
Quando sua vida está lotada de e-mails 
Lucas Pretti e Leandro Artur Ferreira 
 
Acontece com quase todo mundo. Não passou nem 15 minutos desde a última vez que você 
checou seus e-mails, mas alguma coisa lhe diz que é preciso olhar a caixa de mensagens outra 
vez. Mais oito mensagens o esperam. São ordens do chefe no trabalho, convites pessoais, 
arquivos encaminhados, alertas de notícias. Caso consiga não entrar imediatamente em surto, 
a opção é se enfiar nas mensagens e responder tudo. Até passar mais 15 minutos... 
 
O e-mail existe para facilitar a comunicação das pessoas, mas não são poucas as que 
preferiam não tê-lo por perto. Todo esse estresse poderia ser reduzido com o auxílio de outras 
ferramentas de comunicação: messenger, SMS, blog, redes sociais, RSS e até mesmo o velho 
e bom telefone ou por que não? uma rápida caminhada até a mesa do colega. 
 
As opções de comunicação estão cada vez mais diversificadas e pouca gente tira proveito 
disso. Uma pesquisa de um dos maiores especialistas mundiais no assunto, o psicólogo 
Thomas Jackson, da Universidade Loughborough, no Reino Unido, aponta que uma pessoa leva 
64 segundos para se concentrar novamente no que estava fazendo após parar para checar 
seus e-mails. Faça suas contas: é muito tempo perdido em uma sociedade cuja lógica é a 
produtividade e a competição. 
 
Como fazer para fugir da tentação? Qualquer ruptura tende a ser radical, como a realizada 
pelo professor de idiomas Fabiano Simprônio, de 28 anos. Ele simplesmente não usa mais e-
mails e prefere se comunicar pelo messenger e o Orkut. “E-mail é muito impessoal. A 
comunicação deve se tornar cada vez mais intimista”, diz. 
 
O mesmo foi feito por um funcionário da IBM americana, Luis Suarez, que relatou a 
experiência num artigo para o New York Times. O olhar utilitário com que passou a ver a caixa 
de e-mail e a “evangelização” da lista de contatos levou Suarez a reduzir em 80% o número de 
mensagens que recebe diariamente. Ele contou a experiência ao Link  
 
O mau uso do e-mail é comprovadamente fator de estresse e angústia. Outra pesquisa 
britânica, da qual participaram pessoas de profissões com alta exigência de criatividade e 
comunicação, mostra que 64% delas checam e-mails pelo menos uma vez por hora e 35% a 
cada 15 minutos, essas últimas qualificadas como “estressadas”. 
 
A idéia não é abandonar totalmente o e-mail, embora até seja possível. Mas pense sobre uma 
afirmação. Há 15 anos, todo mundo sabia os telefones dos amigos de cor. Há 5 anos, era o 
endereço de e-mail que estava na cabeça. Hoje, para falar com as pessoas mais próximas, 
você não precisa nem dele. Certo ou errado? 
 

 
 

 
Artigos complementares: 
 
‘Consegui me livrar da doença do e-mail’ 
Luis Suarez 
 
E-mail é a primeira coisa que checamos pela manhã, a primeira coisa que fazemos após o 
almoço, ao deixar o escritório e à noite, em casa: colocamos as crianças para dormir, vemos 
se não há nada de interessante na TV e, então, checamos os e-mails pela última vez no dia. 
Para mim, isso é um vício, uma doença. E eu consegui me libertar dela. 



 
Parei de usar e-mail na maior parte do tempo. Reparei numa equação simples: quanto mais 
mensagens você responde, mais mensagens receberá, num círculo vicioso. Em uma semana, 
rompendo o ciclo, consegui diminuir em 80% o número de mensagens recebidas. 
 
Ao contrário do que podem pensar, eu não deixei de me comunicar, apenas o fiz de maneiras 
diferentes. Em vez de responder individualmente a cada e-mail novo que chegava, recorri a 
ferramentas de redes sociais, como mensagens instantâneas, blogs, wikis e muitas outras. 
Passei a usar mais o telefone e tirar vantagens da interação pessoal. 
 
Por motivos profissionais, não deixei de checar meus e-mails de trabalho, já que alguma 
informação importante e confidencial poderia chegar. Mas passei a me relacionar de forma 
diferente com as mensagens. O primeiro passo foi identificar como poderia mudar o 
comportamento. Depois, encorajei as pessoas com que converso a usarem softwares sociais e 
colaborar entre si. 
 
Aos poucos, as pessoas perceberam que elas realmente não precisam estar tão ligadas ao e-
mail. Poucas pessoas gostam realmente de trabalhar com e-mails e se sentem felizes com 
isso. O problema é que ninguém dá o passo inicial, ninguém toma a primeira atitude. 
 
