
Comercial usa efeitos especiais para mostrar mundo diferente

"Gotas" é o ponto de partida
desta iniciativa e tem o intuito
de mostrar que mobilidade e ve-
locidade podem proporcionar di-
ferentes formas de ver o mundo.
Para isso, o filme apresenta cenas
com efeitos especiais que movi-
mentam gotas de chuva. O co-
mercial começa mostrando cenas
internas de um carro, no qual um
menino sentado no banco do pas-
sageiro observa a chuva caindo no
pára-brisa do veículo. Enquanto o
carro está parado, ele percebe que
as gotas escorrem pelo vidro. Ao
se movimentar, os pingos des-
cem mais lentamente. Conforme
o carro vai ganhando velocidade,
o menino descobre que as gotas
de chuva param e, encantado, vê
que começam a subir pelo vidro.

por Teresa Levin

Em campanha criada pela
Lew'Lara\TBWA, a TIM está

lançando o seu novo conceito no
mercado. A operadora passa a
adotar a assinatura "Viver além
da tecnologia" com o objetivo de
mostrar a evolução do conceito
"Viver sem fronteiras", com o uso
da tecnologia para viver melhor.
A campanha estreou com um co-
mercial de 30 segundos que está
sendo veiculado em rede nacional
nas principais emissoras da televi-
são aberta.

Neste momento, o narrador, em
off, diz "Velocidade e mobilidade
para você ver o mundo de um jei-
to diferente". Em seguida, conclui:
"A TIM acredita que a tecnologia
é apenas o ponto de partida". A
criação da campanha é de André
Laurentino, Manir Fadei e Lucia-
no Lincoln que assinam a direção
de criação com faques Lewkowi-
cz. A produção é da Movi&Art
Produções.

José Luiz Liberato, diretor de
imagem e publicidade da TIM, ob-
serva que a comunicação da em-
presa é construída por aspectos
tangíveis e intangíveis. "Os que
fazem a diferença são os intangí-
veis. A TIM adotou um conceito
que norteia esses aspectos: 'Viver
sem fronteiras'", lembra.
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