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O futuro do SMS premium
Diante da polêmica em torno do leilão reverso, empresas criam novos
serviços que requerem envio de mensagens de texto e interatividade com a TV.

A
era dos leilões reversos está
perto do fim no Brasil.
Depois de dois anos de
sucesso na maioria dos
canais de TV aberta e tendo

chegado a um ápice de alguns milhões de
mensagens tarifadas por mês, esses ser-
viços passam por uma crise, em razão de
ações movidas pelo Ministério Público
Federal em São Paulo. Preocupadas com
a situação, emissoras de TV evitam falar
sobre o assunto, mas já trabalham com
alternativas para substituir os leilões
reversos. Uma série de novos produtos
de interatividade com a TV via mensa-
gem de texto (SMS) está sendo desenvol-
vida por integradores brasileiros e alguns
entrarão no ar ainda este ano. Serão os
novos serviços de SMS premium.

De maneira genérica, é chamado de

SMS premium qualquer serviço que
requeira o envio de uma mensagem de
texto e cujo preço seja acima do padrão
adotado para um SMS comum trocado
entre assinantes. No mercado brasileiro
costuma ser chamado de SMS premium
qualquer serviço de mensagem de texto
com tarifa a partir de R$ 0,99. A maioria
desses serviços costuma envolver algum
tipo de interatividade com programas de
TV e muitas vezes inclui premiações
para os participantes. Na Europa, o SMS
premium é muito popular e existem inú-
meros serviços, com os mais variados
preços. Além disso, na Europa o SMS
premium virou praticamente sinônimo
de meio de pagamento, sendo comumen-
te usado para a venda de conteúdo móvel
- ringtones, full tracks, vídeos etc. "É
mais fácil vender um serviço via SMS do

que ensinar o usuário a entrar em um
site WAP", explica o presidente da
Compera nTime, Fabrício Bloisi.

No Brasil, o SMS premium demorou
a surgir. "Primeiro era necessário que os
usuários se acostumassem com a idéia
de interagir com a TV via mensagem de
texto", explica o gerente de interativida-
de da Okto, Mareei de Matos. Desta
forma, antes de consumir serviços a
preços "premium", o brasileiro apren-
deu a interagir via SMS com a TV atra-
vés de votações, como a do Big Brother,
que cobram a tarifa padrão de R$ 0,31.
Vale lembrar que uma mensagem de
texto avulsa trocada entre usuários no
Brasil gira em torno de R$ 0,35 - a não
ser quando o assinante adquiriu algum
pacote no qual o preço unitário do SMS
é bem menor. Serviços de chat, jogos,
notícias ou alertas via SMS costumam
cobrar preços similares ou até mais bai-
xos por mensagem.

Uma das primeiras experiências com
um preço mais alto de SMS aconteceu
três anos atrás, com um "quiz premiado"
do programa Esporte Interativo na Band
para clientes da TIM. Era cobrado
R$ 0,99 pela participação. O valor se
justificava por causa de um prêmio:
quem fizesse mais pontos no quiz ganha-
va uma viagem internacional para assis-
tir a um jogo de um grande clube de
futebol europeu. "Foi uma verdadeira
quebra de paradigma no mercado", lem-
bra Matos, da Okto. Algumas fontes
apontam também a experiência da
Seleção do Faustão, na Copa de 2006,
como sendo um dos serviços pioneiros
de SMS premium, mas sua estrutura era
bem diferente: o usuário comprava uma
revista em bancas de jornal e depois
enviava uma mensagem de texto, a um
preço comum, para concorrer aos prê-
mios sorteados na TV.

Mania de leilão
Ainda em 2006, as emissoras bra-

sileiras de TV aberta descobriram o
leilão reverso, que já fazia sucesso na
Europa há alguns anos. A mecânica é
simples: trata-se de um leilão em que



ganha a mercadoria aque-
le telespectador que
enviar o menor lance
único. Os lances são
enviados por mensagem
de texto. O usuário é
constantemente informa-
do sobre o status do seu lance: se ele é
ou não único, se ele está acima ou
abaixo do menor lance único no
momento etc. Essas mensagens com
informações sobre o status do lance
são todas enviadas gratuitamente.

Antes de o primeiro leilão reverso
entrar no ar, advogados foram contrata-
dos para analisar a legalidade do serviço.
O projeto foi submetido à Caixa Econômica
Federal, que informou entender que lei-
lão reverso não seria um "jogo de azar",
mas, sim, uma forma de promoção de
produtos e marcas. Com o aval da Caixa,
surgiu em agosto de 2006 o primeiro
leilão reverso da TV brasileira: o Lance
Mania, na Band.

Não demorou muito para que o ser-
viço virasse moda e fosse copiado por
quase todas as demais emissoras, com

a exceção da Globo. A emis-
sora carioca, segundo fontes
do mercado, não se interes-
sou por leilões reversos por-
que não teria espaço na sua
programação para isso e já teria todo o
seu espaço publicitário comprometido
com anunciantes.

