SMS Legal
Proposta para Envio de SMS
Apresentação da Empresa
A EMPRESA
O SMS Legal é uma empresa de internet em forte crescimento, que foi fundada em 2006 com objetivo de
oferecer soluções inovadoras por um preço justo para usuários e pequenas empresas que tenham interesse em
divulgar seus produtos e serviços na internet.
Nossos principais serviços são: Loja virtual, Hospedagem de sites, Servidor SMTP para E-mail Marketing,
serviços de envio de SMS Marketing, Corporativo e Revenda.
NOSSA MISSÃO
Nossa empresa tem como foco principal a satisfação total de nossos clientes, e o oferecer um serviço de
qualidade. Estamos sempre buscando novas soluções e recursos para facilitar a utilização de nossos serviços, e
sempre acompanhando as novidades e tendências do mercado.
O suporte personalizado o é nosso diferencial, temos vários meios de atendimento para garantir uma reposta
rápida e objetiva para o nosso cliente.
INFRAESTRURA
Nosso Data-center está equipado com os mais recentes recursos que garantem estabilidade e segurança do
servidor, como proteção contra queda de energia, proteção contra intrusos, firewalls para proteção contra ataques
à rede, controle climático, gerador de backup de arquivos, geradores adicionais de energia e equipamento de
segurança em caso de incêndio.
SISTEMA DE ENERGIA
Em caso de queda de energia, nobreaks e geradores Á diesel entram em operação, sendo capazes de prover
energia a todo Data-Center ininterruptamente durante vários dias.
CLIMATIZAÇÃO
A temperatura e a umidade relativa do ar no ambiente onde estão os servidores são monitorada e mantida de
forma estável dentro dos padrões internacionais.
SISTEMA ANTI-INCÊNDIO
Espalhados pelo Data-Center, sensores anti-chamas alertam sobre possíveis focos de incêndio.
SEGURANÇA LÓGICA
Nosso Data-Center utiliza Firewall da Cisco, maior fabricante de aplicações para rede do mundo. Adicionalmente,
nossos servidores possuem aplicações contra ataques DDOS.
CONECTIVIDADE
Temos a melhor conectividade do País com conexão com as principais operadoras do país. O melhor de ponta a
ponta para seu negócio.
MONITORAMENTO 24x7x365
Nossos servidores são monitorados ininterruptamente por equipes internas e externas ao Data-Center.
SEGURANÇA FÍSICA
Nosso Data-Center conta com Equipes de Segurança 24 horas por dia. Seu acesso é protegido por duas
portarias e por um sistema completo de câmeras.
SERVIDORES
Trabalhamos com servidores de última geração, atualizados frequentemente e protegidos por Firewall. Mantemos
um nível de utilização média inferior a 65% da capacidade, para que em eventuais sobrecargas haja um alto nível
de memória e processamento disponíveis.
HARDWARE
Utilizamos servidores de última geração com de marcas renomadas em processadores, memórias e discos
rígidos. Nossos servidores são da linha Intel® que garantem o maior desempenho e disponibilidade, aliados a
sistemas e softwares constantemente atualizados.
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BACKUP DIÁRIO
Todos os arquivos do servidor são armazenados em servidor de backups externos ou em discos rígidos
individuais para evitar perdas de dados. Os backups são diários e semanais e podem ser rapidamente
recuperados em caso de necessidade.
Você poderá contar com nossos serviços sem preocupação e sem investimentos pesados em infraestrutura. Este
investimento nós já fizemos para você.

O SMS como ferramenta de comunicação
O SMS oferece um gama enorme de possibilidades, tanto para empresas como para marketing,
publicidade, etc.
Com um baixo custo permitimos você se comunicar com clientes, fornecedores ou qualquer tipo de
público-alvo com agilidade e discrição em qualquer horário, tornando o SMS uma das ferramentas mais
importantes da comunicação corporativa.
O SMS Legal fornece soluções SMS para vários segmentos do mercado desenvolvidas para otimizar
este importante meio de comunicação.
O SMS teve seu grande crescimento no Brasil no início de 2004, quando começou a moda de enviar
mensagens para os amigos, o famoso Torpedo. Não é difícil você sair na rua hoje em dia e ver ao
menos uma pessoa digitando mensagem no celular. É um meio de comunicação que está no bolso da
maioria das pessoas, o que torna o acesso a mensagem, ou o envio de mensagem, quase que
instantâneo.
Esta é uma das vantagens do SMS quando comparado ao e-mail. Ao enviar um e-mail, você não tem a
certeza de que a pessoa irá ler em tempo hábil para, por exemplo, responder sobre aquele futebol de
hoje, ou sobre a balada da noite, e, muito raramente o destinatário da mensagem não irá responder no
tempo esperado. Outra vantagem, mas agora em relação ao próprio celular, é o baixo custo do SMS, se
comparado ao preço das ligações normais, ou seja, para aquela conversa rápida é muito mais vantajoso
o envio de um SMS do que uma ligação.

