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Mensagens de texto, vulgo SMS ou tor-
pedos, já foramuma das atividadesmais
frenéticas entre os usuários de celulares.
Mas com o advento dos smartphones,
grande parte dos papos móveis migrou
para os aplicativos de chat on-line, em
sua maioria gratuitos. WhatsApp, iMes-
sage (iPhone), BBM (BlackBerry), Skype,
Google Talk, FacebookMessenger, Viber,
Tango, e a lista vai longe. Há também os
alternativos, em geral criados no Orien-
te, como o japonês LINE, o coreano
Kakao Talk e o chinês WeChat.
A grande vantagem dos aplicativos é

que, com uma conexão com a internet,
via wi-fi ou um plano de dados, a troca
de mensagens não custa nada. No caso
do SMS, dependendo do plano que o
consumidor tenha, cada mensagem en-
viada significa um gasto a mais na conta
no final domês.
Mas engana-se quem acha que o SMS

morreu, mesmo lá no exterior.
—VivonosEUAenão sei comoandao

uso do SMS no Brasil, mas aqui a galera
mais jovem ainda o usamuito—diz An-
drew Brinn, gerente de testes de siste-
mas emorador emNew Jersey.—Minha
filha de 16 anos praticamente não usa
voz no celular. Só SMS e Facebook. Mas
ela vai ganhar um smartphonemaismo-
dernoe rápido, e talvezpasse ausarmais
apps a partir daí.
Quanto às operadoras nacionais, elas

declaram em uníssono que o SMS con-
tinua firme e forte e que os apps de pa-
po móvel coexistem com os torpedos
tradicionais sem perda de receita para
nenhuma delas.
GabrielaDerenne, diretora regional da

Claro para RJ/ES, reconhece que os apps
se tornaram uma alternativa prática ao
envio de SMS.
— Mas na Claro não se confirmou a

previsão de queda no envio de torpedos.
Pelo contrário. Temos registrado au-
mento significativo no tráfego desse ser-
viço, com consequente aumento de re-
ceita para a operadora— diz.
A Oi também vem registrando ex-

pressivo aumento do volume de SMS.
Nos últimos dois anos, o tráfego de
mensagens pessoais cresceu 3,5 vezes
graças às ofertas agressivas da empre-
sa, comaté 88%de desconto na compa-
ração com o preço do SMS avulso.
—Os aparelhos têmumpapel impor-

tante na adoção e uso de serviços de
mensagem — afirma Eduardo Aspesi,
diretor de Segmentos da Oi. — Clientes
com aparelhos antigos, ao migrarem
para aparelhos “messaging phones” ou
“smartphones”, aumentam significati-
vamente a experimentação do SMS e
redes sociais, pois a sua experiência se
torna fluida e natural.
Indagada quanto ao tráfego de SMS, a

TIM confirma que segue aumentando.
—Mesmo comocrescimento dos apps

móveis de mensagens, tanto a receita de
SMS quanto a de dados continua em
constante evolução. Há espaço para os
dois serviçosnomercadobrasileiro—diz
Flávio Ferreira, gerente de serviços de va-
lor agregado da TIMBrasil. —O SMS au-
mentoumuito em penetração do serviço
e no volume de mensagens depois que
lançamos nossas ofertas, o que demons-
tra que havia uma demanda reprimida
entre os consumidores.
Também para a Vivo, o torpedo tradi-

cional ainda está longe de sair de cena.
— Em um mundo cada vez mais co-

nectado, em que mais pessoas têm
smartphones com planos de dados, es-
ses próprios aplicativos on-line disse-
minam ainda mais um hábito
de dispender tempo se comu-
nicando pela via eletrônica. Is-
so cria uma dinâmica positiva
e, diante disso, o que vemos é
que o SMS continua crescendo
— comenta Fábio Albuquer-
que Freitas, diretor de serviços
de valor agregado da Vivo.—Há cresci-
mento nas vendas tanto de “feature
phones” (celulares mais simples, sem
internet) quanto de smartphones, e,
nesse panorama, o uso de SMS tam-
bém aumenta, mesmo com as altas ta-
xas de conversão de usuários de celula-
res modestos para smartphones.

RISCOS DE SEGURANÇA
Para os usuários mais conectados, po-
rém, o SMS já é coisa do passado. É o
caso de Alexandre Freire, consultor de
segurança e docente do Núcleo de
Computação Eletrônica da UFRJ. Mas
ele lembra que os aplicativos móveis
podem trazer riscos à segurança.
Hackers e criminosos têm enviado
mensagens falsas de texto a partir des-

ses programas fazendo-se passar por
representantes do serviço móvel e pe-
dindo para a vítima inadvertidamente
instalar algum programa maligno.
— Com o maior uso de gadgets mó-

veis, os invasores estão se aperfeiçoan-
do em disseminar códigos maliciosos
para esta nova e imensa superfície de
ataques, que são os telefones celulares
em seus diversos sistemas operacio-
nais. Todos estão vulneráveis à instala-
ção de malwares que podem controlar
ligações recebidas, interceptar chama-
das, fazer escutas, tirar fotos sem que o
usuário perceba e até rastrear a locali-
zação do aparelho.

