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Nova campanha institucional 
marca mudança de posiciona-
mento da TIM. A começar pelo 
slogan: o tradicional “Viver sem 
fronteiras” deu lugar ao “Você sem 
fronteiras”. A série de três filmes 
da primeira parte da ação, que já 
começou e tem duração prevista 
de 15 a 20 dias, mostra fatos reais 
que sinalizam os novos tempos 
— como a eleição de “um homem 
negro com nome muçulmano (Ba-
rack Obama)” à presidência dos 
Estados Unidos. Embora não te-
nha divulgado os investimentos na 
campanha, o diretor de marketing, 
Rogério Takayanagi, afirmou que 
“é a maior já realizada pela empre-
sa desde o seu lançamento”. 

Além de TV aberta, a veicula-
ção contempla comerciais em TV 
fechada, anúncios em revistas se-
manais e jornais, mídia exterior, 
cinema e mídias online. Intitulada 
“Mente sem fronteiras”, a ação foi 
criada pela Neogama/BBH, que 
divide com a McCann Erickson a 
conta da TIM. “O ‘você’ da nova 
assinatura traz uma mudança 
enorme. Trata-se de algo muito 
mais pessoal e menos aberto. 
E, mais do que um slogan, é um 
compromisso com o cliente”, 
explicou Alexandre Gama, pre-
sidente e diretor de criação e 
planejamento da Neogama/BBH. 
“Fazemos comunicação em cima 
de fatos, e não de promessas.” 
Takayanagi endossou a declara-
ção e garantiu que o conceito da 
nova campanha guiará as ações 
da empresa também da “porta 
para dentro”.

O lançamento para a imprensa 
aconteceu em entrevista coletiva 
realizada na semana passada, no 
auditório do parque do Ibirapuera, 
em São Paulo. Apesar do acentua-
do sotaque no português do pre-
sidente da TIM Brasil, o italiano 
Luca Luciani (que simpaticamente 
pediu desculpas aos presentes por 
qualquer erro cometido — “é uma 
língua maravilhosa, mas ainda es-
tou estudando”), a mensagem foi 
bem clara: a TIM está se mexendo 
em busca do terreno perdido para 
as concorrentes. E vai na direção 
dos clientes com maiores gastos 
mensais, “segmento nativo da 
TIM”, segundo Luciani. “A priori-
dade é dobrar o market share no 
segmento alto do mercado. O ano 
passado foi de disciplina financei-
ra e controle de custos. Este será 
de crescimento e rentabilidade”, 
analisou o presidente. A meta é 
atingir R$ 14 bilhões em receitas, 
com rentabilidade de 22%. 

Além do novo conceito na 
comunicação, a estratégia de 

A nova imagem da TIM
Operadora lança ação que marca mudança de posicionamento e abandona guerra de preços para focar serviços
Jonas Furtado

posicionamento inclui 
uma reformulação no 
portfólio de serviços e 
ofertas convergentes 
dos produtos da com-
panhia como trunfo na 
disputa por mercado. A 
promessa é de uma no-
vidade por mês até o fim 
do ano. A primeira foi o 
lançamento do serviço 
pré-pago de internet mó-
vel em banda larga. “O 
mercado brasileiro vive 
um momento de des-
continuidade. Estamos 
passando de um merca-
do em crescimento para 
um mercado maduro. Há 
uma desaceleração do 
incremento de receitas 
com vendas de linhas. 
Alavancagens de com-
petição como cobertura 
e preço já não funcionam 
mais. Vamos trabalhar 
mais na necessidade do 
cliente do que no preço”, 
justificou Takayanagi — 

Páscoa do Extra sorteia viagens
Estreou no sábado, 14, a 

campanha de Páscoa da rede de 
hipermercados Extra em todo o 
Brasil. Em parceria com a CVC 
e com o tema “Páscoa recheada 
de ofertas e viagens”, a ação do 
varejista vai premiar seus clien-
tes com 200 pacotes para vários 
pontos turísticos do País, como 
Beach Park Resort (Fortaleza/
CE), Costa do Sauípe (Salvador/
BA), Hotel Porto dos Naus (Por-
to Seguro/BA), Hotel Parque 
da Costeira (Natal/RN) e Hotel 
Ponta Verde (Maceió/AL). 

A ação vai até 12 de abril nos 
hipermercados Extra e nas uni-
dades do Extra Fácil, Extra Perto 
e Extra Eletro, além do site de 
comércio eletrônico www.extra.
com.br e dos postos de combus-
tíveis. A cada R$ 60 em compras 
o cliente recebe um cupom para 
participar, indicando um destino 
escolhido. Quem pagar com o 
cartão de crédito do varejista re-
cebe cupons em dobro. O sorteio 
será realizado no dia 20 de abril, 
na unidade Anhangüera (SP), e 
os nomes dos ganhadores serão 
divulgados nas lojas e no site 
da empresa. “Nossas pesquisas 
indicam que o consumidor valo-
riza ações de encantamento que 
prestigiem o lazer e o momento 

em família”, destaca Fabiano 
Ferreira, diretor do Grupo Pão de 
Açúcar. A promoção atual segue 
a linha da campanha de outubro, 
“Mês das crianças”, que sorteou 
pacotes para a Disney.

