
TIM faz marketing na serra por público classe A 
Camila Teich 
   
Enquanto os olhos e os investimentos de anunciantes de peso se voltam para a Copa do 
Mundo durante os meses de junho e julho, a TIM sobe a serra e reforça suas iniciativas de 
marketing na temporada de inverno de Campos do Jordão (SP). Dona de uma verba de mídia 
de quase R$ 130 milhões, a operadora de telefonia quer ficar mais próxima do público de 
classe A que freqüenta a região. A empresa não revela quanto destinará para as estratégias na 
Serra da Mantiqueira, mas afirma que neste ano terá mais visibilidade.  
 
Para isso, aumentou o patrocínio em eventos musicais, como Campos Winter Festival e, pela 
primeira vez, apoia o shopping Campos do Jordão Market Plaza (Doria Associados), onde 
mantém uma loja no centro comercial. A companhia continuará, pelo terceiro ano, como co-
patrocinadora do Festival de Inverno.  
 
A música, aliás, é uma das principais plataformas de marketing da operadora e, justamente 
por isso, norteia as ações em Campos do Jordão. "A música está associada uma experiência 
sem fronteira e sem idades, o que nos permite chegar a todas as faixas etárias", diz o diretor 
territorial da TIM São Paulo, José Luiz Liberato.  
 
Neste ano, a empresa terá a LG como sua parceria nas atividades em Campos, que vão até o 
dia 30 de julho e que incluem ainda patrocínio a uma casa noturna, além da abertura da Villa 
TIM LG, um espaço com restaurante e bar.  
 
Liberato explica que a concentração da classe A em Campos do Jordão motivou a companhia a 
aumentar sua visibilidade na temporada de inverno. Uma pesquisa feita entre junho e julho do 
ano passado pelo Instituto Data-Campo Pesquisas revelou que 77% dos freqüentadores do 
shopping local eram da classe A e cerca de 20% tinham renda mensal superior a R$ 14 mil. 
"Toda operadora busca clientes de valor", comenta.  
 
Hoje, São Paulo é o principal estado na base de clientes da operadora, que soma, no total, 21 
milhões de usuários. No ano passado, a TIM ocupou a segunda posição no ranking da Agência 
Nacional de Telecomunicações (Anatel), (23,42%), seguida pela Claro (21,64%). A Vivo 
liderou o setor, com 34,54% de participação.  
 
A LG, parceira da TIM nas iniciativas na Serra da Mantiqueira, também busca o público A. "As 
ações estão dentro da estratégia de posicionamento diferenciado para o mercado premium", 
informa o diretor da área de celular GSM da empresa, Alexandre Jesus.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 19 jun. 2006, Comunicação, p. C-6. 
 


