
WhatsApp ❙ Pago,
pode ser baixado
em iPhone, Nokia,

Android, BlackBerry e
Windows Phone.

ChatON ❙ Da
Samsung, está
disponível para

iPhone, Android, Bada e
BlackBerry. Gratuito.

Messenger ❙ Do
Facebook, envia
mensagens para

todos os contatos do
telefone. Gratuito.

Viber ❙ Também
faz ligações locais
e internacionais

gratuitas. Para iPhone e
Android. Gratuito.

BBM ❙ Da RIM, só
funciona com 3G.
Também permite

a troca de arquivos. Vem
instalado no BlackBerry.

iMessage ❙ Da
Apple, já vem
instalado com a

versão 5 do sistema
operacional da empresa.

Carla
Peralva

carla.peralva@
grupoestado.com.br

As mensagens de texto SMS são
o meio de comunicação de da-
dos mais popular do mundo,
com 79% dos 5,3 bilhões de do-
nos de celulares atualmente
usando o serviço.

O parágrafo acima, que apre-
senta um recente dado da União
Internacional de Telecomunica-
ções, tem exatamente 160 carac-
teres, o máximo comportado
por uma mensagem do Serviço

de Mensagens Curtas (SMS) e
que foi, durante muito tempo, tu-
do que podia ser enviado de um
celular para o outro.

Hoje, a maioria dos aparelhos
já divide e recombina a mensa-
gem com letrinhas excedentes,
sem que o usuário precise se
preocupar com isso. A qualidade
do aparelho e da rede disponível
também não precisam ser pon-
tos de preocupação: os celulares
menos espertinhos e redes 2G já
são suficientes para que as SMS
sejam enviadas e recebidas.

A facilidade de uso aliada às
diversas funções que uma men-
sagem de texto pode cumprir –
marcar um passeio com amigos,
fazer denúncias, atualizar redes
sociais – tornaram as SMS uma
importante peça no cenário das
telecomunicações mundiais.

Federico Casalegno, diretor
do Laboratório de Experiências
Móveis do Instituto de Tecnolo-
gia de Massachusetts (MIT), cha-
ma atenção para o fato de que
essas mensagens são porta de en-
trada para o mundo digital para
populações com baixíssimos ín-
dices de conexão e, ao mesmo
tempo, um serviço amplamente
usado por comunidades alta-
mente conectadas e com acesso
a diversas plataformas online.

Até mesmo aqueles que têm
smartphone são adeptos. Segun-
do o instituto Pew Internet, 92%
dos usuários usaram mensagens
SMS em 2010, contra 84% que
acessaram a web pelo aparelho.

Foi então que, este mês, Apple
e Samsung, dois grandes players
do mercado de smartphones e ta-
blets, resolveram apostar em
uma área onde há tempos a Re-
search in Motion (RIM), fabri-
cante do BlackBerry, e alguns de-
senvolvedores independentes já
haviam se metido: mensagens
de texto gratuitas via internet. A

californiana lançou o iMessage e
a sul-coreana, o ChatON (veja
nos quadros ao lado).

A chegada das duas marcas ao
setor demonstra um movimento
que o mundo todo já começou a
sentir: a web móvel está passan-
do a oferecer serviços que antes
apenas as operadoras de telefo-
nia móvel podiam prover. A com-
pra do Skype pela Microsoft é
mais um bom exemplo desta ten-
dência – com o serviço, gratuito,
usa-se a banda larga e não o paco-
te de voz para se fazer o que há de
mais natural com um telefone ce-
lular: ligar para alguém.

Se, agora, a internet móvel se
consolida grande provedora de
serviços de mensagens, o siste-
ma de SMS já fez, e ainda faz, o
papel de conectar populações.
Na falta de aplicativos, mensa-
gens são usadas em diversos paí-
ses para acessar informações so-
bre saúde, combater a corrup-
ção, fazer downloads e aces-
sar serviços de bancos
(leia mais na pág. 2).

Mas, na opinião
de Gerd Leonhard,
estudioso do futu-
ro das mídias digi-
tais, a tendência é
que a importância do
SMS enquanto tipo de
tecnologia caia. Muito. E
muito rápido – algo em torno de
dois ou três anos em países onde
a penetração da banda larga mó-
vel já é alta. Na maioria restante,
esse processo também vai acon-
tecer, mas vai levar mais tempo –
aproximadamente cinco anos.
“As coisas já não são como antes.
As SMS estão aguentando firme,
mas em dois anos as operadoras
verão uma queda muito forte na
receita gerada por elas”, diz.

De 2009 para cá, segundo Sa-
muel Rodrigues, analista de tele-
comunicações da IDC, houve

um crescimento, ainda que não
linear, no uso das mensagens
SMS no Brasil. No mesmo perío-
do, também houve um forte au-
mento no acesso móvel à web: se
no segundo trimestre deste ano
tínhamos 2 milhões de pacotes
de dados comprados, a expectati-
va é que até o final do ano esse
número tenha dobrado.

