marca. Sua contribuição não é somente na criação de ações de

venda, mas principalmente na escolha de temas que mostram ao consumi-

dora personalidade da empresa. O slogan 'sem fronteiras'nos carac-

terizou como uma empresa diferente no mercado nacional. Tenho

uma larga experiência em vários países, como EUA, França, Bélgica

e Irã e estou convencido de que é preciso trabalhar a imagem da

marca para que as vendas ocorram. Quando o produto é bom e o

conceito é verdadeiro, a mensagem precisa ser comunicada não só

por meio de promoções, mas de ações institucionais. O Liberato e

outros amigos da TI M compartilham dessa idéia. Estou muito con-

tente com esse reconhecimento por parte da revista Marketing.

Isso mostra que não é somente dentro da empresa que o trabalho

de Liberato é admirado!

música contemporânea do Brasil

- ressaltam a percepção de que

esse posicionamento ocorre de

fato", explica o Profissional de

Marketing Brasil, que destina

25% da verba de marketing da

TIM para ações relacionadas à

construção de marca. Segundo

, o executivo, a maior parte dos

investimentos, 75%, vai para as

campanhas de varejo. "Nos últi-

mos quatro anos, ganhamos três

vezes como marca Top of Mind

da categoria e nos tornamos líde-

res em todos os indicadores de

preferência do consumidor bra-

sileiro, mesmo não tendo a lide-

rança do segmento."



"O relacionamento entre McCann e TIM é muito produtivo. Do lado da agência, a conta

é atendida por minha equipe de criação, em São Paulo. Já do lado da TIM contamos com

a experiência e o profissionalismo de Liberato, que desenvolve o marketing da marca junto

com Mario Cohen. Juntos, eles formam um time equilibrado, que une razão com a emoção e isso

é transmitido de maneira muito forte para as agências que atendem a conta. É muito produtivo

trabalhar com eles, porque todas as idéias - muitas delas ousadas - são analisadas, aprovadas e até

ampliadas. Esse posicionamento se reflete diretamente no resultado da comunicação. Costumo dizer

que se o cliente não é bom, as boas idéias não saem da gaveta. Isso é algo que não acontece com a TIM,

porque essa equipe de marketing, quando vê uma idéia bacana, exige até mais do que está sendo

proposto. Um exemplo disso foi a campanha de TIM Music Store, o primeiro trabalho que

fiz com e/es. Criamos um filme publicitário com Fernandinho Beat Box - que faz efeitos

musicais com a boca. Durante as filmagem surgiram novas propostas. No final, acaba-

mos colocando dois comerciais no ar. Isso estimula muito a equipe de criação. Agora,

estamos veiculando a campanha do TIM Festival, que foi uma grande conquista da

McCann, já que é a primeira vez que a agência cria para megaevento."



Já a segunda variável é a
comunicação dos atribu-
tos tangíveis da marca,
que está relacionada aos
investimentos tecnológicos
que permitem à TIM ter
sempre uma inovação em
seu portfólio. Por exemplo,
no mercado corporativo a
TIM foi a primeira a lan-
çar o Blackberry no Brasil.
Em função disso, a com-
panhia assumiu a lideran-
ça desse segmento no país.
"Introduzimos ainda uma
série de planos da famí-
lia TIM Brasil, que possuía
outros serviços além de voz.
Assim, a empresa foi a primeira a oferecer em um mesmo
pacote voz, transmissão de SMS, MMS, navegação na web
e realização de chamadas de longa distância, já que é a
única operadora móvel que conta com um código próprio
de longa distância, o 41", explica o diretor de imagem e

publicidade da TIM.
Outro conceito ressaltado por Liberato em suas estratégias
de marketing é a questão da mobilidade. "Do ponto de vista
prático, viver sem fronteiras significa oferecer ao usuário
a possibilidade de falar no mundo inteiro, sem fronteiras.



