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Dois meses após o lançamento 
do projeto piloto, a tIm apresen-
ta a versão oficial do site Portas 
Abertas (www.tim.com.br/por-
tasabertas), que permite aos 
consumidores acompanhar a 
evolução da rede da empresa e 
as ações de melhoria realizadas. 
E para reforçar anunciar o novo 
portal, a operadora lançou uma 
campanha com o apresentador 
Luciano Huck. 
"Na nova fase do site, buscamos 
deixá-lo mais interativo e com 
informações ainda mais esclare-
cedoras, auxiliadas por infográ-
ficos, O compromisso com a 
qualidade dos serviços e com a 
transparência do negócio conti-
nua e queremos reforçar ainda 
mais esses pilares em nossa co-
municação", explicou o CMO 
da Um Brasil, Roger Solé. 

Na produção, assinada pela 
Neogama/BBH, Luciano apare-
ce caminhando em um parque 
enquanto destaca a inovação 
dos planos transparentes da 
Tim, que possibilitaram aos 
clientes uma comunicação sem 
fronteiras para fazer mais e ir 
mais longe. O apresentador res-

No fim, o apresentador convi-
da os consumidores a acompa-
nharem o trabalho da Tím atra-
vés do site Portas Abertas e a 
embarcar no "trem azul", que 
aparece em ações anteriores. 

A Tim já trabalhava com 
ações de merchandising no Pro-
grama Caldeirão do Huck, na 
TV Globo. No programa há ain-
da um reality show para a esco-
lha de um "blue man" brasilei-
ro, que será concluído nos próxi-
mos meses. • 

salta que o compromisso se 
mantém e apresenta os investi-
mentos e planos da companhia. 

"Acreditamos que o Luciano 
Huck tem a credibilidade neces-
sária para essa campanha insti-
tucional, que é muito importan-
te para a Um e reforçará os nos-
sos principais pilares. Além dis-
so, ele traz uma afinidade com a 
nossa marca por sua inovação e 
sua busca por potencializar a vi-
da dos brasileiros, para que reali-
zem seus sonhos", contou Solé. 
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