Abrangência do SMS
Com o SMS Legal é possível enviar mensagens para qualquer celular no território nacional. E ainda
mais: o SMS, por se tratar apenas de texto, não necessita de celulares top de linha para ser recebido, o
que abre uma grande variedade de público-alvo para campanhas de marketing.

SMS no Brasil
O SMS no Brasil, como dito anteriormente, teve seu maior crescimento de uns dois anos pra cá, ou seja,
ainda é bem jovem e um pouco prematuro. Isso por um lado é muito bom, pois torna possível o
desenvolvimento de muitas soluções que barateiam algumas atividades corriqueiras de nossas vidas.
Um bom exemplo disto é o envio diário por algum banco contendo o saldo de sua conta. Isso é bem
interessante e faz com que tenhamos um controle sobre nossa conta diariamente. Claro, isto é apenas
um minúsculo exemplo do poder que o SMS tem hoje.
Se comparado ao mercado da China, por exemplo, aonde o serviço SMS movimenta cerca de 750
milhões de mensagens diariamente, o Brasil ainda tem muito chão pela frente. Hoje, no país, o SMS é
usado principalmente por jovens que gostam de "trocar idéias" com seus amigos, parentes,
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namoradas(os), e com isso a maioria das campanhas de marketing das operadoras de telefonia celular
é em cima deste público.
Isto tende a mudar e o SMS vai entrar forte no mundo corporativo, fazendo com que empresas tenham
muito mais agilidade e resultados melhores em suas atividades. Um bom exemplo deste novo panorama
aconteceu no final de Fevereiro, quando a cadeia de lojas Colombo disparou uma campanha via SMS
para seus clientes e conseguiu atingir cerca de 10 mil deles.

Mas afinal, o que pode ser feito com o SMS?
Bom, esta pergunta não possui uma única resposta. Digamos que com o SMS tudo é possível. Digamos
que sua empresa trabalhe com uma força de vendas com 100 vendedores que estão em campo atrás
de novos clientes. Imagine agora que você, do seu escritório, deseja avisar a todos eles de forma rápida
que haverá uma reunião de emergência no escritório dentro de uma hora. Imaginou? Agora pense a sua
secretária, ligando para 100 números de celulares para alertar sobre a tal reunião. O custo em tempo e
dinheiro se reduz significativamente utilizando o SMS. Envia-se 100 mensagens para eles, de uma só
vez solicitando apenas uma resposta afirmativa ou não sobre a possibilidade de chegar a tempo à
reunião. Dados recentes afirmam que cerca de 87% das pessoas lêem as mensagens que chegam ao
seu celular.
Avisos de datas de vacinação, vencimento de faturas, saudações em datas comemorativas, prazos a
vencer e mensagens de relacionamento em geral são alguns poucos exemplos que podemos citar para
a utilização de envios deste tipo.
Fale isto para seu gerente de marketing, que 80% das pessoas para as quais ele enviar uma campanha
irão efetivamente ler a mensagem e veja a reação dele. Ele achará magnífico. É impressionante como
muitas empresas ainda não notaram o vasto terreno que pode ser explorado com o SMS.
Outro exemplo de redução de custos foi a solução desenvolvida pela DINFO Informática para um de
seus principais clientes, o BNE - Banco Nacional de Emprego. Eles já tinham em sua base de currículos
milhares de pessoas dispostas e receber informação de vagas em seus celulares. Então, após o
cruzamento de informações de dados vaga/currículos, existia uma pessoa que ligava para estas
pessoas e falava sobre a vaga que acabava de surgir. Muitas vezes a pessoa contatada já estava
empregada, ou a ligação não era completada, ou ainda era em uma hora em que a pessoa não estava
disponível para atender o celular.
Com o uso do SMS, tudo ficou mais simples. O sistema apenas envia uma mensagem "Fulano, existe
uma vaga para desenvolver que irá interessar a você. Entre em contato com 44556677". Pronto! Com
isto, apenas as pessoas realmente interessadas estão retornando. Novamente, redução de custos e
uma maior taxa de sucesso.