Isso nós entregamos por meio de
inúmeros acordos de roaming em 181
países. A TIM também foi a primeira
operadora a oferecer roaming inter-
nacional para os clientes de celulares
pré-pagos."
Como resultado de todo esse tra-
balho, no início do ano a operadora
conquistou a liderança do mercado
em receita líquida de serviços ao
atingir R$ 2,66 bilhões de fatura-
mento no primeiro trimestre de 2007.
Para comemorar esse desempenho,
o comercial "Pássaros" foi lançado.
Em julho, ao atingir a receita líquida
total de R$ 3,059 bilhões, a TIM vei-
culou uma nova versão do filme, só
que com uma voz feminina fazendo
a locução e o pato piscando ainda
mais. "Podemos investir em conceitos
inusitados e bem-humorados porque
a TIM é a única operadora a se posi-
cionar como uma empresa moderna,
jovem de espírito e levemente trans-
gressora. Por isso, não fazemos coisas
óbvias", acrescenta Liberato.
Hoje, dos 27,5 milhões de clientes
da companhia, 22°/o são usuários de
planos pós-pagos, o que representa
a maior base de pós-pago do país. A
TIM também registra um uso médio
do celular por cliente acima da média
de mercado, atingindo a cifra mensal
de R$ 34,6 por aparelho. Grande
parte dessas conquistas é fruto do
trabalho de Liberato, que este mês
recebe o título de Profissional de
Marketing Brasil. "Como costumava
dizer Harrison King McCann, fun-
dador da agência McCann Erickson,
marketing é contar uma verdade bem
contada. Assim, quanto mais sim-
ples e resumida for sua comunicação
melhor o impacto da sua mensagem.
Sou um grande defensor da simpli-
cidade e da forma de contar uma
história partindo de um conceito ver-

PROPRIETÁRIO DA 18 I8BRANDING

"Em 2002, quando ainda exercia a função de diretor da Central Globo de

Comunicação, fui convidado a trabalhar junto com a Telecom Itália na criação de

uma imagem de valor para a marca TIM, que estava iniciando suas operações no

mercado nacional. Na época, não queria mais ser executivo de multinacional nem

abrir outra agência, já que no passado tinha sido dono da Futura Propaganda.

/Assim, nasceu a Branding, uma empresa especializada em marcas que

atende a um só cliente por vez por meio de um contrato que se renova ano a ano.

Junto com esse projeto, criei o site www. 1818branding.com.br, no qual explico todo

o trabalho de consultoria prestado para a TIM, desde o início. Em janeiro de 2009,

no último dia de trabalho com a TIM, tudo que escrevi nesse diário virtual será

publicado em um livro. Quando iniciamos a construção da marca o desafio foi

criar uma língua e um tom de voz únicos para a empresa, desenvolver uma perso-

nalidade própria para a marca. Analisamos o negócio da companhia e concluímos

que uma boa comunicação entre as pessoas só é possível se as fronteiras entre elas

forem levantadas, a fim de acabar com as diferenças. A partir daí definimos 'viver

sem fronteiras' como a frase símbolo da marca. Além disso, era importante mos-

trar que esse sonho de um mundo sem fronfeiras era algo factível, por isso resolve-

mos nos aproximar da música, que representa realmente uma comunicação sem

fronteiras. Mapeamos esse mundo e críamos grandes projetos, como o TIM Festival

e campanhas publicitárias lineares cujo mote racional sempre diz a mesma coisa:

apoiamos a música porque esse é um território sem fronteiras. Hoje, em qualquer

pesquisa, a TIM é reconhecida como a empresa mais próxima da música. Depois,

começamos a criar a segunda grande coluna da marca, que é a percepção por

parte do público de que a TIM é uma empresa inovadora. Observamos que muitas

pessoas se tornaram escravas da tecnologia. Assim, há dois anos, criamos um

anúncio para o Dia dos Namorados pedindo para o consumidor desligar o celular

e esquecer que o telefone existe pelo menos nessa data. Essa é a síntese do nosso

segundo valor: use nossa tecnologia para viver melhor. Agora, vamos nos debruçar

no ponto-de-venda e repensar as origens desse meio. Como sempre temos feito,

iremos refletir sobre o que leva o consumidor ao ponto-de-venda e o que esse

canal precisa ter para oferecer um ambiente onde a compra aconteça de maneira

natural. Já no começo de 2008 o mercado poderá ver os primeiros resultados

desse trabalho. Ao longo desses cinco anos, todo esse trabalho de construção de

marca adquiriu um nível de maturidade

que nos permite sermos cada vez mais

ágeis Tanto o presidente da TIM, Mario

César de Araújo, como toda a diretoria da

empresa apostam em uma comunicação

inovadora e, muitas vezes, transgressora,

que veicula, em média, 35 campanhas

por ano, entre nacionais e regionais. E o

meu interlocutor para essas discussões

de briefíng é o Liberato, que faz uma

corporação do tamanho da TIM entender

e trabalhar esse posicionamento, que ofe-

rece à marca uma linguagem uniforme e

uma identidade única."



