
TIM e Oi retornam com safra de campanhas após lançamento da Vivo 
Arnaldo Comin / Ivana Moreira 
 
 
Passados 15 dias do megalançamento da marca Vivo, da Telefônica Celular e Telesp 
Celular, que opera no sistema CDMA, os concorrentes com tecnologia GSM, TIM e Oi, 
voltam com nova safra de campanhas. 

"Apenas aguardamos o lançamento da Vivo, mas não houve qualquer mudança no 
planejamento da campanha", diz Luiz Lara, sócio da Lew,Lara, responsável pelas 
campanhas institucionais da TIM. Sob o mote "Viver sem fronteiras", estreou ontem 
em mídia nacional a segunda fase da campanha da operadora italiana. Enquanto a 
Africa, agência da Vivo mantém no ar uma campanha mais didática, visando informar 
a mudança de marca, a TIM investe no emocional. 

O filme segue a linha do comercial de lançamento nacional, em fevereiro: a tela da TV 
é divida em duas, com situações que se juntam no final. "Desta vez inovamos, com 
uma imagem em ponta-cabeça, que se inverte no fim do comercial para simbolizar a 
união entre as pessoas", diz Lara. Na primeira fase, o enfoque era mais conceitual, 
enquanto agora cresce a preocupação em destacar os atributos práticos da tecnologia 
GSM. 

A Oi, por sua vez, volta à mídia com enfoque em produtos. A operadora móvel da 
Telemar lançou neste fim de semana a promoção "Oi Família", que permite que um 
grupo de parentes ou amigos monte um pacote casado, com direito a ligações 
gratuitas entre si em qualquer horário. A novidade é a inclusão de um número fixo da 
Telemar no pacote, integrando as duas operações. A campanha, da NBS, usa o mote: 
"Oi Família: não faz o menor sentido você não ter um Oi". Assim como a TIM, o 
posicionamento da marca investe no conceito de inovação. 

Em paralelo, a Telemig Celular, operadora em TDMA de Minas Gerais, venceu a TIM e a 
Oi em duas ações contra propagandas veiculadas pelas empresas. A Justiça de Belo 
Horizonte ordenou a retirada do ar do filme da Oi. A decisão contra a TIM foi deferida 
pelo Conselho Nacional de Autoregulamentação Publicitária (Conar). No comercial da 
Oi, um cliente identificado com a legenda "cliente da Telemig Celular" fala sobre a 
concorrência da Oi ter obrigado sua operadora a mudar e até estudar a troca de 
tecnologia. A assessoria de imprensa da Oi informou que o comercial já foi retirado. 

No caso da vitória da Telemig Celular contra a TIM, a punição está entre as mais 
pesadas aplicadas pelo Conar. O conselho condenou a TIM a custear divulgação pública 
informando que a operadora desrespeitou o Código Brasileiro de Autoregulamentação 
Publicitária.  

A punição foi aplicada contra o vídeo protagonizado pelo jogador Ronaldinho com as 
mensagens "única com presença em todo o Brasil" e "o Brasil inteiro com um toque 
melhor". A assessoria de imprensa da TIM informou, na sexta-feira, que a direção da 
empresa ainda não tinha tido acesso à decisão do Conar e não poderia comentar o 
assunto. 

Em Minas, a Telemig Celular tem 1,8 milhão de clientes e 64% do mercado. A 
operadora, que tem como acionistas os fundos CVC/Opportunity, Previ, Sistel, Telos e 
Petros, montou em dezembro em consórcio com a Brasil Telecom e a Amazônia 



Celular. A expectativa é a de que seja anunciado nas próximas semanas a decisão 
sobre migrar ou não para o GSM. 
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