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Foco são o aumento da cobertura e os serviços de foto via celular  
 
Depois do barulho do lançamento da operação nacional no fim do ano passado, a TIM 
volta a carga e coloca na rua três campanhas publicitárias simultâneas, criadas pela 
McCann-Erickson. O foco é a ampliação da cobertura e os serviços multimídia, que 
permitem aos clientes tirar fotos com o celular e enviar mensagens com som e 
imagem. Cinco dos 11 filmes produzidos já estão no ar, desde o último fim de semana. 
"O mercado de celular é o mais aquecido no momento", afirma o vice-presidente e 
diretor de Criação da agência de publicidade, Luiz Nogueira.  
 
A telefonia móvel nunca deixou de crescer, mas o impulso para a atual demanda deve-
se, em boa parte, ao forte esforço de marketing das operadoras, com lançamento de 
novas marcas e operações. Em 2002, houve as estréias da Oi, da Telemar, e da 
operação nacional da TIM. Este ano, a Telefônica e a Portugal Telecom unificaram seus 
ativos de celular sob a marca Vivo e a Telecom Américas fez o mesmo com a Claro. 
"Uma das principais ferramentas de competição usadas hoje no mercado brasileiro é a 
marca", destaca a analista Juliana Abreu, da Pyramid Research.  
 
A TIM não revela quanto é o investimento nas novas campanhas. "É um plano de mídia 
'com bigode', como se diz na Itália", afirma o diretor-adjunto de Marketing da TIM 
Brasil, Alberto Ceccarelli. Uma das campanhas, chamada "Vento", busca mostrar a 
velocidade da expansão da cobertura da operadora.  
 
Em São Paulo, são 128 municípios cobertos, que equivalem a mais de 75% da 
população urbana do Estado. Até o fim do ano, o objetivo é chegar a 92%.  
 
As outras duas trabalham com o conceito de que o uso do celular transcende o serviço 
de voz. A campanha "TIM MMS", do serviço multimídia, mostra um casal de velhinhos 
tirando fotos com seus celulares, debaixo dos lençóis, e enviando as imagens um para 
o outro, por meio dos telefones. A "TIM Click" apresenta um serviço em que o cliente 
da operadora pode tirar uma foto com o celular e acrescentar uma mensagem de 
texto. A TIM, em parceria com a Fotoptica, se encarrega de transformá-las em um 
cartão postal impresso, enviado pelo correio para qualquer lugar. 
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