A IBM usa um software interno de comunicação instantânea chamado Beehive. Passei a utilizá-
lo muito. Mas, se as conversas se excediam a mais de três minutos, logo passava para o 
telefone. Se a pessoa trabalhava no meu andar, eu ia até ela e aproveitava para andar um 
pouco. A questão está na mudança de hábitos, encontrar novos jeitos de ser mais produtivo 
com menos esforço para então focar em tarefas mais complexas. 
 
Pense como a minha experiência pode funcionar para você e como usar a tecnologia para 
eliminar mensagens desnecessárias. O e-mail não precisa ser uma caixa de Pandora.  
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É só um recado? E-mail pode não ser a melhor opção 
Lucas Pretti e Leandro Artur Ferreira 
 
Antes de enviar uma mensagem, avalie se não vale a pena usar rede social, celular ou até o 
telefone para ganhar tempo 
 
A caixa de e-mail lotada pode até não ser suficiente para deixá-lo estressado. Mas, 
independentemente disso, vale a pena gerir suas comunicações pessoais de forma inteligente 
e de olho na finalidade de cada ferramenta. Nem que seja para mandar melhor no trabalho. 
“Antes, informação era poder. Hoje, o poder está na distribuição da informação”, afirma Eline 
Kullock, presidente do Grupo Foco, especializado em recrutamento de pessoal. 
 
O conselho é se questionar antes de tomar a decisão sobre o que fazer com determinada 
informação. É urgente? Confidencial? Vai para várias pessoas? É só um recado? Precisa de 
resposta rápida? Para cada situação, há uma forma de comunicação mais adequada. 
 
Digamos que, como na história da página ao lado, você tenha recebido uma ordem por e-mail 
do chefe, mas tem dúvida sobre como executar a tarefa. É mais eficiente iniciar rapidamente 
uma conversa no Messenger do que responder ao e-mail, que gerará uma tréplica. Entre no 
Messenger, tire a dúvida e saia. Se a conversa for demorar mais de três minutos, opte pelo 
telefone (que pode ser o Skype, gratuito). 
 
“Uso muito o MSN para questões rápidas, mas não consigo me desvencilhar do e-mail porque 
preciso documentar o envio”, diz a arquiteta Viviane Cesare, de 28 anos. Mesmo aberta a 
outros tipos de comunicação e com uma rotina até certo ponto móvel (ela visita obras e viaja 
com freqüência), Viviane acha que fica demais no escritório, atrás do computador, mergulhada 



em e-mails. “Para determinados assuntos, como erros de trabalho, a comunicação tem de ser 
ao vivo, para passar a vibração.” 
 
Há realmente determinados momentos em que a comunicação pessoal é insubstituível, casos 
em que há negociação ou quando é preciso transmitir mensagens emocionais, em que o tom 
de voz, a postura e a proximidade influenciam. “Por mais que o telefone e até os 
comunicadores tentem preencher a lacuna da emoção, não é possível transmitir empatia”, diz 
Eline, do Foco. 
 
Quando não precisar da entonação da voz e da presença para passar o recado, as 
possibilidades aumentam. Você pode sanar problemas urgentes com mensagens de celular 
(SMS); falar com muitos e receber respostas rápidas numa página só com o Twitter e usar um 
blog para afastar da caixa de e-mail as perguntas repetidas que lhe farão sobre determinado 
assunto naquele dia. Quer chamar o pessoal para uma festa daqui a dois finais de semana? 
Não lote a caixa de entrada alheia. É melhor deixar um recado no Orkut. 
 
O estudante Eugênio Vasconcelos, de 18 anos, é entusiasta das redes sociais. Para ele, 
comunicar-se por e-mail é algo “incerto” e “abstrato”, não traz a certeza da resposta. “Com 
Orkut, MySpace e Skype, quem vai querer mandar mensagem e esperar horas ou dias pra 
receber uma resposta?”, pergunta o estudante. 
 
TENDÊNCIA 
 
De acordo com o Ibope/NetRatings, o uso de e-mail entre brasileiros estagnou. Em agosto, 
entre os usuários de internet residencial, 18 milhões de pessoas (74% do total) acessaram 
sites de e-mail. Há um ano, o índice era de 75%. Hoje, um usuário de e-mail abre em média 
176 páginas por mês, contra 196 em 2007. 
 
“Quando se compara essa informação com o consumo de páginas no Orkut conclui-se que o e-
mail perdeu espaço para redes sociais”, afirma o analista José Calazans, do Ibope. A rede 
social do Google terminou 2007 com 13 milhões de usuários e, hoje, tem 15,2 milhões, a 
maioria deles usando o site para se comunicar (veja abaixo). 
 
