
Assim como na natureza, também no mundo digital a
lógica da evolução é implacável. Após terem relegado os
e-mails a um plano secundário, as ferramentas de Ins-
tant Messcnger (IM) passam por momento de readapta-
ção ao novo código genético dos usuários e consumido-
res modernos.

Para continuar a evoluir, os Instants Messergers inte-
gram-se mais e mais a outras ferramentas de comunica-
ção e relacionamento - já foram conjugadas aos e-mails
e agora buscam as redes sociais -, ganhando novas fun-
cionalidades e vivendo em novos habitats, como celula-
res e ambientes corporativos.

Em abril último, havia no mundo cerca de 413 milhões
de usuários de IMs. O líder Windows Live Messeriger,
da Microsoft - MSN Messenger - só no Brasil tem mais
de 56 milhões de usuários (quase uma conta por inter-
nauta).

De acordo com José Calazaris, analista do IBOPE/Net
Ratings, no mercado norte-americano, as ferramentas de
TM expandiram-se ao limite da web, mas vivem hoje mo-
mento de estagnação. "Lá, em um ano (de abril de 2007

a abril de 2008), o uso do AOL Messenger em residências
caiu de 20 milhões de usuários únicos mensais para 15
milhões", diz.

No Brasil, segundo Calazans, as ferramentas de comu-
nicação instantânea agradam os internautas, embora os
mais jovens comecem a dividir seu tempo com as redes
sociais. Apresentando números para endossar essa afir-
mação (confira os detalhes no quadro 1), ele prevê a
coexistência das duas ferramentas: "As pessoas usarão
messengers para conversas mais rápidas e redes sociais
para comunicação menos urgentes".

Priscyla Alves, gerente de marketing do Online Services
Group da Microsoft Brasil, aponta para a continuidade da ex-
pansão de usuários dos IMs. Lembra que, enquanto a base de
internaulas no Brasil no ano passado cresceu 48,4%, a quan-
tidade de usuários do Windows Live Messenger aumentou
54,6%: "Cresceu a quantidade de internautas e o messenger
é uma das primeiras ferramentas usadas por quem chega à
internet, Além disso, mesmo junto aos usuários ativos, adi-
cionalmente sempre haverá quem passe a usar o messenger
depois de algum tempo como internauta", acrescenta ela.
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NOVOS USUÁRIOS

Expansão territorial
O mundo corporativo e os dispositivos móveis são a

novidade.
Foi exatamente conquistando novos usuários além

.das fronteiras do universo prioritário dos jovens, que os
Instant Messengers garantiram seu invejável domínio e
a força que exibem hoje no mundo digital. O Windows
Lrve Messenger, por exemplo, tem um público bastante
equilibrado entre as faixas etárias (Tabela 1). Eles deixa-
ram de servir apenas à comunicação casual ou informal
e passaram a ser cada dia mais utilizados como instru-
mentos de trabalho, via sistemas abertos ou ferramentas
corporativas.

Exemplo disso são alguns dos produtos da IBM da fa-
mília Lotus. "Ela cresce porque tem como principais ca-
racterísticas a integração e a comunicação instantânea".
afirma Cezar Taurion, gerente de novas tecnologias apli-
cadas da IBM. Ele prevê que, no ambiente corporativo,
o uso dessa ferramenta tem espaço para crescer ainda
mais. "Estamos apenas começando a dar a devida aten-
ção a esses produtos".

Aplicações de comunicação instantânea no celular
também devem crescer. Hoje já é possível usar IM via

tecnologia WAP, para envio de imagens dos messen-
gers para celulares. Algumas operadoras e fabricantes
de aparelhos móveis já oferecem ferramentas de mensa-
gens instantâneas com interface similar a do computa-
dor, o que facilita ainda mais o uso. No Brasil, com uma
mensalidade de R$ 8,90, desde março a Vivo oferece para
seus clientes o uso ilimitado do Messenger e de outras
duas ferramentas do pacote Windows Live: Spaces e Hot-
mail (por enquanto, o serviço restringe-se a aparelhos
Motorola, mas logo chegará a equipamentos de outras
marcas).

