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TIM faz parceria com DigitalReef para criação de novo canal de marketing e publicidade móvel 

 

Novidade utilizará aplicativo MEU TIM para melhorar ainda mais experiência do cliente 

 

Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2021 - A TIM, operadora líder do 4G no Brasil, se uniu à DigitalReef, 

empresa global de tecnologia de marketing e publicidade móvel, para a criação de um novo canal de 

marketing e publicidade, utilizando o app Meu TIM. O aplicativo passa a enviar notificações push de 

forma mais assertiva e personalizada de acordo com o perfil de cada cliente. 

 

A tecnologia fornecida pela parceria com a DigitalReef envolve SDKs (sigla em inglês para kits de 

desenvolvimento de software), que integram as aplicações já existentes no app Meu TIM. A partir do 

consentimento do usuário, o aplicativo analisa dados de geolocalização e uso do app, por exemplo, para 

traçar um perfil comportamental, respeitando todas as normas de privacidade. Assim, é possível sugerir 

serviços e ofertas com base nas preferências de cada cliente. Além disso, diferente das ofertas 

tradicionais por SMS, as ações passam a usar também banners, GIFs e vídeos no aplicativo. 

 

O novo modelo permite, ainda, que a TIM e seus anunciantes possam também enviar campanhas 

publicitárias e sugerir seus produtos de maneira mais eficaz. A iniciativa consolida a atuação da TIM na 

evolução do seu negócio, com a busca de novas fontes de receita. Nesse sentido, a operadora vem 

trabalhando para ampliar a quantidade de serviços oferecidos por meio de parcerias e, em paralelo, 

utilizar a base de usuários como ativo para novos negócios. Desta forma, a TIM alavanca os negócios e 

agrega valor para a base de clientes. 

 

“A parceria com a DigitalReef reforça a atuação da TIM em diversas frentes e em estratégias 

diferenciadas. Nossas iniciativas em mobile marketing priorizam a experiência do cliente, que pode 

contar com conteúdo e comunicação direcionadas, agregando valor ao serviço oferecido pela 

operadora”, conta o vice-presidente de Estratégia e Transformação da TIM Brasil, Renato Ciuchini. 

 

A plataforma da DigitalReef funciona como inventário adicional para o TIM Ads, aumentando as 

possibilidades de monetização do usuário. A parceria permite que a TIM otimize toda a jornada do 

cliente, conectando eventos online e offline. Desta forma, as campanhas da operadora podem ser mais 

assertivas e com maior valor para o cliente.  

 

Os anúncios podem usar uma variedade maior de formatos de entrega, mais atraentes, gerando 

conversões nos aplicativos da TIM, utilizando notificações push exclusivas e mensagens em aplicativos, 

com imagens, vídeos, pesquisas, instalações de aplicativos e outras mídias avançadas para gerar maior 

engajamento do usuário. 

 

A equipe da DigitalReef também será responsável pela aquisição de novas campanhas e anunciantes.  

“Estamos muito empenhados em trabalhar com a TIM para impulsionar seus recursos de marketing e 

publicidade ainda mais, maximizando o valor e aprimorando a experiência geral do cliente”, acrescentou 

Maurizio Angelone, CEO da DigitalReef. “Nossa plataforma abrangente ajudará a TIM a aproveitar ao 

máximo esse canal de vendas”, completa. 
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Sobre a TIM 

 

“Evoluir juntos com coragem, transformando tecnologia em liberdade” é o propósito da TIM, que atua em todo o 

Brasil com serviços de telecomunicações, focada nos pilares de inovação, experiência do cliente e agilidade. A 

empresa é reconhecida por liderar movimentos importantes do mercado desde o início de suas operações no país 

e está à frente da transformação digital da sociedade, em linha com a assinatura da marca: "Imagine as 

possibilidades". É, desde 2015, líder em cobertura 4G no Brasil, conectando, inclusive, o campo para viabilizar a 

inovação no agronegócio. Foi pioneira na ativação de redes 5G no país, com a criação dos Living Labs em 2019, 

e está pronta para a próxima geração de redes móveis. 

A TIM valoriza a diversidade e promove uma cultura sempre mais inclusiva, com um ambiente de trabalho pautado 

no respeito. A companhia atua comprometida com as melhores práticas ambientais, sociais e de governança e, 

por isso, integra importantes carteiras da bolsa brasileira, como a do S&P/B3 Brasil ESG, do Índice de Carbono 

Eficiente (ICO2) e do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), sendo operadora por mais períodos 

consecutivos – 14 anos – nesta lista. Faz parte ainda do Novo Mercado da B3, reconhecido como nível máximo 

de governança corporativa, e foi a primeira empresa de telefonia reconhecida pela Controladoria-Geral da União 

(CGU) com o selo "Pró-ética" e a primeira operadora a obter a certificação ISO 37.001. Para mais informações, 

acesse www.tim.com.br. 

 

 

 

Sobre a DigitalReef 

A DigitalReef reúne uma equipe executiva com experiência internacional com mais de 100 

colaboradores, implantando tecnologias de marketing e publicidade mobile de ponta para toda a América 

Latina. Sediada em Miami, tem presença em dez países, com escritórios nos principais centros urbanos, 

incluindo São Paulo, Brasília, Cidade do México e Buenos Aires. Para mais informações, visite 

www.DigitalReef.com. 

 

Informações para a imprensa 

TIM Brasil | MassMedia Comunicação 

Juliana Guerra 

assessoria.tim@massmedia.com.br 

julianaguerra@massinteligencia.com.br 

11 9 6079-3821  

 

 

 

Voice Comunicação Institucional 

Luciana Gonçalves Frei 

lucianagoncalves.voice@gmail.com 

11 9 5134-9665 
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