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O uso de programas de mensagens instantâneas no ambiente de trabalho agiliza a 
comunicação entre funcionários e facilita a solução de problemas com maior rapidez 
 
Programas de mensagens instantâneas permitem, em tempo real, a comunicação entre duas 
ou mais pessoas através de uma rede. Essa ferramenta de bate-papo vem mudando a forma 
de se entrar em contato com amigos, parentes e colegas de trabalho. Só o número de usuários 
corporativos é estimado em 300 milhões, de acordo com um estudo da consultoria IDC. Trata-
se de um canal de comunicação interna que traz vantagens para as empresas porque 
dissemina a informação de forma ágil e abrangente, mas sua utilização ainda é encoberta por 
uma polêmica: é difícil convencer os funcionários de que esses aplicativos devam ser utilizados 
apenas como instrumento de trabalho. Muitas empresas optam por controles, tanto técnicos 
quanto éticos, para coibir sua utilização indevida. Mesmo assim, essa ferramenta vem se 
popularizando, tanto pela facilidade de uso como por combinar o imediatismo de um 
telefonema (sem interrupções) e a conveniência do e-mail (sem o atraso). 
 
“O programa de mensagens instantâneas é o coração da internet batendo, ele dá uma 
sensação de presença. Sem ele, sinto isolamento”, diz Rene de Paula, diretor de produtos do 
Yahoo!, o maior portal do mundo com cerca de 400 milhões de usuários e um dos líderes no 
segmento das mensagens instantâneas. O Yahoo! Messenger tem cerca de 22 milhões de 
cadastros, atrás do MSN (27 milhões) e do AOL (53 milhões). De Paula diz que o software 
permite a integração com outros produtos do portal: desde agenda, passando pelo calendário, 
e-mail, previsão do tempo, até rádios personalizadas. Ele acredita que a ferramenta vai ganhar 
mercado, pois vai se comunicar com o Windows Live Messenger, novo programa da Microsoft a 
ser lançado no segundo semestre deste ano. Em resposta ao crescimento do Skype, a 
companhia também lançou um serviço pago que permite fazer ligações telefônicas pela 
internet. “Fomos os primeiros a permitir tráfego de voz de computador para computador, 
mesmo que isso não seja muito alardeado”.  
 
Jorge Rodrigues, gerente do departamento de tecnologia de informação do Grupo Bezerra & 
Oliveira, que vende peças automotivas, também se rendeu às mensagens instantâneas há 
cerca de três anos. Hoje, aproximadamente cem colaboradores da empresa se comunicam 
através da rede interna “de maneira mais ágil e que vai além do ramal telefônico”. O aplicativo 
permite realizar chats (bate-papo) com várias pessoas simultaneamente, enviar ou receber 
arquivos e enviar mensagens até mesmo para colegas off-line, ou seja, mesmo que o 
destinatário não esteja conectado ao sistema. “Assim que ele ligar o computador, vai receber a 
mensagem. É o fim dos recadinhos pendurados no computador”, diz Flávio Zarur Lucarrelli, da 
LucaNet, empresa que comercializa no Brasil o Merak Instant Messaging, software adotado 
pela Bezzera & Oliveira. “Já cadastro todos os usuários para não ter a desculpa de não usar”, 
diz Rodrigues, afirmando que a aceitação do software no público interno é excelente. 
 
É consenso geral no mercado que as soluções corporativas são normalmente mais seguras que 
os programas fornecidos gratuitamenta na internet, como afirma Claudio Landucci, diretor 
operacional da Tia Lingerie, que utiliza um sistema de mensagens instantâneas há cerca de 
dois anos. “Optamos pela solucão paga, pois a segurança vem em primeiro lugar, as opções 
gratuitas sempre têm uma entrada desprotegida”. Landucci só tem elogios para o conceito: é 
econômico, já que “para conversar não utilizo os pulsos telefônicos”, aumenta a produtividade, 
“pois evita linhas ocupadas e centraliza no computador todas as ferramentas de comunicação”.  
 
Além da segurança, outro ponto em que o empreendedor deve prestar atenção é a 
privacidade: não é muito animador saber que os documentos da empresa ficam circulando pela 
internet. “Com o nosso sistema, os contéudos ficam armazenados na sua máquina, dentro da 
sua empresa”, diz Lucarelli. “É uma forma segura de a matriz se comunicar com a filial”. Outra 
alternativa é bloquear o acesso a outras redes. “Consideramos o MSN Messenger uma boa 
ferramenta, porém vemos com restrição para o cenário corporativo”, diz Laércio Geronasso, 
diretor administrativo-financeiro da Brasil & Movimento, dona da marca Sundown Bikes. 



“Adotamos uma ferramenta que tem o recurso de integrar vários servidores, até de parceiros, 
o que desobriga o uso de outros programas”.  
 
A Brasil & Movimento buscava uma ferramenta para dinamizar as comunicações internas, que 
fosse simples e barata, e adotou o Comunicador IntraChat em 2001. Entre as vantagens do 
programa, Geronasso aponta que cada gestor de área é o responsável em conceder ou 
restringir os acessos. “O programa permite um chat privado de texto ou de voz confidencial 
para gerentes e diretores, onde as mensagens não são gravadas”, diz Ricardo Francis Reghin, 
administrador da Easynet, que desenvolve o software. Ele também cita funcionalidades, como 
a criação de salas de discussão públicas, abertas à participação de todos, ou privadas, onde os 
usuários devem ser convidados. 
 
Mas para não perder o acesso a outros contatos fora da companhia, parceiros e fornecedores, 
muitos empreendedores não descartam o uso do MSN Messenger, líder de mercado no Brasil 
com cerca de oito milhões de usuários. “Para conversar com fornecedores e clientes, usamos o 
software da Microsoft, mas neste caso existem regras mais rígidas, combinadas com 
ferramentas de proteção, como antivírus e anti-spywares”, diz Landucci. Essa precaução é 
importante, pois as mensagens instantâneas são alvo “da nova onda de ataque de vírus”, 
afirma Leandro Mantovam, da Winco, especialista em segurança de redes. O número de 
ataques a comunicadores instantâneos e às redes de troca de arquivo (P2P) aumentaram 
1.218% no quarto trimestre de 2005 comparado com o primeiro trimestre, segundo a 
consultoria FaceTime Communications. 
 
“Quando se tem um relacionamento com clientes não-voláteis, um dos passos para unir essa 
cadeia é criar a cultura de um sistema de mensagens instantâneas interno e fechado”, diz 
Mantovam. Se isso não for possível, ele diz que o ideal é restringir o acesso a aplicativos 
externos somente para quem o utiliza no trabalho. “Um diretor de vendas necessita do Msn 
Messenger, já a recepcionista ou o office boy não”. Landucci é usuário do Winco Messenger 
que tem, entre outras funcionalidades, um firewall integrado, com regras de acesso 
simplificadas. “As empresas têm que controlar o uso por motivos de segurança, mas os 
comunicadores intantâneos são ferramentas espetaculares, você fica conectado em tempo 
real, podendo dar soluções a problemas imediatamente. Se a empresa proíbe o uso, ela está 
abdicando de uma ferramenta que, além de econômica, é extremamente rápida. E em termos 
de tecnologia, acaba se tornando arcaica, pois esse é o futuro”. 
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