
 
Música embala a marca e os planos de expansão da TIM  
Arnaldo Comin e Ivo Ribeiro 
 
Telefonia Operadora vai construir área de shows em São Paulo e quer resgatar o Prêmio Sharp e o 
Free Jazz 
 
A operadora de telefonia TIM escolheu a música como sua principal estratégia de marca para 
tornar-se referência nacional no setor de telecomunicações. Neste ano, a multinacional italiana - 
que desde outubro do ano passado opera com a tecnologia GSM no país - está com planos de 
desenvolver quatro megaprojetos ligados à música, que misturam ações de responsabilidade 
social e patrocínios culturais. 
 
Embora evite dar um cunho mercadológico a essa estratégia, o presidente da Telecom Itália 
América Latina, Giorgio della Seta, destaca que o objetivo é criar um posicionamento de imagem 
com força e relevância suficientes para solidificar marca nos quatro cantos do país. "Esse conjunto 
de ações expressa o nosso conceito de ser uma empresa de comunicação e não apenas de 
telefonia. Como a música é um elemento central na cultura do país, queremos usar esse canal 
para entrarmos na alma brasileira", diz della Seta. 
 
Sem considerar a publicidade tradicional, que permanece forte na ação de crescimento e 
implementação da tecnologia GSM, a TIM planeja gastar nos quatro projetos musicais R$ 25 
milhões. O montante representa 5% dos investimentos de R$ 500 milhões que a operadora 
pretende aplicar neste ano em infra-estrutura. 
 
Entre as propostas do "TIM: música sem fronteiras", o mais ambicioso projeto é a construção de 
um auditório no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, assinado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. A 
obra, orçada entre R$ 10 milhões e R$ 12 milhões, será a continuação da Oca, um espaço para 
exposições, e abrigará até 900 expectadores, além de oficinas musicais. 
 
Elaborada em parceria com a prefeitura, a obra está em fase de concorrência privada. "Se 
depender da disposição do Niemeyer, em plenos 92 anos, o auditório ficará pronto em janeiro de 
2004, a tempo das comemorações dos 50 anos do parque e dos 450 anos de São Paulo", 
comentou della Seta. 
 
Amante de ópera, jazz e, mais recentemente, de música brasileira, o italiano della Seta promete 
abraçar todos os gêneros musicais dentro da nova estratégia da TIM. Além do auditório, a 
companhia vai resgatar dois projetos que fizeram história na música brasileira: o Prêmio Sharp e 
o Free Jazz Festival, que seria descontinuado pela Souza Cruz neste ano. Os dois eventos 
passarão a adotar a marca TIM. 
 
O primeiro a sair do forno será o antigo Prêmio Sharp. Sob a direção geral de seu idealizador, o 
empresário José Maurício Machline, o agora Prêmio TIM de Música Brasileira tem previsão de 
estréia em junho, no Rio. 
 
Já o TIM Festival seguirá os moldes do Free Jazz. Sob o comando da produtora Dueto, que já 
respondia pelo evento, a principal diferença é que não haverá mais apresentações simultâneas no 
Rio e em São Paulo. Neste ano, ainda ficará sediado no Rio, em outubro. Em 2004, virá para São 
Paulo e deverá acontecer no novo auditório do Ibirapuera.  
 
O quarto empreendimento da TIM tem elo com a educação. A empresa está acertando detalhes de 
uma ação integrada com os ministérios de Educação e Cultura para levar o ensino musical a 5 mil 
alunos de 40 escolas públicas, no começo em cinco capitais - São Paulo, Recife, Florianópolis, Belo 
Horizonte e Salvador. Rio Branco, no Acre, também pode ser integrada. 
 



A idéia é selecionar um grupo de cerca de 100 alunos com melhor desempenho musical para 
integrar o grupo "embaixadores da paz". "Pretendemos dar uma ajuda de custo mensal de R$ 50 
para cada criança e fazer com que ela, por meio da música, atue em ações sociais, como visitas a 
hospitais", explica Della Seta. 
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