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A TIM reforça seu comprometimento de levar aos seus clientes soluções que estimulem o 
consumo consciente e dá continuidade à linha de aparelhos celulares de menor impacto 
ambiental com uma identidade visual própria e diferenciada nos pontos de venda e demais 
comunicações. Para marcar o lançamento dessa identidade da linha ECO, a operadora 
apresenta aos seus clientes mais um aparelho, o Samsung Blue Earth (S7550). 

“A iniciativa está em linha com os nossos objetivos de estimular o consumo consciente e de 
dar alternativas para os usuários com foco em nossa política de sustentabilidade”, declara 
Rogerio Takayanagi, diretor de Marketing da TIM Brasil. ”Queremos levar ao nosso cliente a 
oportunidade de ser mais atuante nas questões ambientais e esclarecer que os aparelhos da 
linha ECO podem ser adquiridos por um preço compatível aos dos demais terminais”, conclui o 
executivo.  

O Blue Earth, quarto modelo lançado pela TIM neste conceito ecológico, é 3G, possui tela touch 
screen, é produzido com plástico reciclado de garrafas PET e conta com bateria solar. O 
equipamento já está disponível, desbloqueado, em todas as lojas da TIM no Brasil e poderá ser 
encontrado por R$ 429 nos planos Liberty ou Liberty +100 mais o pacote de dados ilimitado 
para celular e por R$ 1.079 nos planos pré-pagos (valores válidos para SP). O aparelho possui 
ainda acesso à Internet, aplicativos de redes sociais, acesso a e-mail, câmera de 3MP, MP3 
Player, GPS e Wi-Fi.  

Para que o usuário possa adotar um estilo de vida eco-friendly, o Blue Earth possui serviços 
como o perfil Eco, que ajusta automaticamente o aparelho para economizar mais energia, e o 
lembrete no calendário para algumas datas importantes relacionadas ao tema ECO. 

Com o lançamento do Samsung Blue Earth, a TIM passa amplia a quantidade de modelos de 
aparelho com características de menor impacto ambiental em seu portifólio. O primeiro a ser 
lançado foi o Motorola W233, produzido com material reciclado de garrafas plásticas, seguido 
pelo Samsung Solar, aparelho exclusivo da TIM que conta com bateria solar e pelo Motocubo 
A45 Eco, também produzido com material reciclado de garrafas plásticas. 

Fonte: Revista Envolverde. Disponível em: < http://www.envolverde.com.br>. 
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