ALEGRIAS E RISCOS
Mas há os usuários que vivenciam in-
tensamente a sobrevida dos SMS, às
vezes com distorções inusitadas.
—Nunca usei tanto SMSnaminha vi-

da. Omotivo é que, com esses apps no-
vos, o preço do SMS tendeu a zero. Po-
rém a minha mãe, de 70 e poucos, usa
WhatsApp — diz o economista Eduar-
do Ramos, reitor do Instituto Infnet.
Entre os apps móveis, o WhatsApp vi-

rou verdadeira febre no Brasil, só supe-
rado pelo Face. Conhecido como
“whats” entre os adolescentes, é o app

preferido demuitos.
— Abandonei completamente

os SMS, só uso whats e Face, a
não ser que tenha que falar com
amigos que ainda não tenham o
whats, ou com pessoas que têm
mas não conseguemusar direito,
comomeupai—confessaMarti-

na Coletti, estudante carioca de 15 anos.
Os novos apps móveis de papo são re-

almente práticos. Mas, como qualquer
ferramenta, exigemcuidadosnouso. Va-
nessa Klein, técnica e professora de in-
formática, está tendo um sério abalo em
seu casamento.
— São 17 anos de relacionamento,

mas tudo está vindo abaixo por causa
de um fã que mandou uma mensagem
no WhatsApp e foi correspondido por
mim. Para fugir das vasculhadelas do
meu marido, fui para o Facebook Mes-
senger e, após ser descoberta, estou
agora no Viber. Nunca usaria SMS para
este caso maluco extraconjugal, que,
afinal, é apenas virtual — conta.
Leia ais sobre chats on-line usando o
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Aplicativos de chats on-line
avançam, mas SMS resiste
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Omercado brasileiro de seguros vem trabalhan-
do para mostrar que quanto mais as pessoas
tiverem acesso à proteção de seus produtos,

maior será o índice de desenvolvimento do país – uma
vez que o setor proporciona, em complemento à atua-
ção do poder público, a segurança, a aposentadoria e
a saúde da população.

E os números comprovam isso. Ao longo do ano
passado, as seguradoras devolveram à sociedade,
sob a forma de indenizações e de benefícios, mais
de R$ 28,4 bilhões, o que representa uma média de
R$ 3,2 milhões reinvestidos a cada hora, em todos os
dias do ano.

Além disso, dados da
Confederação Nacional das
Seguradoras (CNseg) indi-
cam que o mercado de se-
guros dobrou de tamanho
em apenas cinco anos – a
receita saltou de R$ 74 bi-
lhões, em 2006, para R$ 146
bilhões, em 2011.

Mas, a despeito do gi-
gantismo dos números
ostentados pela indústria
brasileira de seguros, o
consumo dos produtos
ainda está muito abaixo
do observado em vários
países do mundo – por aqui, apenas um terço da frota
nacional de veículos e menos de 10% das residências
estão cobertos pela proteção do seguro.

Parte do problema deve ser resolvida ainda este
ano, quando o governo aprovar a regulamentação
do seguro para carros populares, permitindo a uti-
lização de peças recondicionadas no conserto dos
veículos. A expectativa do mercado é de que a me-
dida reduzirá em até 30% os valores médios pagos
pelo prêmio do seguro.
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OMERCADODE SEGUROS NO BRASIL

Oseguro à procura
de novos clientes
para seus produtos

A apuração das informações desta coluna é de responsabilidade da Via Texto.

Veículosusados:omercado aguarda a regulamentação do seguro para carros
populares, que permitirá a utilização de peças recondicionadas, reduzindo em
até 30%os preçosmédios do produto

O seguro popular favorecerá os proprietários de 20
milhões de veículos com mais de cinco anos de idade,
que hoje trafegam totalmente desprotegidos – o que
pode levar a frota atual, com 15 milhões de carros se-
gurados, a dobrar de tamanho após a regulamentação.

Outros produtos que devem ajudar a alavancar as
vendas de seguros são o VGBL Saúde e o VGBL Educa-
ção, em fase final de regulamentação. Trata-se de pla-
nos de previdência que oferecerão ao cidadão a possi-
bilidade de acumular recursos para cobrir despesasmé-
dicas na aposentadoria ou pagar a faculdade dos filhos.

Segundo a Superintendência de Seguros Privados
(Susep), há estudos adiantados nas esferas governa-
mentais para a criação desses novos produtos, que
ainda dependem de avaliação da Secretaria da Receita
Federal sobre a forma de tributação que será adotada
nesse novo tipo de previdência.

A ideia defendida por operadoras de seguro e
pela própria Susep é garantir um incentivo tributário,
com isenção do Imposto de Renda (IR), a quem des-
tinar os recursos acumulados exclusivamente para
gastos com tratamento de saúde ou pagamento de
faculdades, por exemplo.

Novosplanos
deprevidência
oferecerão a
possibilidade
deacumular
recursos para
cobrir despesas
médicas na
aposentadoria ou
pagar a faculdade
dos filhos.

Gabriel de Paiva/aGência O GlObO

Product: OGlobo PubDate: 15-04-2013 Zone: Nacional Edition: 1 Page: PAGINA_U User: Asimon Time: 04-14-2013 21:12 Color: CMYK

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
. 

Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 15 abr. 2013, Economia, p. 21.




