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Serviço de mensagens de texto se popularizou, mas ainda é baixo comparado a outros países  
 
A estudante Priscila Franca tem o perfil dos jovens que cresceram em meio aos avanços 
tecnológicos. Depois de ganhar seu primeiro celular aos dez anos, ela se acostumou a ter o 
aparelho como parceiro inseparável para amarrar as relações ao longo de sua vida. O que a 
distingue, porém, de grande parte de seus pares é como ela usa seu smartphone. 
 
"Chego a mandar mais de 50 mensagens de texto [SMS] por dia. Uso o celular para falar 
apenas quando é algo muito urgente", conta a aluna do curso de Engenharia Elétrica da Escola 
Politécnica da USP   hoje com 20 anos -, em entrevista agendada por meio de uma troca de 
torpedos, após várias ligações sem sucesso.  
 
O caso de Priscila ilustra bem a penetração do SMS entre os jovens brasileiros. Uma pesquisa 
realizada pela Nielsen em setembro junto a 5 mil usuários mostra que a faixa etária de 15 a 24 
anos tem o maior índice de uso desse serviço no país, com 86%. 
 
No plano geral, um estudo da Acision aponta que 76% dos 750 usuários pesquisados usaram o 
SMS no segundo trimestre deste ano. Sem contar as chamadas de voz, o envio de mensagens 
de texto liderou as estatísticas de uso do celular, seguido por atividades como música (57%), 
jogos (40%) e acesso à internet (5%).  
 
Thiago Moreira, gerente de produtos da Nielsen, destaca que além de não exigir configuração e 
estar presente em praticamente 100% da base de celulares, o SMS tem sido impulsionado por 
promoções e campanhas que ajudaram a criar uma cultura em massa do serviço no país. "A 
pessoa pode até não usar, mas hoje todo mundo sabe o que é um torpedo."  
 
Contudo, se o SMS já está incorporado ao dia a dia da maioria dos brasileiros, o hábito ainda 
não se traduz em um grande volume de mensagens, o que mostra que as dezenas de torpedos 
diários de Priscila ainda está entre as exceções. A Acision registra que no segundo trimestre o 
índice médio mensal foi de 30 SMS por celular, número bem abaixo de países da América do 
Sul, como Venezuela (215 mensagens por mês) e Argentina (109 mensagens mensais).  
 
Segundo estudo da Nielsen, a faixa etária de 15 a 24 anos tem o maior índice de uso do 
recurso no Brasil, com 86%  
"Isso esbarra muito no preço cobrado por cada SMS. As operadoras começaram a trabalhar 
com pacotes, mas o foco maior ainda são voz e internet móvel", diz Moreira, que vê, porém, 
boas perspectivas para o serviço, por ser complementar.  
 
Essa também é a opinião de Hugo Janeba, vice-presidente de marketing e inovação da Vivo. 
Para ele, o SMS não concorre com as chamadas de voz, pois tem um propósito diferente e é 
menos invasivo: "Ele tem um pouco aquela lógica do bilhete: rápido, fácil e propício para uma 
conversa que não precisa ser tão detalhada." 
 
Janeba conta que 19,6% das receitas da Vivo são provenientes de serviços de dados e que as 
mensagens de texto respondem por uma boa parcela desses números. Ele revela que a 
operadora ampliou em 47,4% suas receitas com SMS e mensagens multimídia na comparação 
do terceiro trimestre deste ano com o mesmo período de 2009. Além dos pacotes que incluem 
opções como cem mensagens mensais por R$ 9,90, a Vivo trabalha ainda com valor unitário 
por SMS enviado para qualquer operadora, a partir de R$ 0,10 por mensagem.  
 
Mais do que o foco em preço, Janeba destaca que o SMS é uma ferramenta para fidelizar o 
cliente, o que explica o investimento em serviços como o Kantoo For All - curso de inglês via 
torpedos-, o Vivo Twittando - recurso de publicação e recebimento de mensagens no Twitter 
via SMS - e o Atendimento ao Cliente por SMS - piloto lançado recentemente no Rio Grande do 
Sul. "Cada vez mais o SMS amplia o leque de oportunidades", diz Janeba.  
 