Principais Vantagens do SMS:
Redução de custos operacionais de comunicação (até 80%);

Rapidez e agilidade na comunicação;

Comunicação personalizada e segmentada;

Interatividade.
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Como você pode ver, existem ainda muitas áreas para atuação do SMS. Não importa o que sua
empresa ou seu cliente faz, importa apenas como ele deseja utilizar o SMS para atingir seu mercado.

Serviço Profissional de SMS

Enviamos SMS para todas operadoras: Claro, Vivo, OI, TIM, Sercomtel, CTBC, Brasil Telecom e
Nextel.
Imagina uma forma de divulgação que você atinge quase 100% das pessoas, funciona 24 horas por dia,
365 dias por ano... Se você imaginou, certamente pensou em um CELULAR, por quê? Simples, porque
quase todas as pessoas têm um celular e os levam para todos os lugares: escolas, cinemas, bares,
boates, igrejas, trabalho, faculdades, etc.
O SMS, conhecido também como "torpedo", hoje se tornou uma ótima forma de divulgação, devido ao
grande número de pessoas portadoras de celulares e também devido ao baixo custo de envio das
mensagens.

Além disso, todas as classes sociais e também todos os segmentos da sociedade são usuárias da
telefonia móvel. Advogados, médicos, dentistas, juízes, procuradores, professores, bancários,
psicólogos, jornalistas, e tantos outros segmentos são usuário da telefonia móvel.

Atualmente o SMS Marketing ou Mobile Marketing já toma conta dos mercados norte-americanos,
europeus e asiáticos com números que impressionam. Uma pesquisa realizada pela Opera Telecom
mostrou que a taxa de sucesso de campanhas que utilizam o SMS marketing chega a 25% contra
1.5% dos meios convencionais de marketing.

Outra pesquisa mostra que, em um mesmo período, mais mensagens SMS são enviadas do que emails.
Além disso, 94% das mensagens são lidas efetivamente e 75% são lidas na hora. A pesquisa ainda
sugere que cerca de 66% dos consumidores lembram-se das campanhas de marketing recebidas
(índice de recall), e 36% afirmam consumir produtos caso tenham recebido propagandas no celular. A
relação com o celular aumenta dia a dia, tanto que mais de 90% dos consumidores americanos
consideram o telefone um objeto extremamente pessoal.

Veja algumas vantagens de fazer uma campanha via SMS Marketing:
- Alto índice de leitura das mensagens e 100% de recebimento;
- Capacidade para um número ilimitado de envios diários;
- Não é necessário fazer qualquer instalação no seu computador;
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- Nosso software é exclusivo e foi desenvolvido por nossa equipe, certificando assim a garantia do envio
e qualidade de sua campanha SMS;
- Você pode personalizar sua mensagem utilizando até 160 caracteres.
- Sem mensalidade e sem taxa de adesão. Você só paga pelo pacote de SMS.
- Seus Créditos/SMS nunca expiram: utilize da forma e quando desejar.

Soluções SMS - Soluções integradas a você!
Gateway
- Integração feita através de HTTPS, Web Services ou E-mail, padrões universais para qualquer
linguagem ou BD.
- Envio de SMS a partir do próprio sistema do cliente.
- Envio instantâneo ou agendado, com possibilidade de priorização e data de expiração.
- Envio individual ou em lote.
- Status de entrega de cada mensagem.
- Relatórios detalhados de uso.
- Apoio técnico na implantação.
- Compatível com Java, PHP, ASP, Perl, .NET, VB, Delphi etc.

