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Qual é a forma mais utilizada para flertar com uma paquera nos dias atuais? Quem respondeu 
mandar um e-mail romântico, deixar um recado no Orkut ou se declarar nos 140 caracteres do 
Twitter se enganou. De acordo com uma pesquisa realizada pela Microsoft, trocar mensagens 
com segundas intenções pelo Messenger é a segunda maneira preferida das pessoas se 
abrirem na hora de conquistar um novo affair – ficando atrás apenas das tradicionais cantadas 
feitas cara a cara. O popular programa, que mudou a forma como as pessoas se comunicam, 
tanto na internet quanto fora dela, acaba de completar 10 anos de existência, cheio de gás e 
acumulando usuários (e, muitas vezes, dando uma mãozinha ao cupido) ao redor do mundo 
onde responde por aproximadamente 60% do setor de mensagens instantâneas.  
 
Lançado em 1999, o aplicativo foi desenvolvido para concorrer com o ICQ, popular programa 
israelense que dominou o mercado no fim da última década. Sucesso absoluto desde a sua 
chegada, o MSN (hoje, Microsoft Live Messenger) não só derrotou rivais como se firmou como 
o maior fenômeno da internet do início do século. Apenas um ano depois de lançada a primeira 
versão, mais de 18 milhões de clientes já se comunicavam por meio da ferramenta.  
 
Com o tempo, o software mudou de cara e acumulou funcionalidades que contribuíram para a 
sua aceitação em diferentes faixas etárias. De um simples mensageiro instantâneo, o 
Messenger passou a oferecer a possibilidade de agrupar os contatos por afinidades, 
compartilhar imagens, vídeos e links, além de contar com cada vez mais opções de emoticons 
(aquelas carinhas sorridentes, bravas, tristes e afins, que representam o nosso estado de 
ânimo).  
 
Sucesso ao redor do mundo, o programa caiu no gosto dos brasileiros, onde é dono de uma 
base de 45 milhões de clientes cadastrados. De acordo com uma pesquisa da comScore, 25% 
do tempo online que os internautas brazucas gastam na rede são dedicados ao Messenger. 
Seja como ferramenta de trabalho ou como um ponto de encontro de amigos, o software é 
considerado cada vez mais um item imprescindível na vida das pessoas.  
 
ONLINE/OFFLINE 
 
Muitas empresas e profissionais do mercado preferem usar o aplicativo no lugar de outros 
meios de comunicação mais tradicionais como o telefone ou o e-mail. Um exemplo é o 
publicitário Guilherme Ribeiro, 21 anos, que dificilmente é visto na internet com o status 
offline. “Hoje, precisamos estar conectados o tempo inteiro”, diz. “Muitas vezes não temos 
tempo de nos sentar ao redor de uma mesa para fazer uma reunião e acabamos nos 
encontrando online para decidir as coisas do dia a dia”, conta.  
 
O que, porém, torna a ferramenta tão popular por aqui? “O Messenger é um produto que tem 
um efeito de rede e só tem valor se as outras pessoas usarem. Com o passar do tempo, o 
programa se aperfeiçoou e grande parte do sucesso dele se deu às opções de personalização 
que o aplicativo incorporou”, conta o diretor-geral do grupo de serviços online e consumo da 
Microsoft Brasil, Osvaldo Barbosa, se referindo às possibilidades que permitem personalizar o 
MSN, como a inserção de fotos e emoticons.  
 
Mesmo com o sucesso cada vez maior de outros meios de comunicação, como Twitter e Orkut, 
Barbosa acredita que o programa ainda tem uma longa vida pela frente. “Algumas novidades 
podem aparecer na internet e o Messenger vai se adaptar a cada uma delas”, afirma, citando 
alguns recursos, como voz e vídeo, que foram implementados pelo programa para que ele não 
ficasse atrás no mercado. 
 



 
 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 14, 15 e 16 ago. 2009, Seudinheiro, p. B-
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