
30 anos
do SMS

1984-1985
Friedhelm Hillebrand e Bernard 
Ghillebaert começaram a desenvolver 
a ideia e a tecnologia que um dia se 
tornaria o que chamamos de SMS. 

1993
A primeira mensagem 
de texto enviada de um 
celular para outro celular 
foi criada pelo finlandês 
Riku Pihkonen. 

1994
A companhia Nokia 
disponibilizou o serviço 
de SMS em todos os 
seus celulares.

03/12/1992  
A primeira mensagem de texto foi enviada por Neil 
Papworth, um engenheiro britânico do Sema Group 
Telecom, para o diretor da Vodafone, Richard Jarvis. 
O texto “Merry Christmas” (Feliz Natal) foi mandado 
de um computador para o aparelho celular de Jarvis. 

1997  
Lançamento do Nokia 9000i Communicator, primeiro 
aparelho com teclado QWERTY. A facilidade de escrever 
sem digitar repetidamente os números correspondentes foi 
um grande incentivo para a popularização dos SMS.

03/12/2022
O SMS comemora seu 30º aniversário 
ainda como um dos principais canais de 
comunicação do mundo!

2007
Nos Estados Unidos,
o número de mensagens 
enviadas superou o 
número de ligações
pela primeira vez.

2009-2010  

Fortes concorrentes 
como WhatsApp, 
iMessage e BlackBerry 
começaram a se 
solidificar no mercado. 

2012 
Número de mensagens 
trocadas por aplicativos 
de mensagem (19 bilhões) 
superou o número de 
mensagens de texto
(17,4 bilhões).

1999 
As mensagens de 
texto começaram a 
poder ser trocadas 
entre operadoras 
diferentes.

Anos 2000
Com a popularização das 
mensagens, surge também
uma nova forma de comunicação, 
abreviada e ágil que, de certa 
forma, segue até hoje. “Mta sdds 
d vc! Qnd vc volta?”

21/12/2021    
Primeiro SMS enviado foi vendido no formato NFT por € 107 mil 
pela casa de leilões francesa, Aguttes. O comprador recebeu uma 
réplica do protocolo original de comunicação que executou o envio 
da mensagem e uma moldura com uma animação 3D do momento 
do envio e recebimento da mensagem.

[Estatísticas curiosas]
sobre os SMS

Dos brasileiros
enviam SMS todo

dia ou quase
todo o dia(1)

6% 

Dos brasileiros
recebem SMS

todo dia ou quase
todo o dia(1)

48% 

Das empresas 
enviam SMS

para seus
consumidores(2)

55% 

Dos SMS enviados
são lidos nos primeiros

3 minutos depois do
seu recebimento(3)

95% 

Dos americanos
já terminaram um
relacionamento

por SMS(5)

+20%

Dos americanos
afirmam que o SMS

ainda é o seu
canal preferido

de mensagens(5)

30% 

Dos usuários
afirmam que

não viveriam sem
os emojis(5)

27% 

De mensagens
serão enviadas
por empresas

em 2023(4)

3,6
trilhões

[Melhores práticas]
para o envio de SMS

Infobip: seu aliado para o envio de SMS 

Somos um dos maiores provedores de SMS do mundo e o parceiro perfeito para ajudá-lo a inserir este importante 
canal de comunicação nas suas estratégias. Esteja ao lado do fornecedor que tem mais de 70 conexões diretas com 
operadoras e a expertise de mais de 10 anos de mercado CPaaS. 

Fontes: 
(1) Panorama de Mensageria no Brasil Mobile Time/ Opinion box
(2) SimpleTexting Survey
(3) Statistica
(4) SMS Comparison
(5) Propeller SMS Survery in partnership with Infobip

[A história] do SMS

Esses números de 5 a 6 dígitos são específicos para comunicações 
comerciais e envios em massa. Eles são importantes porque evitam 
bloqueios de suspeita de spam e garantem que os SMS sejam 
enviados mais rapidamente para os usuários. Além disso, elas 
aumentam a sensação de segurança para quem os recebe.