Além das viagens, todos os 
dias serão anunciadas 500 “me-
gaofertas”. Os produtos sazonais, 
como ovos de Páscoa e chocola-
tes, poderão ser parcelados em 
até 10 vezes sem juros no Cartão 
Extra ou em 6 vezes sem juros 
nos outros cartões. A campanha 
criada pela PA Publicidade tem 
veiculação nacional nas principais 
emissoras de TV aberta — Globo, 

que, ao final da coletiva, 
garantiu que a desconti-
nuidade dos patrocínios 
do TIM Festival e do 
Prêmio TIM não está re-
lacionada a um corte de 
custos. “Continuaremos 
a investir em projetos 
que estejam em sintonia 
com o nosso novo posi-
cionamento e atinjam 
uma parcela maior de 
pessoas, como o TIM 
Música nas Escolas.”

Ainda sobre inves-
timentos, Luca Lucia-
ni afirmou que o atual 
panorama negativo da 
economia mundial não 
afetará os planos da em-
presa no País. Estão pre-
vistos investimentos de 
R$ 2,3 bilhões em 2009. 
A expansão da rede con-
centrará a maior parte 
(cerca de 60%) da verba. 
O presidente da compa-
nhia disse que os atuais 
custos da empresa com 

a infra-estrutura da rede, em tor-
no de R$ 1 bilhão por trimestre, 
não são sustentáveis. Uma das 
possíveis saídas nessa área seria 
a compra da Interlig. Em tom de 
mistério, e apesar da insistência 
dos jornalistas, Luciani limitou-
se a confirmar o interesse na 
aquisição da operadora de longa 
distância pertencente ao grupo 
Docas Investimento. 

Ficha técnica
Título: “Mente sem fronteiras”

Anunciante/produto: TIM/Institucional

Agência: Neogama/BBH

Criação: Alexandre Gama

Direção de criação: Alexandre Gama

Produção/agência: Xanna D´Aguiar

Produtora/filme: Mixer

Direção/filme: Fabio Soares

Fotografia: Adrian Tejido

Finalização: Casablanca

Aprovação/cliente: Rogério Takayanagi e 

Fernanda Cozac

 

Teasers da TIM: comunicação foca algo 

mais pessoal e destaca fatos que sinali-

zam os novos tempos

SBT, Bandeirantes, Record e Rede 
TV —, em horário nobre. As lojas 
também estarão com banners, 
pórticos e bandeirolas informando 
os clientes sobre a promoção. O 
total investido na ação é de R$ 
13 milhões. “Temos uma atuação 
forte nos pontos-de-venda. Só em 
folheteria são 6 milhões de exem-
plares por mês, em média”, diz a 
gerente de marketing do Extra, 
Maria Cristina Amarante. 

Marcas exclusivas
A bandeira Extra responde por 

até 75% das vendas de ovos de 
Páscoa do Grupo Pão de Açúcar 

(supermercados CompreBem, 
Sendas, Pão de Açúcar e hiper-
mercados Extra), que estima 
comercializar mais de 2 milhões 
de quilos de chocolate no período 
de 40 dias que antecede a Páscoa. 
Do volume total vendido, segundo 
o gerente comercial do grupo, 
Maurício Pombo, entre 25% e 
30% são ovos de marcas exclu-
sivas, como Qualitá, Taek (linha 
light) ou produtos licenciados 
com personagens como Senninha, 
Backyardigans, Bob Esponja, 
Naruto, Bratz Baby, Superman, 
Picapau e Penélope Charmosa. 
São 25 opções diferenciadas para 
vários perfis de consumidores.

De acordo com Pombo, neste 
ano a expectativa é incrementar 
as vendas de ovos de chocolate 
em 10% no volume e em 15% 
no faturamento. Já no preço, o 
aumento previsto é da ordem 
de 7 % em relação a 2008. “No 
ano passado a Páscoa caiu no 
dia 23 de março, um mês em 
que as famílias ainda têm muitas 
despesas, como IPVA e material 
escolar. Neste ano, com o feriado 
caindo em 12 de abril, alivia um 
pouco. E também é uma época 
um pouco mais fria que março”, 
lembra Pombo.

Andrea Martins
Ovos de marcas exclusivas correspondem a  
quase 30% das vendas do Grupo Pão de Açúcar
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