Interface Web - Envio via Interface Web
É um sistema que permite gerenciamento completo de seus envios de mensagens SMS. Simples de
usar, é ideal para quem quer enviar SMS de forma descomplicada.
- Organização dos contatos em grupos (uma vez cadastrado um contato, o mesmo permanece
disponível para posteriores envios).
- Envio rápido de mensagens SMS
- Acesso pela web a partir de qualquer computador.
- Importação e gerenciamento de base de contatos.
- Envio instantâneo ou agendado.
- Relatório detalhado que permite acompanhamento em tempo real do status de entrega de cada
mensagem.
- Relatório de mensagens recebidas com id da mensagem, texto, horário e número de remetente.

Arquivo - Envio via Arquivo
Desenvolvido especialmente para empresas que enviam grandes volumes de SMS e/ou têm alta
rotatividade de públicos. Basta fazer o upload dos arquivos e enviar!
- Redução de custos através do Envio Inteligente que evita o envio de SMS para celulares
potencialmente inválidos.
- Interface de fácil uso para upload de arquivos de envio.
- Acesso pela web a partir de qualquer computador.
- Envio instantâneo ou agendado.
- Personalização das mensagens por campos.
- Black List que permite restringir os celulares que devem ser removidos dos envios.
- Relatório detalhado que permite acompanhamento em tempo real do status de entrega de cada
mensagem.
- Relatório de mensagens recebidas com id da mensagem, texto, horário e número de remetente.
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Aplicações em seu Negócio
Independente do seu seguimento de negócios, a mobilidade pode contribuir muito para agilizar
processos, reduzir custos e melhorar a comunicação, fazendo com que você possa gerar uma vantagem
competitiva no seu mercado.
Através das nossas plataformas de envios e recebimentos de mensagens SMS e mensagens de Voz,
além de projetos e aplicações feitos sob medida por nossa equipe, oferecemos as melhores soluções
em mobilidade para seu negócio.

Confira algumas possíveis aplicações das tecnologias móveis:
Divulgação de Campanhas Políticas
Divulgue campanhas políticas para seus eleitores.
Envie comunicados em datas comemorativas e especiais para seus eleitores.
Comunicação rápida de eficiente, acompanhe os resultados de sua operação através de relatórios,
detalhados ou consolidados.

Cobranças - Comunicação direta e eficiente
Dispare SMS de cobranças, comunicação rápida, eficiente e econômica.
Otimize seus processos de cobranças, tornando sua equipe mais eficiente. Reduza a burocracia e
acelere processos.
Mantenha-se informado sobre a produtividade de sua operação através de relatórios, detalhados ou
consolidados.

Torne seus processos mais ágeis
Dispare alertas em caso de falhas de sistemas e máquinas, garantindo maior segurança em sua
operação.
Mantenha-se informado sobre a produtividade de sua operação através de relatórios, detalhados ou
consolidados.
Reduza a burocracia e acelere processos. Aprove vendas e procedimentos, disponibilize e obtenha
informações, tudo através do celular, sem precisar estar na empresa.

Aumente a rentabilidade de seu negócio
Reduza custos de call-center ativo solicitando contato direto dos seus clientes.
Evite que clientes atrasem pagamentos, enviando lembretes sobre o vencimento de dívidas.
Reduza custos com impressão e distribuição dos boletos convencionais, disponibilizando a linha
digitável e as demais informações diretamente no celular de seu cliente.
Evite custos desnecessário de deslocamento, confirmando, previamente, as visitas agendadas.
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Comunique de forma rápida e eficaz
Convide, em poucos minutos, todos os candidatos para vagas disponíveis, informando a cada um seu
horário específico e outras informações personalizadas.
Inove e agilize seu serviço de atendimento ao consumidor. Disponibilize a seus clientes novos canais de
comunicação.
Evite congestionamento de linhas no SAC e reduza custos com contratação de pessoas e equipamentos
de telefonia. Informe seus clientes em caso de manutenção ou indisponibilidade de serviços.

Otimização de Processos
A complexidade dos processos e as inúmeras pessoas envolvidas neles tornam as operações das
empresas extremamente custosas. A utilização de soluções em mobilidade na automação de processos
evita falhas e otimiza os investimentos da empresa.
Através das nossas plataformas de envios além de projetos e aplicações feitos sob medida por nossa
equipe, oferecemos as melhores soluções em mobilidade para o seu negócio.