Fiamma Zarife, diretora de serviços de valor agregado da Claro, ressalta que o brasileiro, por 
uma questão cultural, gosta de falar. Por isso, as operadoras ainda investem muito em 
promoções agressivas para os serviços de voz. "A princípio, o SMS não acompanhou essas 
ações. Começamos agora a mudar isso e os pacotes têm alavancado bastante as mensagens 
de texto", diz ela.  
 
Dentro dessas ações, a Claro lançou um pacote com torpedos a cobrar. Segundo a diretora, 
em pouco mais de um ano, a ação superou a marca de 10 milhões de mensagens com esse 
serviço.  
 
Fiamma não revela as receitas geradas pelas mensagens de texto, mas acrescenta que a Claro 
alcançou um crescimento de 44,1% em serviços de valor agregado - que incluem SMS - no 
segundo trimestre de 2010, em comparação ao trimestre anterior.  
 
Para ela, o SMS vai sofrer forte concorrência dos pacotes de internet móvel, com uma possível 
substituição dessas mensagens por aplicativos de acesso a redes sociais. "O SMS vai ter o 
desafio de evolução da própria tecnologia." 
 
A aposta na internet móvel, em detrimento do foco em SMS, é a estratégia da TIM, segundo o 
diretor de mercado consumidor, Roger Solé. Mesmo com pacotes que oferecem torpedos 
ilimitados a um valor mensal de R$ 4,90 no pré-pago e a R$ 14,90 no pós-pago, ele diz que a 
ideia é atingir a demanda reprimida por internet das classes B e C: "Queremos nos posicionar 
nesse campo antes dos concorrentes". Hoje, os serviços de dados geram 13% da receita total 
da operadora.  
 
Solé ressalta, porém, que ainda há muito espaço para crescer no país, tanto em voz quanto 
em SMS e internet móvel. Ele diz que alguns mercados, como o Japão, já caminham para a 
substituição da voz pelos dados, mas que esse ainda não é o estágio do Brasil. "O que estamos 
vendo até agora é uma agregação. As pessoas que mais usam voz são as que acabam usando 
mais dados. Uma coisa não vai concorrer com a outra." 
 
Uso corporativo pode atrair consumidor 
 
De acordo com especialistas, o uso crescente do SMS em estratégias corporativas pode ser um 
fator de impulso dessa ferramenta entre os consumidores. Para Marcelo Castelo, sócio-diretor 
da F.biz, agência de comunicação interativa, o avanço de promoções que combinam prêmios 
com pacotes de torpedos ampliam a penetração do SMS, além de estimular a queda no preço 
unitário do serviço.  
 
Castelo também projeta o avanço do torpedo patrocinado, onde um anunciante paga pelas 
mensagens em troca do envio de publicidade ao usuário. "O SMS vai virar uma moeda em 
programa de fidelidade", diz o executivo.  
 
Para Castelo, a substituição do SMS por recursos como as mensagens instantâneas está longe 
de acontecer, pois ainda não existe um aplicativo padrão que permita a comunicação entre os 
diversos smartphones do mercado. "Além disso", afirma, "a base de dispositivos ainda é 
pequena e a internet móvel vai demorar para ter uma cobertura significativa."  
 
Bruno Costa, coordenador de marketing da Comunika - unidade de negócios da Be Wireless , 
que oferece sistemas de envio de SMS corporativo para empresas como o Google -, acrescenta 
que apesar do crescimento do número de smartphones, ainda há vários recursos subutilizados 
nesses aparelhos, pois muitos usuários não têm condição de pagar um pacote ilimitado de 
dados.  
 
Costa diz que as empresas estão optando pelo SMS em sua comunicação pelo fato de o serviço 
permitir redução de custos e de tempo no envio de mensagens aos clientes, além de ter 
grande alcance. "O SMS está em qualquer celular, desde o mais básico até o mais sofisticado", 
lembra. 
 



 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 23 nov. 2010, Empresas, p. B3. 


