
20 anos de bate papo na rede 
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Quando o Internet Relay Chat (IRC) foi lançado, em 1988, Marja de Sá, Victor Ferreira e Victor 
Alexandre de Oliveira não usavam computador, não sabiam ler nem escrever e não podiam 
imaginar o quanto essa invenção faria parte da vida deles. 
 
Hoje, com vinte e poucos anos, os três, e milhares de outras pessoas pelo mundo inteiro, 
fizeram parte da geração que passou a adolescência em frente ao micro nas salas e 
comunidades do mIRC (cliente do IRC para o sistema operacional Windows).  
 
"Eu não consigo imaginar a minha adolescência sem o mIRC. Eu faria as mesmas coisas, mas 
se não tivesse o chat com certeza tudo seria com menos intensidade. As minhas melhores 
histórias, os meus melhores amigos, as melhores festas. Tudo o tinha no meio", ressaltou a 
publicitária Marja.  
 
Os chats continuam fazendo sucesso entre os brasileiros. De acordo com a Pesquisa Sobre o 
Uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação no Brasil 2006, realizada pelo Comitê 
Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), 27,36% dos entrevistados participavam de chats e/ou 
listas de discussões.  
 
Mas os comunicadores instantâneos têm crescido na preferência dos brasileiros e são usados, 
freqüentemente, por quase 40% dos entrevistados pela pesquisa. Segundo o 
Ibope/NetRatings, em agosto de 2007, os brasileiros passaram uma média de cinco horas 
usando esse tipo de mensageiro.  
 
Tudo pode ser resolvido pelas mensagens via internet, desde encontros, até conversas banais 
ou de trabalho. Toda a comunicação é facilitada pelos dispositivos, como compartilhamento de 
arquivos, possibilidade de enviar fotos, vídeos, conversação por voz e até videoconferência. 
"Usar os recursos de conversação pela internet é muito mais fácil e barato do que telefonar", 
admitiu Oliveira.  
 
A maior investida da Microsoft no ramo de comunicadores instantâneos nasceu em 1999: o 
MSN Messenger. O novo programa ganhou usuários com a sua união com o Hotmail e com o 
sistema operacional da empresa de Bill Gates. Já em 2003, ele ultrapassou em número de 
usuários o maior serviço de Instant Messenger até então.  
 
"Todo mundo que eu conhecia no mIRC acabou migrando para o MSN. Então, acabei 
diminuindo as minhas visitas aos chats e comecei a usar os comunicadores instantâneos. Hoje, 
eu uso o MSN de oito a dez horas por dia. Quase todo o tempo que fico em frente ao 
computador, estou online", admite Oliveira.  
 
Microsoft. Segundo a gerente de marketing da Microsoft Brasil, Priscyla Alves, hoje o serviço 
tem 33,1 milhões de usuários.  
 
Em 2006, o Google também fez sua grande investida em comunicadores instantâneos e criou o 
Gtalk, que tem como foco a comunicação por voz, mas permite envio de texto também. O 
programa é online, não precisa de instalação e está vinculado ao serviço de email do Gmail e 
ao Orkut. Basta ativar o serviço na sua conta e você pode falar com qualquer um dos seus 
contatos que sejam usuários do Gmail ou do Orkut. Há, também, a opção de baixar o 
programa e instalá-lo na máquina. No entanto, estranhamente, a versão online é mais 
completa.  
 
Atualizações. As atualizações nestes serviços são constantes e a cada nova versão os 
programas disponibilizam novidades como troca de arquivos, envio de imagens e outros.  
 
Segundo Priscyla a mudança mais significativa no comunicador da Microsoft foi há quatro anos, 
quando começou a ser possível acrescentar fotos ao perfil. "Foi incrível você de repente poder 
ver a pessoa com quem estava falando. Depois dessa atualização várias outras seguiram essa 
tendência de personalizar a conversa".  



 
Cada vez mais multitarefa, os comunicadores seguem ganhando novos adeptos diariamente. 
Mas os adolescentes são a maioria dos usuários desse serviço. De acordo com o levantamento 
do CGI.br, no Brasil, a maioria (34,08%) dos usuários de chats e/ou listas de discussões tem 
entre 16 e 24 anos.  
 
Em seguida, representando 26,94% dos entrevistados, estavam as pessoas entre 10 e 15 
anos. A mesma faixa etária também é a que mais usa a internet para enviar mensagens 
instantâneas. E 46,35% dos entrevistados entre 16 e 24 anos disseram usar a rede para se 
comunicar por programas como o MSN Messenger, AIM e Yahoo Messenger. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 27  mar. 2008. Tecnologia, p. B-10. 


