
A primeira 
mensagem de 
texto enviada 
faz 20 anos 
Os chamados torpedos 
ganharam popularidade 
rapidamente e serviço decolou 
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Há 20 anos era enviada a primei-
ra mensagem de texto do mun-
do e o engenheiro de software 
britânico que o enviou afirmou 
ontem que está maravilhado ao 
ver como essa tec-
nologia se desenvol-
veu. Neil Papworth 
foi escolhido ao aca-
so para enviar a 
mensagem - que di-
zia "Merry Christ-
mas" (Feliz Natal) -
ao diretor da gigan-
te telecomunica-
ções britânica Vodafone depois 
de ter trabalhado desenvolven-
do o software. 

A Vodafone quis desenvolver 
a tecnologia como uma melho-
ria do "paging " (bipe), disse Pa-
pworth, e ninguém percebeu 
na época como isso mudaria a 
cultura da comunicação para 
sempre — mais de 150 bilhões 
de mensagens de texto foram 

enviadas na Grã-Bretanha ape-
nas no ano passado. 

"Eles pensaram que ela seria 
utilizada como um pager execu-
tivo, então as secretárias pode-
riam entrar em contato com 
seus chefes enquanto eles esti-
vessem fora e eles poderiam di-
zer a elas o que fazer e onde ir", 
explicou Papworth à rádio BBC. 

No dia 3 de dezembro de 1992 
ele tinha 22 anos e trabalhava 

para a empresa Se-
ma Group Tele-
coms, nos escritó-
rios da Vodafone 
em Newbury, no su-
doeste da Inglater-
ra, desenvolvendo 
o que era conheci-
do como Short Mes-
sage Service Centre 

(SMSC), o agora popular SMS. 
Os telefones celulares ainda 

não tinham teclados, então ele 
escreveu a mensagem em um te-
clado de computador. "Eu cos-
tumava ir lá todos os dias, ajudá-
los a testar o sistema, ligá-lo a 
sua rede e fizemos muitos testes 
ali nas semanas seguintes", afir-
mou Papworth. Então chegou o 
dia no qual eles quiseram enviar 

esta mensagem e eu não lembro 
exatamente como isso aconte-
ceu, mas era e quem estava lá e 
então no fim fui eu que a en-
viei", disse. "A mensagem foi 
Merry Christmas'. Foi direcio-

nada a um homem chamado Ri-
chard Jarvis, ele era diretor da 
Vodafone na época e estava na 
festa de Natal da Vodafone do 
outro lado da cidade". 

Longe de perceber que era 
parte de um evento histórico, 
Papworth disse que seu maior 
sentimento foi de alívio. "Fazer 
com que a mensagem funcionas-
se era importante, então, para 
mim, quando aconteceu foi 
mais um alívio do que qualquer 

outra coisa o fato de nosso soft-
ware ter demonstrado sua capa-
cidade e feito seu trabalho". 

À medida em que as mensa-
gens de texto ganhavam popula-
ridade rapidamente, a Vodafo-
ne solicitou mais e mais equipa-
mentos para suportar o sistema. 
"Foi muito bom para os negó-
cios quando isso decolou por-
que vendemos mais sistemas, e 
também é maravilhoso ver 
quantas pessoas usam o serviço 
e sua variedade de aplicações ". 
Papworth vive agora na cidade 
franco-canadense de Montreal 
com sua esposa e seus três fi-
lhos e trabalha como arquiteto 
de software. 
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