Crie um Shortcode para a sua empresa

Saiba mais

01

O limite de 160 caracteres não precisa ser encarado como um 
problema. Ele pode ser um convite para que você se esforce a 
limitar sua mensagem ao estritamente essencial. Lembre-se que, 
se você usar mais de 160 caracteres, seu SMS será dividido e isso 
pode gerar confusão no seu usuário. 

Seja conciso e direto
02

Personalizar uma comunicação é a melhor maneira de 
transformá-la em algo mais engajador e relevante para seu 
usuário. Isso pode ser feito através de listas de segmentação 
(baseadas em comportamentos, navegação, histórico de compra, 
gênero, localização) ou pelo uso de variáveis dentro da sua 
mensagem (como nome, datas ou informações da transação).

Personalize o máximo possível 
03

Isso nada mais é do que uma autorização para que você envie 
conteúdos para seus consumidores e leads através de SMS. 
Desta forma, você garante que não está sendo intrusivo, que está 
mandando as mensagens que interessam ao seu consumidor e, 
assim, tem mais chances de criar experiências engajadoras. Desde 
2012, a ANATEL tem solicitado esse opt-in e exigido que os usuários 
tenham maneiras de revogá-los com facilidade a qualquer momento.

Peça o opt-in do usuário
04

Os SMS são conteúdos lidos quase sempre no momento em que são 
recebidos. Por isso, pensar no horário de envio é fundamental para não 
causar atritos e desconforto com os clientes. Uma boa prática é tentar 
restringir o envio para os horários comerciais (das 8h30-18h30) e de 
jeito nenhum enviar depois das 22h. 

O horário de envio é super importante! 
05

Para levar mais segurança aos seus consumidores, insira o nome
da sua empresa logo no início da sua mensagem. Por exemplo:
“[NOME DA EMPRESA] Não esqueça do seu cupom de desconto, Maria! 
Ele é válido até as 22h de hoje.” Você também pode optar por um SMS 
Verificado, que identifica a sua marca de várias outras maneiras. 

Identifique a sua empresa logo de cara 
06

Muitas pessoas acreditam que os SMS são apenas para o envio de 
cupons de desconto e promoções. Mas eles podem ser muito úteis 
para vários outros fins de Marketing e Vendas. Se você quer mais 
ideias para se inspirar, separamos vários. 

Crie estratégias para além das promoções 
07

Olá!

Olá!
Obrigado por
entrar em contato!

SMS, 30 anos de história. 
Vamos comemorar 
juntos esse aniversário 
tão especial.

SMS

Você consegue se imaginar sem enviar uma única mensagem para algum amigo, colega de trabalho 
ou familiar por um dia inteiro? Parece quase impossível, não é? 

Vamos comemorar juntos esse aniversário tão especial? 

Hoje, mandar mensagens é tão comum que quase nem prestamos mais atenção a essa ação. Mas, há
30 anos, o envio da primeira mensagem SMS foi uma grande revolução na forma como nos comunicamos.

Neste aniversário de três décadas das mensagens de texto - os famosos torpedos - queremos lhe 
apresentar um pouco mais da história desse canal de comunicação e como ele é usado hoje em dia.

SAIBA MAIS

SAIBA MAIS

CASO DE USO

FALAR COM UM CONSULTOR

Shop

2002 
Os MMS (Multimedia 
Message System) 
foram introduzidos 
comercialmente com o 
avanço dos celulares 
com capacidades de 
áudio, cores e com 
câmeras embutidas. 

https://www.infobip.com/pt/blog/sms-short-codes
https://www.infobip.com/pt/blog/sms-verificado
https://www.infobip.com/pt/blog/casos-de-uso-campanhas-sms
https://www.infobip.com/pt/contato

