
Mensagens sem barreiras 
 
Oito operadoras de telefonia móvel do Brasil assinaram um acordo para troca de mensagens 
em tempo real (instant messaging – IM) entre seus assinantes pelo celular. As empresas TIM, 
Claro, Oi, Brasil Telecom, Vivo, Sercomtel, Nextel e CTBC trabalham para que o serviço esteja 
disponível em todo o Brasil, segundo comunicado da GSM Association (GSMA), associação 
comercial global para a indústria móvel.  
 
O acordo envolve os mais de 133 milhões de assinantes de celular do Brasil que serão, 
segundo a associação, os primeiros da América Latina a usufruir de um serviço de troca de 
mensagens interoperável (da rede de uma operadora para outra).  
 
"O objetivo principal da Brasil Telecom é melhorar a vida de todas as camadas da população 
brasileira por meio de serviços convergentes e promoções inovadoras," disse Luis Henrique 
Coni de Castro Lima, diretor de Operação Móvel e Desenvolvimento de Negócios na Brasil 
Telecom. "Nós acreditamos que a iniciativa Personal IM será um sucesso, e que com isso nós 
eliminaremos mais uma barreira para comunicação, aproximando as pessoas e tornando suas 
vidas mais simples." 
 
A GSMA já estimulou acordos desse tipo em outros países. Na Malásia, por exemplo, os 
clientes DiGi Telecommunications e Máxis já são capazes de enviar mensagens instantâneas 
utilizando seus celulares.  
 
Na Índia, operadoras como Bharti Airtel, Aircel, BPL Mobile, BSNL, Idea, MTNL, Reliance 
Telecom, Spice e Vodafone-Essar implantaram soluções de IM disponíveis no mercado.  
 
Marco Lopes, diretor de Marketing da TIM Brasil, diz que “o forte crescimento na utilização de 
serviços de mensagens entre os clientes da TIM confirma a necessidade de uma evolução do 
SMS para uma experiência IM total, sem barreiras entre as operadoras e as comunidades. A 
TIM é sempre uma incentivadora de novas tendências e serviços como parte da evolução de 
comunicações móveis e se une a esta iniciativa para trazer aos seus clientes um novo serviço 
sem fronteiras." 
 
"O Brasil tem uma base de assinantes IM muito forte no ambiente da internet. Se 
considerarmos que a comunidade de usuários móveis é cerca de três vezes maior que a 
penetração da Web no Brasil, nós podemos assumir que o serviço será bem recebido por 
nossos clientes," disse Alexandre Fernandes, diretor de Serviços e Produtos da Vivo.  
 
"Estamos muito satisfeitos que as operadoras brasileiras tenham concordado em colaborar e 
conceder aos seus clientes a capacidade de trocar mensagens IM, em âmbito nacional, através 
de diferentes redes," disse Rob Conway, CEO e membro da diretoria da GSMA. "Este é um 
grande feito para a iniciativa de IM da GSMA e é muito bom que as operadoras móveis estejam 
trabalhando juntas para o benefício de seus clientes”.  
 
A GSM Association (GSMA) é a associação comercial global que representa mais de 750 
operadoras de celulares GSM em 218 países e territórios do mundo.  
 
Os membros da Associação representam mais de 3 bilhões de conexões GSM e 3GSM – acima 
de 86% das conexões de celulares do mundo. Além disso, mais de 200 fabricantes e 
fornecedores apóiam as iniciativas da Associação como parceiras fundamentais.  
 
As metas principais da GSMA são garantir que os serviços de celulares e wireless funcionem 
globalmente e sejam facilmente acessíveis, aumentando seu valor para os clientes individuais 
e as economias nacionais, enquanto cria novas oportunidades de negócios para as operadoras 
e seus fornecedores. 
 
             Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 5 ago. 2008. Seudinheiro, p. B-8. 
 
 



 
 
 