Nos últimos dois anos, houve uma
verdadeira febre de leilões reversos no
País. Inicialmente, o preço era de
R$ 0,99 por lance. Em média, cada
participante envia dois lances por lei-
lão, informam fontes. Os prêmios eram
geladeiras, TVs de plasma, motos etc.
"Comprar um bem desses por uma
quantia irrisória é uma chance única.
Teve gente que comprou geladeira por
R$ 25. Ou um carro a R$ 62", recorda
Matos, da Okto. Os formatos dos pro-

gramas variam em cada
emissora, mas, de maneira
geral, há um leilão por sema-
na e um por mês, com prê-
mios melhores. "Chegamos a
registrar 300 mil lances em
uma única partida (de fute-
bol)", lembra o diretor de
programação do Esporte
Interativo, Maurício Portela.

Logo, os leilões reversos
chegaram a outras mídias.

"Nos últimos anos recebemos a visita de
mais de 300 empresas diferentes inte-
ressadas em lançar leilão reverso",
conta Matos, da Okto, empresa que
cuida da integração entre as platafor-
mas de SMS das operadoras celulares
para viabilizar o serviço. Sites de inter-
net, rádios, revistas e até jornais impres-
sos criaram leilões reversos. Mas
nenhum deles conseguiu repetir o
mesmo sucesso registrado em emisso-
ras de TV, porque o leilão reverso é um
produto cujos resultados dependem
diretamente do investimento em divul-
gação em mídias de massa.
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Diante do sucesso e seguin-
do o que seria uma demanda
do próprio público, a Rede TV!
criou em setembro de 2007
um leilão reverso com prêmios
melhores, como carros e casas.
Em contrapartida, o preço por
lance foi elevado para R$ 4.
Várias outras emissoras segui-
ram o mesmo caminho.

O que poderia ser uma
nova e importante quebra de
paradigma, pode ter sido também o
começo do fim para o serviço no País.
Alguns programas deixaram de seguir
regras básicas, como aquela de infor-
mar constantemente ao participante o
status do seu lance. É exatamente a
constante atualização do status de cada
lance que faz com que o leilão reverso
não seja caracterizado como um jogo de
azar. A desvirtuação das regras fez com
que a ResponsFabrikken, empresa que
trouxe a primeira plataforma de leilão
reverso para o País, entrasse com uma
ação na Justiça contra a Rede TV!, que
só foi retirada depois que a emissora
modificou os procedimentos.

"As empresas passaram a ver o leilão
reverso como fonte de receita, e não
como forma de promover produtos.
Houve uma banalização do serviço. Cada
vez mais são precisos prêmios maiores
para se chamar a atenção", critica o dire-
tor executivo da ResponsFabrikken,
Michel Castaldelli.

A moda desses leilões chamou a
atenção do Ministério Público Federal
em São Paulo. Em agosto deste ano, o
procurador da República, Márcio
Schusterschitz, entrou com uma ação
contra a TV Record exigindo que a emis-
sora suspenda a veiculação de seu leilão
reverso. O procurador argumenta que
o serviço seria, na verdade, um
jogo de azar.

As novidades
Em razão das polêmicas

em torno do produto, algu-
mas emissoras de TV estão
revendo a idéia de exibir leilões
reversos. Talvez por isso, Band, Record
a SBT não tenham aceitado o pedido
de conceder entrevista sobre o tema
para esta matéria.

Mas a solução já está a caminho.
No lugar desses leilões está sendo
desenvolvida uma série de novos
serviços de SMS premium. A
Hanzo, por exemplo, tem três pro-

um SMS informando por quan-
to tempo "seguraram" o prê-
mio. O jogo precisa ter uma
duração predefinida, ao fim da
qual o vencedor é aquele que
tiver conseguido "segurar" o
prêmio por mais tempo.

Outro novo serviço de SMS
dutos novos prontos para saí-
rem do forno, todos voltados
para veículos de mídia. O pri-
meiro é uma espécie de adivi-

nhação na TV: o telespectador é convida-
do a enviar por SMS a resposta a uma
pergunta difícil, como, por exemplo,
quantas bolas de gude há dentro de um
pote de vidro que é mostrado na tela.
Quem acertar primeiro a quantidade
exata, ganha um prêmio.

O segundo serviço é um anagrama
que aparece na tela e os telespectadores
tentam adivinhar as palavras que faltam
enviando mensagens de texto. O tercei-
ro produto a Hanzo apelidou de "Mão
grande". Os usuários são incentivados a
enviar mensagens de texto para "segu-
rar" o prêmio. Quando o SMS chega à
plataforma do serviço, o remetente
passa a ser o dono provisório do prêmio
- até o momento em que uma nova
mensagem, de outro usuário, chegar à
plataforma. Os participantes recebem

premium é o chamado "SMS Coin", ou
"ficha SMS". Ele consiste em usar o SMS
como uma espécie de ficha de acesso a
um jogo ou a um determinado conteúdo
em um site na web, por exemplo. Ao
enviar a mensagem de texto, o usuário
recebe de volta um código que lhe dá
acesso ao serviço. A Okto é uma das
empresas que está desenvolvendo esse
serviço no País. O canal Esporte Interativo
será um dos primeiros a testar a novida-
de. Ele lançará um fantasy game de
futebol em seu site na internet no fim do
ano em que parte das funcionalidades
poderá ser acessada se o usuário com-
prar uma "ficha" por SMS.

Acredita-se que o SMS premium
poderá vir a ser usado para uma série de
outros serviços, como publicação em
microblogs, ou comunicação em redes
sociais. Espera-se para um futuro próxi-
mo um desenvolvimento rápido do SMS
premium no Brasil, deixando para trás a
polêmica em torno do leilão reverso.
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