
o SMS
anima os
negócios
Como as empresas
estão usando as
mensagens curtas por
celular para atender
seus clientes
POR PAULO DE A L E N C A R

> NÃO É SÓ PARA CONFIRMAR
o cinema com os amigos ou

jogar aquela paquera pelo celular
que o SMS, as mensagens curtas de
texto, vem emplacando. As empresas
também estão adotando o recurso
nas transações com seus clientes -
da confirmação de entrega de flores
ao aviso de vagas de emprego. O
CIEE (Centro de Integração Empresa-
Escola) é um exemplo desse uso.
Desde 2002 a instituição oferece
todas as suas vagas de estágio via
SMS. São mais de 200 mil envios
mensalmente. "As mensagens de tex-
to nos permitem informar ao
candidato sobre a vaga assim que ela
é aberta", afirma Eduardo Sakemi,
gerente de tecnologia do CIEE.
O SMS também é utilizado pelo CIEE
para agendar entrevistas e dinâmi-
cas e solicitar documentos. "Esse
método deu agilidade ao processo

seletivo e reduziu a perda de infor-
mações", diz Sakemi.

Outra empresa que adotou o SMS
foi a pontocom Flores Online, que
usa o recurso para confirmar as
suas entregas. "Recebíamos muitas
ligações de clientes questionando
se o pedido havia chegado. Hoje,
eles têm a comprovação direta-
mente no celular, com o horário de
entrega e nome de quem recebeu",
diz Eduardo Casarini, diretor de
marketing da empresa. Segundo
ele, a Flores Online envia cerca

de 300 SMS por dia na região
da Grande São Paulo.

A SulAmérica Seguros e o labora-
tório Fleury são outros dois exem-
plos de corporações que embarca-
ram nos serviços por SMS. Há quase
um ano, a corretora SulAmérica uti-
liza o sistema para dar orçamentos
e informações sobre o conserto de
automóveis de seus clientes. Já a
rede de laboratórios Fleury usa,
desde 2004, mensagens de texto
para agendar consultas, exames e
dar diagnósticos. "Esse método nos
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trouxe uma economia expressiva
nos gastos de call center, que caí-
ram mais de dez vezes", afirma
Roberto Lino Filho, diretor de
operações do laboratório.

Empresas da área financeira,
como Visa, Unibanco, Real ABN-
AMRO e Bradesco, também aderi-
ram ao SMS em seus processos ope-
racionais. No ano passado, a Visa
passou a oferecer aos clientes um
sistema de recarga de celulares pré-
pagos via SMS. Desde então, foram
movimentados mais de 25 milhões

de reais. "O cliente recebe um SMS
da operadora alertando-o sobre o
fim de seus créditos. Na própria
mensagem, ele escolhe o quanto
quer recarregar e digita seu código
de segurança", afirma Eduardo
Chedid, vice-presidente de produtos
da Visa. O Unibanco, por sua vez, é
veterano em SMS. Desde 2001 usa
essa plataforma para informar aos
clientes sobre débitos, créditos, ven-
cimentos e saldos. "Toda manhã, os
clientes que pagam pelo serviço
recebem um SMS com o saldo de

suas contas", afirma Fernando Malta,
diretor de canais do Unibanco.

Do lado dos fornecedores de tec-
nologia, o SMS corporativo tem
garantido bons negócios. "As
empresas querem imediatismo, e as
mensagens de texto têm isso.
No ano passado, 35% do volume
total de SMS da Okto foi corporati-
vo", diz Ann Williams, CEO da Okto,
que atua com serviços móveis.
A meta da empresa é chegar a 300
milhões de SMS enviados neste ano,
três vezes o alcançado em 2005.