Setores
Varejo
Solução completa para a comunicação direta entre você e seu cliente, muito utilizado para marketing,
cobranças e comunicações em geral.
- Divulgações de promoções
- Comunicação de mudança de estação
- Cobranças

Indústria
Solução utilizada para comunicações sistêmicas com funcionários e clientes, integração perfeita com o
CRM da sua empresa.
- Comunicado aos Funcionários/Clientes
- Aviso de Problema Crítico

Saúde
Comunicação direta com o paciente para confirmação de consultas, entrega de exames, automação
hospitalares e muito mais.
- Confirmação de Consulta
- Avisos Críticos
- Divulgação de Equipamentos

Telemarketing
Solução utilizada para todos os tipos de Telemarketing, integração perfeita com o CRM da sua empresa.
- Agilização de contatos
- Baixo Custo de operação
- Automatização de Tarefas

Empresas de Cobrança
- Solicitação de contato
Com o SMS, você solicita o contato de sua carteira de cobrança de forma discreta, gerando demandas
receptivas imediatas. A ação reduz custos de ligações ativas e aumenta a efetividade das negociações.
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- Atraso de pagamento
Atrasos no pagamento de dívidas já negociadas são um péssimo negócio, tanto para o cliente quanto
para a recuperadora de crédito. Para o cliente: juros e multas. Para a recuperadora: tempo dos
colaboradores e custo de ligações. O SMS é uma ótima alternativa para economizar já no primeiro
contato pós-atraso.
- Lembrete de vencimentos
Enviar um SMS um dia antes para lembrar o vencimento da fatura do débito em aberto evita
esquecimentos e atrasos nos pagamentos. Essa é uma ótima maneira de prevenir tempo de
colaboradores e custos com ligações de call center em um potencial processo de cobrança.
- Confirmação de pagamento
Enviar um SMS para informar os pagamentos efetivados, proporciona tranquilidade ao inadimplente e
reduz demandas ao call center.
- Negociação
As negociações são ótimas para fechamento de acordos. O SMS colabora para que não ocorram
esquecimentos de última hora, fazendo parte do sucesso de seu evento e negociação.
- Envio de Linha Digitável para pagamento
Essa é uma maneira simples de reduzir custos com a impressão, emissão e distribuição de boletos,
além de possibilitar ao inadimplente uma forma facilitada de pagamento.

Tabela de Preços
PACOTES

I
II
III
IV

SMS MARKETING & SMS CORPORATIVO
100 SMS
Valor Unitário:

Valor Total:

R$0,100

R$10,00

200 SMS
Valor Unitário:

R$0,096

Valor Total:

R$19,20

500 SMS
Valor Unitário:

Valor Total:

R$0,092

R$46,00

1.000 SMS
Valor Unitário:

Valor Total:

R$0,090

R$90,00

2.000 SMS

V

Valor Unitário:

Valor Total:

R$0,085

R$170,00

VI

Valor Unitário:

Valor Total:

R$0,080

R$400,00

VII
VIII

5.000 SMS
8.000 SMS
Valor Unitário:

Valor Total:

R$0,075

R$600,00

10.000 SMS
Valor Unitário:

Valor Total:

R$0,070

R$700,00

SMS Legal – Publicidade com retorno garantido!
Telefones: (51) 3244-7788, 8587-8370 (Oi)
Site: www.smslegal.com.br - E-mail: vendas@smslegal.com.br
Página 8

SMS Legal
Proposta para Envio de SMS
Formas de Pagamento: Aceitamos transferência ou depósito bancário, boleto e todos os
cartões de crédito com parcelamento em até 12 vezes via PagSeguro.

Cadastre-se e receba 5 créditos grátis para testar as funcionalidades do nosso sistema.

Links úteis:
- Sobre o SMS Corporativo: http://www.smslegal.com.br/smscorporativo.html
- Sobre o SMS Marketing: http://www.smslegal.com.br/smsmarketing.html
- Sobre Revenda de SMS: http://www.smslegal.com.br/revendasms.html
- Exemplos de Aplicação: http://www.smslegal.com.br/exemplos.html
- Integração via API: http://www.smslegal.com.br/integracao.html

Cordialmente,
Equipe de Vendas do SMS Legal
vendas@smslegal.com.br
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