SÓCIA E FUNDADORA DA DUETO PRODUÇÕES E PUBLICIDADE, RESPONSÁVEL PELA PRODUÇÃO DOTIM FESTIVAL

"Criado em 2003, o TIM Festival é um evento que vem sintetizar exemplarmente

a idéia de um mundo sem fronteiras imaginado pela marca, com seu conceito

de música sem fronteiras. Durante os dias do festival, podemos ver uma enorme

variedade de pessoas e artistas de toda parte do mundo, numa comunhão em

torno da música. Além disso, a TIM leva o oficio da música a quem não tem recur-

sos, mas tem talento, outro tipo de fronteira que ela quebra ao criar o Música nas

Escolas ou a Escola de Música do Auditório do Ibirapuera. É muito bom trabalhar

com uma empresa que sabe o que quer e tem estratégias de marketing muito

bem definidas, sem hesitações ou desvios. Toda vez que uma empresa alia cul-

tura ao seu produto, ela não só projeta de forma mais consistente e duradoura a

sua marca como também funciona, através de seus eventos, como um elemento

catalisador responsável pelo florescimento de novos artistas e pela projeção de

talentos indiscutíveis que se escondem ao longo do nosso imenso Brasil. Dentro

desse panorama, o Liberato é um profissional com quem todo fornecedor sonha

trabalhar. Sereno, firme e extremamente objetivo, um profissional que parece

tratar a marca com a sabedoria de quem conhece profundamente a mulher que tem. Nenhum movimento de mercado,

nenhum boato, nenhum imprevisto o abala. Ele guarda sempre um ar de quem sabe muito bem com o que está lidando,

compreende a complexidade da relação entre produto e mercado e está sempre preparado para enfretá-la sem grandes

alardes, certo de que são ondas que vêm e vão. Trabalhar com o Liberato tem sido uma experiência enriquecedora e um

exemplo para todos nós. Um prêmio merecidíssimo!"

VP DE OPERAÇÕES DA LEW ' LARA

"Atendendo a TIM desde 2003, a Lew' lara participou do desenvolvimento do posicionamen-

to da marca em torno de sua assinatura Viver sem fronteiras'com campanhas puramente

institucionais. Participou também do desenvolvimento de eventos e projetos proprietários

da TIM, como o TIM Festival, o Prêmio TIM de Música e o TIM Música nas Escolas, além de

produzir campanhas de lançamento de planos e produtos para o consumidor final e mer-

cado corporativo e ações em datas de varejo, como Natal e Dia das Mães. A companhia

entende que para uma boa comunicação é necessário a superação de todas as fronteiras, e

essa visão norteia todas as ações da marca. Isso é possível porque a TIM possui uma equipe

jovem, com visão moderna, ousada e inovadora. São qualidades essenciais para quem quer

atuar e vencer num dos segmentos mais dinâmicos e concorridos. O Liberato é um profis-

sional de muita experiência no mercado de telefonia, possui muita capacidade

gerencial, transita bem entre todos os departamentos da companhia e avalia

tudo com muito bom senso. Ele mantém a linha de comunicação adotada pela

TIM, com sucesso desde 2003, permitindo a evolução de um posicionamento.

O grande diferencial da TIM é fugir da oferta de produtos e serviços com foco

em preço. De forma corajosa, a empresa aposta num grande investimento

institucional alicerçado na tradução do conceito Viver sem fron-

teiras'numa linguagem poética e contundente. Isso mostra que a

TIM, mais do que vencer barreiras geográficas com seus serviços

de telefonia móvel, busca uma identificação filosófica com seus

consumidores, que enxergam nesse conceito a possibilidade de

derrubar barreiras psicológicas, sociais e emocionais."

dadeiro aliado ao jeito de ser da
empresa. E isso é o que fazemos
na TIM", observa Liberato.
O próximo passo do executivo, que
acaba de ser nomeado membro
da diretoria da ABA (Associação
Brasileira de Anunciantes), será
ampliar a atuação da TIM no
segmento de telefonia fixa, movi-
mento que terá início já no pró-
ximo mês de outubro. "Nossos
planos de serviço serão cada vez
mais convergentes."
Com 33 anos de carreira e inú-
meros cursos no currículo, ele
agora se prepara para fazer mais
uma especialização no exterior.
"Pretendo continuar estudando,
porque daqui há alguns anos,
espero caminhar para o lado aca-
dêmico e compartilhar com as
gerações mais novas tudo aquilo
que aprendi trabalhando."

Text Box
Fonte: Marketing, ano 41, n. 416, p. 40-49, set. 2007.




