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Empresa contrata Kelly Slater e prega agora a utilização da tecnologia para viver melhor.  
 
Enquanto diversos setores - de desodorante a chiclete - pegam carona na Copa do Mundo e usam 
o futebol como mote de suas ações publicitária, a operadora de telefonia TIM embarca em uma 
outra onda. A empresa apresenta hoje seu novo posicionamento, uma evolução do conceito "Viver 
sem Fronteiras", inspirado na cultura do surfe. Agora, a empresa propõe a utilização da tecnologia 
para uma vida melhor por meio de campanha que estréia hoje no Jornal Nacional (Rede Globo). 
Na segunda etapa, a companhia coloca no ar uma série de depoimentos de surfistas, entre eles 
Kelly Slater, ícone mundial do esporte e atual namorado de Gisele Bündchen.  
 
A TIM explica, entretanto, que a contração do surfista não tem relação com o fato da top model 
brasileira ter atuado como garota-propaganda de sua concorrente Vivo, que, aliás, também 
adotou o futebol como grande tema deste ano. Apesar de estar fora desta ação, Ronaldo 
Fenômeno - que ocupou a sétima colocação no ranking da BBDO que mediu os jogadores mais 
valiosos comercialmente - continua como parceiro da companhia italiana.  
 
"Nesta comunicação, a TIM busca passar sua mensagem por meio do surfe, não só pelo esporte, 
mas por sua filosofia e maneira de enxergar a vida. A intenção é mostrar que a tecnologia precisa 
ser aproveitada de forma mais inteligente, sem nos transformar em escravos", diz o presidente da 
Telecom Itália América Latina e do Conselho de Administração da TIM Brasil, Giorgio della Seta.  
 
Segundo o consultor de imagem da TIM na América do Sul, Mario Cohen, trata-se de um segundo 
momento da marca apoiado, agora, em um aspecto tangível: a tecnologia. Na primeira fase, 
iniciada quando a TIM chegou ao Brasil, há pouco mais de três anos, os valores eram intangíveis. 
"A primeira grande crença foi a de um mundo sem fronteiras. Se elas existirem, a comunicação 
não é possível. A música, por exemplo, emociona em qualquer língua", afirma o consultor ao citar 
uma das principais plataformas de marketing da TIM.  
 
"Procuramos, como na música, uma analogia com um mundo que sabe lidar com a tecnologia de 
uma maneira saudável", completa Cohen, ao se referir à escolha do surfe.  
 
O filme que estréia hoje é assinado pela Lew,Lara e foi totalmente gravado debaixo d’água. 
Segundo o diretor de criação da agência Jaques Lewkowicz, a intenção era remeter o conceito à 
palavras como reflexão, desaceleração, sorriso. "Para dar a idéia de leveza teríamos de fazer o 
filme ou em câmera lenta - o que é démodé - ou filma-lo debaixo d’água", comenta o criativo.  
 
Para a segunda etapa da campanha, que entra no ar em 10 de abril, a TIM mostrará, inicialmente, 
três depoimentos de surfistas, um deles com 70 anos. Kelly Slater falará como a tecnologia 
influencia na sua vida. Os depoimentos - chamados de Minuto TIM - podem ser ampliados de 
acordo com a receptividade do público.  
 
De acordo com presidente da TIM, Mario Cesar Pereira de Araujo, o conceito também será 
estendido para as campanhas de varejo. "Haverá uma coerência entre mídia institucional e 
varejo", afirma o executivo. Araujo prevê que neste ano o mercado de celulares no Brasil atingirá 
100 milhões de usuários. Em 2005 eram cerca de 86 milhões.  
 
Dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) mostram que, no ano passado, a Vivo 
liderou o setor, com 34,54% de participação. A TIM ocupou a segunda posição no ranking 
(23,42%), seguida pela Claro, com 21,64%.  
 
 
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 5 abr. 2006, Comunicação, p. C-6. 
 


