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Com a evolução dos aparelhos de telefonia móvel que trazem cada vez mais funcionalidades, 
passamos a ter mais canais de comunicação, como é o caso do Short Message Service (SMS) 
ou o popular torpedo. Hoje essa ferramenta é utilizada pelas pessoas para se relacionarem, 
principalmente, pelo menor custo em relação a uma ligação de celular e maior eficácia em 
transmitir curtas informações.  
 
Com o grande sucesso dessa ferramenta, as previsões apontam um crescimento do uso do 
SMS, mesmo com os altos valores do serviço no País. Segundo números divulgados no site 
Teleco, no Brasil são enviados cerca de 500 milhões de SMS por mês. A média de envio 
mensal de SMS por celular no Brasil é ainda muito baixa (5 a 6 SMS) em relação a outros 
países, isso ao seu alto custo. Sabe-se que o envio de um SMS custa em média US$ 0,15 no 
Brasil e US$ 0,03 na Venezuela. Sendo que o Brasil envia menos SMS do que a Venezuela. “É 
uma vergonha!”, como diria o jornalista Boris Casoy.  
 
Além do uso pessoal, o SMS também está sendo adotado por algumas empresas no País para 
avisos de cobranças, confirmação de consultas médicas, alarmes de segurança e sendo muito 
utilizada por instituições báncárias. Sabe-se que em outros países isso é uma prática ainda 
mais adotada. Conforme dados da Federação Européia de Marketing Direto, metade das 
agências européias de Marketing Direto já utilizam o SMS como ferramental de apoio no 
planejamento das estratégias de CRM. 
 
No Brasil, algumas empresas vêem o SMS apenas como um meio de fazer publicidade no 
celular, gerando uma grande preocupação no mercado com a questão do SPAM. A verdade é 
que o SMS é um canal de comunicação direto, rápido, interativo e que provavelmente está 
sempre junto aos clientes. Por isso, o uso do SMS deve ser considerado como uma ferramenta 
importante do Marketing de Relacionamento. 
 
A qualidade da entrega das mensagens melhorou muito nos últimos anos graças ao 
investimento feito pelas operadoras, as quais conseguiram finalizar a integração de suas 
plataformas e gateways garantindo a entrega dos SMS. Novas iniciativas devem ocorrer com 
relação ao uso dessa nova tecnologia como Mobile Marketing, Mobile Payment, entre outras.  
 
Mesmo com essas restrições, o uso do SMS pelas empresas deve ser encarado como um aliado 
no relacionamento com seus clientes e deve crescer muito. Em resultado divulgado pelo IDC 
recentemente (08.05.07), o Brasil, que já conta com mais de 102 milhões de assinantes de 
celular, se destacou pelo avanço nas áreas de acesso a e-mail, aplicações desktop e 
mensagens curtas de texto (SMS). Para as empresas, o SMS pode e deve ser usado pelos 
departamentos de SAC, Cobrança, Marketing, Pesquisa, entre outros. Vale a pena conferir os 
benefícios dessa tecnologia no mundo corporativo.   
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