Flávio Ferreira, gerente de
marketing da Tim, operadora
que possui planos ilimitados de
mesmo preço tanto para inter-
net móvel como para mensa-
gens de texto (veja quadro com
planos das operadoras na pág. 2),
acredita que ainda existe espaço
para o SMS crescer no Brasil,
uma vez que o uso da internet
para funções de voz e mensa-
gens ainda é uma ferramenta de
nicho no País.

Complementar. A tendência,
diz Leonhard, é que as platafor-

mas convivam e se comple-
mentem ainda por al-

guns anos. Rodrigues
também aposta nis-
so e acrescenta que,
no Brasil, “a inter-
net móvel ainda não
é um inibidor ou

uma ameaça ferrenha
ao SMS. Em 2012, ela

vai começar a incomodar
bastante, mas ainda serão tecno-
logias complementares. E as ope-
radoras brasileiras estão cientes
dessa mudança de demanda e es-
tão se preparando”.

Dentro de comunidades mui-
to conectadas, as SMS acumu-
lam uma função muito específi-
ca: continuar e integrar conver-
sas começadas em outros am-
bientes, como um chat online,
por exemplo. Quem ressalta es-
se comportamento é Vidya Se-
tlur, responsável por uma pes-
quisa feita pelo Nokia Research

Lab que analisou os padrões
comportamentais e o conteúdo
das mais de 53 mil mensagens en-
viadas por 70 universitários nor-
te-americanos monitorados du-
rante quatro meses.

Tanto Leonhard quanto Se-
tlur acreditam que o futuro das
mensagens de texto – e de outras
formas de compartilhamento
multimídia – será o de serviços
mais integrados, com interfaces
onde não importe por qual meio
a mensagem é enviada. A ideia é
que os usuários se preocupem
menos com a tecnologia usada e
tenham mais facilidade para es-
colher, na hora do envio, o me-
lhor canal a ser utilizado, fican-
do mais fácil gerir conversas en-
tre diversas plataformas.

REPRODUÇÃO

DE FÁBRICA

acessórios

Verso no Facebook
Resposta rimada a um cliente
rende a banco um dia diferente

Visionário e arrogante
Biografia de Steve Jobs pode
ser o livro mais vendido do ano

Pág. 3 Pág. 6

Compare os pacotes de SMS
das operadoras brasileiras

SMS ainda não é
ameaçado pela
web móvel no
Brasil – talvez

apenas em 2012

Pág. 2

Meio de comunicação de dados mais popular do mundo, mensagens de texto via celular
perdem a importância com a web móvel, mas ainda são a porta de entrada para o digital
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Quênia ❙ Mortes e
de nascimentos
são comunicados

às autoridades locais

Uganda ❙

Trabalhadores
rurais abastecem

base de dados e tiram
dúvidas sobre cuidados
com lavouras e animais

Etiópia ❙ Grávidas
tiram dúvidas e
profissionais da

saúde enviam dados de
exames para central que
emite alerta se for o caso

Afeganistão ❙

Policiais tiveram
renda aumentada

em 36% depois que SMS foi
adotado para pagamento
de salário, antes feito por
“oficiais de confiança”

Gana ❙ Envio de
código de remédio
via SMS confirma

se produto é verdadeiro

Carla Peralva
carla.peralva@grupoestado.com.br

SMS paratodos

MARC HOFER/NYT

INTERLIGADOS
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ACESSO
REMOTO
Serviços chegam a áreas
isoladas via mensagem

Áreas rurais com baixa cobertu-
ra das redes de energia elétrica –
os aparelhos são às vezes carrega-
dos com baterias de carros – e de
internet têm os celulares como
principal forma de conexão.

O sociólogo americano Redan-
te Asuncion-Reed dedicou seu
mestrado ao estudo da ONG Fa-
hamu, que, em 2004, promoveu
uma campanha em que pessoas
de diversos países africanos po-
diam assinar uma petição a favor
do Protocolo Intercontinental
dos Direitos das Mulheres en-
viando mensagens de texto.

Ele destaca que, muitas vezes,
a principal fonte de informações
para essas populações são men-
sagens SMS. Dessa forma, gover-
nos, empresas e ONGs têm tido
um papel importante ao aliar a
tecnologia SMS, que é padrão no
mundo todo, para gerar redes de
informação colaborativas e inte-
grar comunidades a serviços in-
ternacionais, como o bancário.

“O uso de SMS e celulares na
luta pelos direitos civis ainda
não atingiram seu limite. Técni-
cas e abordagens inovadoras se-
rão desenvolvidas”, diz.

Celular. Em Uganda,
informações sobre cultivo
circulam em mensagens● Mensagens

de texto são a
principal forma
de comunicação
em países pobres
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 31 out. 2011, Link, p. L1-L2.




