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• A evolução tecnológica do SMS

• Limitações técnicas

• Serviços já oferecidos

• Possíveis alternativas



A EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA DO SMS

• Serviço era cobrado por mensagem enviada

• Pacotes de SMS dentro dos planos de serviços

• Receita gerada por esse serviço é insignificante assim como seu uso

• O que o consumidor usa hoje para enviar mensagens pelo celular 
não é o SMS
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A EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA DO SMS

Em 2015
141 SMS por trimestre

47 SMS por mês
1,5 SMS por dia

Quantas mensagens são 
enviadas hoje por usuário 
pelos aplicativos de 
mensagens?

152 153
140 141

1T15 2T15 3T15 4T15

Nº de SMS / por usuário por 
trimestre Brasil

Fonte: ATC / Anatel. 
https://www.noticiasaominuto.com.br/tech/585513/65-bilhoes-de-mensagens-sao-enviadas-pelo-whatsapp-diariamente

No Brasil, só em um aplicativo 
de mensagem são enviadas  5,2 
bilhões de mensagens por dia 
por 120 milhões de usuários

https://www.noticiasaominuto.com.br/tech/585513/65-bilhoes-de-mensagens-sao-enviadas-pelo-whatsapp-diariamente


LIMITAÇÕES TÉCNICAS

• Com o pouco uso do serviço não houve investimento na plataforma utilizada

• A tecnologia é antiga e tem limite na capacidade de envio: não é 
possível enviar milhões de mensagens num curto período de tempo, por 
exemplo

• A ferramenta que possibilitaria realizar a comunicação em massa 
utilizando a rede móvel (cell broadcasting) não foi implantada no 
Brasil

• O cell broadcasting, apesar de ser explorado 
comercialmente em outros países  EUA, Japão, etc),  teve 
o seu uso inviabilizado no Brasil pela vedação ao seu uso 
comercial

• Diversos modelos de aparelhos celulares utilizados 
atualmente pela maioria dos usuários não 
suportam o uso de tal tecnologia



SERVIÇOS JÁ OFERECIDOS

• Hoje o serviço de SMS é um serviço por adesão: 1 para 1 (exemplos: bancos, taxi, FGTS, 
serviços de emergência, etc). 

• O consumidor que escolhe receber as mensagens, as lê quando recebe

• A tecnologia implantada atualmente de SMS não é adequada para comunicação em 
massa (broadcasting), ainda assim o setor contribui com o sistema de alerta de 
emergência

• Exemplo do SMS de emergência

• Parceria com o os órgãos de Defesa Civil

• Envio de SMS para os clientes que tenham interesse em receber as 
mensagens desde que façam o cadastro (o cidadão tem que enviar um SMS 
para 40199 com o CEP da região que deseja receber os alertas)

• Envio da mensagem de cadastro para todos os clientes do Brasil 
levou cerca de 6 meses

• No estado de São Paulo, por exemplo, foram necessários 30 
dias para enviar para todos os clientes

• Atualmente o envio é feito pontualmente, com geolocalização 
(CEP) no caso de emergências, para 3,2% da base (6,4 milhões 
de clientes cadastrados)



INICIATIVAS DAS EMPRESAS

• Ações feitas pelas empresas para o combate da violência e exploração sexual de menores

• Campanhas informativas: divulgações de conteúdos educativos sobre exploração sexual, denúncias de 
crimes cibernéticos, exposição de crianças na internet, aliciamento sexual infantil online, entre outros

• Política de Sustentabilidade: compromissos com os direitos humanos em toda a cadeia de valor, com o 
combate ao trabalho infantil e à exploração sexual de crianças e adolescentes praticadas com o auxílio 
da internet 

• Código de Ética: práticas contra o trabalho infantil, escravo, forçado ou obrigatório. Os fornecedores 
deverão combater estas causas, além da exploração sexual de crianças e adolescentes

• Canal de Denúncias: canal independente e aberto para todos os colaboradores e fornecedores

• Atuação do Comitê de Ética - E-Learning: treinamentos sobre ética e práticas anticorrupção

• Sustentabilidade na Cadeia de Fornecedores (Due Diligence de Compliance): cláusulas contratuais e 
anexos socioambientais

• Apoio à projetos específicos: projetos voltados ao desenvolvimento de crianças e adolescentes

• Cláusula no contrato da empresa vinculando o mal uso dos serviços: “A empresa poderá ainda rescindir 
o presente Contrato, independente de notificação judicial ou extrajudicial, em caso de utilização do 
Serviço STFC para a prática de crimes contra crianças e adolescentes.”
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POSSÍVEIS ALTERNATIVAS

• Campanhas divulgadas por meio das redes sociais: empresas de telecom
são a estrutura que suporta esses aplicativos

• Público-alvo está presente nesse ambiente, mais acessível

• Campanhas podem ser direcionadas: idade, local, perfil

• Sem limitações técnicas

• Público jovem nem sabe o que é SMS
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