
SE VOCÊ ACHA QUE PROGRAMAS DE
mensagens instantâneas são pa-
ra adolescentes com assunto de
menos e tempo de mais, prepa-

re-se para uma surpresa. No ano que vem,
MSN Messenger, ICQ e similares vão ul-
trapassar o e-mail como a principal for-
ma de comunicação in-
terpessoal pela internet.
O dado foi levantado pe-
lo Gartner Group, um dos
mais respeitados institu-
tos de pesquisa quando o
assunto é tecnologia. A
estatística pode parecer
surpreendente, mas os
motivos para o cresci-
mento dos programas de
bate-papo não são tão di-
fíceis de entender. As cai-
xas de e-rnail continuam
a receber mais spam do
que mensagens úteis. As
redes de mensagens ins-
tantâneas não têm esse
problema. O correio ele-
trônico chega rapidamen-
te ao endereço, mas, se o
destinatário estiver ocu-
pado, a resposta pode
demorar horas. Com as
mensagens instantâneas,
é possível saber se a pes-
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soa está disponível antes mesmo de co-
meçar a conversa. É por isso que oito en-
tre cada dez empresas no mundo já usam
mensagens instantâneas, segundo o ins-
tituto Radicati Group.

"Neste momento estou com uma, duas,
três, quatro... deixe-me ver. Catorze con-

versas em andamento",
contou Petrônio Noguei-
ra, consultor da Accen-
ture. Nogueira estava em
casa. Ao mesmo tempo
que atendia a reportagem,
mantinha contato com
funcionários e parceiros
da empresa. "As mensa-
gens instantâneas fomen-
tam a colaboração virtual."
Ele calcula que 100 000
dos quase 120 000 funcio-
nários da Accenture em
todo o mundo usem o
MSN Messenger como
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uma das principais
formas de comu-
nicação online.
Na Confenar,
entidade que re-
presenta os 250
distribuidores da
Ambev no país, o
Messenger é usado
para a comunicação



entre os nove escritórios regionais e mui-
tas vezes substitui o telefone.

Mas nem todas as empresas têm a mes-
ma postura diante dos softwares de bate-
papo. Na medição de audiência do Ibo-
pe/NetRatings, realizada apenas entre
aqueles que entram na internet pelo com-
putador de casa, MSN Messenger e ICQ
estão entre os campeões de audiência. Mas
numa pesquisa realizada sobre o uso da
rede no trabalho, apenas 1,1% dos entre-

vistados afirmaram utilizar esse tipo de
programa. Como são gratuitos e facilmen-
te obtidos na internet, em vários casos o
uso de mensagens instantâneas acontece
sem o conhecimento e a aprovação da área
de tecnologia. "Estimamos que oito de ca-
da dez contatos que as pessoas mantêm
em suas listas são amigos ou familiares",
diz Daniel Carboni, diretor para o Mer-
cosul da Fsecure, empresa finlandesa es-
pecializada em segurança da informação.
Na Locaweb, maior provedor de hospeda-

mais novo risco de contaminações por ví-
rus. "Os hackers sabem que as mensagens
instantâneas estão crescendo e que novos
ataques surgem diariamente", diz Matt An-
derson. analista da empresa de pesquisas
Radicati Group. No início deste ano,
60 000 usuários de um serviço de mensa-
gens da agência de notícias Reuters fica-
ram sem comunicação por 12 horas por
causa de uma contaminação.

Mas riscos de segurança nunca foram
capazes de conter a expansão do e-mail,
e não há sinais de que isso vá acontecer
com as mensagens instantâneas. A IBM
já decidiu privilegiar os bate-papos na no-
va versão do Lotus, um dos sistemas de
comunicação empresarial mais populares
do mundo. A Microsoft oferece o Win-
dows Messenger, software que permite a
conversa apenas entre funcionários da em-
presa. Mas a grande estrela, especialmen-
te no Brasil, ainda é o MSN Messenger,
uma versão que pode ser obtida gratuita-
mente na web. '"Os brasileiros passam
25% do tempo de conexão conversando
no Messenger", diz Marcos Swarowski,

gerente de marketing de inter-
net da Microsoft. "No resto do
mundo, esse percentual fica em
5%. na média."
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