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A partir de hoje, os clientes das operadoras TIM e Claro em todo o Brasil poderão trocar 
mensagens curtas de texto, ou seja, os SMS, independentemente da tecnologia utilizada (TDMA 
ou GSM) ou do plano (pós ou pré-pago). Em testes desde a última quinta-feira, o serviço está 
disponível para todos os clientes das duas empresas em todas suas áreas de operação, com 
tarifas que vão de R$ 0,19 a R$ 0,25. A expectativa da TIM, segundo seu gerente de serviços de 
valor agregado, Gabriel Mendes, é de crescimento de 30% no tráfego de mensagens. 
 
"Estamos nos baseando no mercado de torpedos para essa estimativa. Além disso, o serviço de 
troca de mensagens tem sido cada vez mais utilizado por todos os usuários de celular", diz. De 
acordo com Mendes, esse é o maior acordo já firmado entre as duas operadoras. TIM e Claro 
somam mais de 15 milhões de clientes em todo o país. 
 
Mendes diz que o SMS é uma ferramenta rápida e econômica de comunicação por celular, 
bastante utilizada em todos os países. "Os clientes das duas operadoras somam hoje mais de 70 
milhões de mensagens enviadas por mês e a previsão é chegar a 100 milhões em poucos meses a 
partir do novo acordo", afirma. "Nós escutamos os nossos clientes e identificamos o desejo de 
trocar torpedos com seus amigos e familiares, independente da operadora", afirma o diretor de 
marketing da Claro, Roberto Guenzburguer. 
 
O acordo faz parte do processo de interconexão entre as operadoras que, cada vez mais, estão 
realizando serviços em parceria com outras empresas. A TIM, por exemplo já tem acordo de troca 
de SMS com a Oi, que, por sua vez, também já troca mensagens com a Claro desde o início deste 
mês. O serviço de troca de SMS com a Vivo, está disponível apenas em alguns estados. 
 

Gazeta Mercantil - 21/10/2003 

 


