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Apesar de consolidado no dia-a-dia das corporações, o correio eletrônico ainda é objeto de 
aprendizado para muitas empresas. A ferramenta e suas vantagens operacionais são claras, mas 
muitas companhias ainda se debatem com problemas culturais relacionados à sua utilização.  

O problema, no entanto, começa a ser equacionado. Uma pesquisa realizada este ano pela AMA 
(American Management Association) mostra que mais da metade das empresas norte-americanas 
tem algum tipo de iniciativa para monitorar o uso do e-mail por parte de seus funcionários. Mais 
que isso, 22% delas reconhecem a ocorrência de demissões em função de má utilização.  

A pesquisa é realizada pela entidade desde 2001, quando ouviu 435 profissionais. Este ano, o 
estudo – conduzido em parceria com o The ePolicy Institute e a Clearswift – ouviu 1.100 pessoas. 
Os resultados demonstram a preocupação das corporações, mas ainda há um certo descompasso.  

Um exemplo: três quartos (75%) de todos os profissionais pesquisados reconheceram que suas 
empresas produzem políticas de utilização de e-mail, mas menos da metade (48%) treina seus 
funcionários sobre o assunto. Há algumas diferenças em relação a 2001: naquela oportunidade, 
81% dos entrevistados apontaram a existência de políticas internas, mas apenas 24% disseram 
ser treinados em relação as práticas.  

Os métodos para reforçar a existência de regras e políticas internas variam e 59% das 
pesquisadas utilizam alguma forma. Os meios mais utilizados para isso são: disciplina (50%), 
revisões de desempenho (25%), remoção de privilégios (18%) e ações legais (4%) – alguns deles 
utilizados em conjunto.  

O que também aumentou em relação a 2001 foi a vigilância das empresas sobre a utilização do e-
mail. Na primeira pesquisa, 47% das companhias adotavam alguma forma de monitoramento, 
percentual que subiu para 51% este ano. Mais que isso, 19% das empresas monitoram também 
os e-mails trocados internamente entre os funcionários.  

Educação  

A utilização da disciplina como meio mais comum para reforçar a adoção de políticas internas não 
significa que as empresas não estejam investindo na educação de suas equipes. Ao contrário, 
48% delas têm alguma iniciativa voltada a este fim, principalmente o controle do conteúdo 
produzido internamente.  

Outro método utilizado para controle de conteúdo são software especializados (40%), ou ainda 
uma combinação do aplicativo com iniciativas educacionais (23%). Os aplicativos, no entanto, não 
impedem a ocorrência de problemas: 76% dos entrevistados reconheceram que, no último ano, 
perderam tempo buscando soluções para bugs no sistema de correio eletrônico. Enquanto 35% 
estimam ter perdido apenas meio dia neste processo, 24% acreditam ter despendido mais de dois 
dias.  

Tamanha atenção ao sistema se justifica. Um cálculo feito entre os entrevistados aponta que cada 
um deles gasta, em média, quase duas horas por dia checando e-mails, o que representa um 
quarto do expediente normal. Obviamente o tempo inclui o envio e/ou recebimento de mensagens 
pessoais, fato reconhecido por 90% dos entrevistados.  

O maior problema, mais uma vez, está no recebimento de spams, confirmado por 92% dos 
profissionais entrevistados. Pior que isso, 45% deles afirmam que as mensagens não autorizadas 



representam mais de 10% de seu volume diário de e-mails, percentual que ultrapassa 50% para 
7% dos ouvidos pela AMA.  
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