Sem revelar números, Fábio Freitas, gerente de ofertas
premium da Vivo, afirma: "Nossas estimativas de negó-
cios com esse serviço estão sendo superadas". Segundo
ele, "messenger será popular também em celulares, pois
atualmente a palavra de ordem é mobilidade".

A expansão do IM móvel abre debate análogo à oposi-
ção entre messengers e e-mails. A nova ferramenta colo-
caria os SMSs em cheque, um serviço agregado hoje tão
fundamental para as operadoras? Estudo recente da TNS
Interscience (Quadro 2) mostra que essa possibilidade é
concreta. "O IM no celular deve, sim, tomar o lugar do
SMS", afirma Renato Trindade, diretor da área de tecno-
logia da TNS Interscience no Brasil.
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"O MESSENGER PERMITE UM APROFUNDAMENTO DA EXPERIÊNCIA COM NOSSA MARCA QUE NÃO

POSSÍVEL EM OUTRO ESPAÇO", DIZ RICARDO FORT, DIRETOR DE MARKETING DA COCA-COLA.

VALE A PENA INTEGRAR?

Começam a caminhar os projetos de integração entre IM e
outras ferramentas de comunicação e relacionamento. Mais
que isso, caminha tombem a antes impensável integração en-
tre concorrentes do setor: desde 2006, há interoperabilidade
entre Windows Live e Yahoo Messcnger.

Ainda no primeiro semestre deste ano, o Yahoo poderá apre-
sentar uma versão de IM que registra em tempo real atualiza-
ções realizadas pelos contatos em outros ambientes de relacio-
namento, primeiramente próprios - caso dos serviços Flickr,
de compartilhamento de imagens, e Avatars, para a criação de
avatares -, e depois de outros sites (o IM da Microsoft também
está integrado ao serviço de e-maíls, permite acesso à rede so-
cial Spaces e, cm alguns países, também a outras ferramentas,
como a plataforma de games Xbox Live). "A tendência é a inte-
gração entre as várias ferramentas", afirma Fábio Boucinhas,
gerente de produtos do Yahoo Brasil.

O Messenger também vêm ganhando novas funcionalidades.
Em maio. a Microsoft lançou em países europeus a Windows
Live McssengerTV, que permite chat simultâneo ao comparti-
lhamento de vídeos (entre os provedores iniciais de conteúdo
aparecem MTV, Channel Four e gravadoras Sony BMG e EMI),
No Brasil, utilizando o Messenger, já é possível comunicar-se
via voz ou com voz e imagem, jogar games online e compar-
tilhai' arquivos. Porém, Priscyla Alves, gerente de marketing
do Online Services Group da Microsoft Brasil, adverte:
"É preciso cuidado para não agregar muita coisa ao Mes-

senger, que é basicamente uma ferramenta de comuni-
cação instantânea e relacionamento".

Um dado apresentado por Trindade, da TNS Inters-
cience. confirma essa informação: em 80% dos casos,
IMs são utilizados para a comunicação via textos (geral-
mente curtos). "Esse formato adequa-se melhor à ativi-
dade multimídia do jovem, e parece-lhe menos inlrusi-
vo", justifica.

Trindade não considera os IMs concorrentes das redes
sociais: "São duas formas de relacionamento e comuni-
cação diferentes. O IM é para a comunicação individual
e as redes são para o contato com grupos", compara. Mas
segundo ele, o e-mail parece realmente pouco interessan-
te para os jovens: "Em pesquisas, eles dizem que e-mail é
coisa de velho", diz o diretor da TNS Interscience.

Números do Ibope/NetRatings endossam essa afirmação
referente à perda de espaço dos e-mails e o simultâneo for-
talecimento das redes sociais entre os jovens (Quadro 3).
"Eu não falaria em redução, mas de um uso muito baixo de
e-mails entre os jovens", ressalva Calazans.

Boucinhas, do Yahoo, prevê a permanência do e-mail:
"Eles servirão para uma comunicação mais formal, ou que
deve ser guardada para depois ser acessada com mais cal-
ma. Na comunicação mais instantânea e mais informal pre-
valecerão os IMs".

A nova fase dos messengers já está bombando. Vale evo-
luir junto.
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Text Box
Fonte: Meio Digital, p. 60-65. Julho/Agosto. 2008.