O bom uso que se pode fazer dos vários tipos de comunicação é justamente a mistura 
equilibrada e com bom-senso de todos eles. Afinal, há diferentes finalidades e intenções em 
cada mensagem. 
 
No trabalho, essa organização é fundamental. “O primeiro passo é olhar para a própria rotina 
com senso crítico e arrumar um jeito de hierarquizar os e-mails”, diz o consultor de carreira da 
Catho Renato Waberski. 
 
Para Eduardo Campos de Oliveira, gerente da divisão de produtividade da Microsoft, o 
“trabalhador do conhecimento”, se gerenciar bem seus e-mails e contatos, pode ser “ainda 
melhor”. 
 
E você, quer ser melhor? 
 

 
Artigos complementares: 
 
Organize a caixa de entrada 
 
Após se conscientizar de que o uso de e-mail poderia ser mais bem resolvido, por onde 
começar? Uma coisa é fato: seus amigos não vão deixar de usá-lo, por isso abandoná-lo 
completamente não é uma opção. O ideal é combinar recursos de tecnologia, disciplina e 
processo. 
 
Comece criando regras para o recebimento de mensagens. “Configuro meu programa de e-
mail para deixar em cima os enviados só para mim. Abaixo vêm os enviados de fora da 



empresa, depois os internos e então aqueles em que apareço apenas no campo Com Cópia”, 
afirma Eduardo de Oliveira, da Microsoft. Outra boa dica é organizar o conteúdo por pastas e 
cores, recurso disponível na maioria dos webmails, como o Gmail, Yahoo Mail e Hotmail. 
 
A versão 2007 do Outlook tem um plugin opcional, chamado E-mail Prioritizer, que coloca uma 
barra de “Não perturbe” no programa, que pode ser acionada com um clique e durar de dez 
minutos a quatro horas. Nesse período ele bloqueará novas mensagens, que serão recebidas 
depois. Baixe o plugin em http://is.gd/1KI7. 
 
Além de dicas práticas, também é preciso segurar o ímpeto de checar e-mails o tempo todo. O 
ideal é configurar os softwares ou webmails para buscar novas mensagens apenas em 
determinados horários e criar, na agenda, o compromisso de “ver e-mails”. O risco de não 
fazer isso é grave. 
 
“Se não delimitar tempo de uso, a pessoa deixa de fazer outras coisas e coloca relações sociais 
e de trabalho em risco. Os smartphones vieram para piorar essa situação”, diz a psicóloga 
Dora Góes, do Ambulatório de Transtornos do Impulso do Instituto de Psiquiatria do Hospital 
das Clínicas (HC), em São Paulo. Eles têm um programa especial de recuperação para viciados 
em internet.  
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Pesquisa mostra que crianças preferem SMS, Orkut e MSN 
 
Enquanto muita gente sofre para administrar bem os e-mails e se adaptar às comunicações 
“modernas”, outras não estão nem aí. Pesquisas mostram que crianças estão em pleno 
processo de substituição do e-mail por outras formas de interagir com conhecidos. Isso 
significa que, num futuro nem tão distante, o e-mail pode deixar de ser necessário. 
 
O levantamento Kids Experts 2008, encomendado pelo canal infantil Cartoon Network, revela 
que garotos entre 7 e 15 anos enviam por dia mais mensagens de celular (SMS) do que e-
mails: sete contra cinco. Meninas usam mais o serviço e falam principalmente com amigos. Já 
os garotos priorizam o contato por SMS com a família. O Cartoon ouviu 6.736 crianças, a 
maioria com banda larga e TV paga em casa. 



 
Quando o assunto é mensagem instantânea, a estatística dispara. Nada menos que 80% dos 
adolescentes entre 13 e 15 anos e 67% das crianças entre 10 e 12 usa com alguma freqüência 
programas como MSN Messenger ou Google Talk. Meninas também são mais assíduas do que 
os garotos por aqui: 46% delas usam todos os dias, contra 40% deles. Elas também ficam 
mais tempo online (60% entre meia hora e quatro horas) do que os meninos (55%) e têm em 
média mais amigos conectados 30 contra 24 dos garotos. 
 
A pesquisa também sondou o comportamento diante de redes sociais, como Orkut, MySpace, 
Facebook e Live Spaces. A principal descoberta foi que 74% das meninas e 58% dos meninos 
têm como finalidade principal nos sites se comunicar com amigos e não participar de 
comunidades ou dar opinião sobre determinado assunto. É o retrato final para concluir que o 
e-mail está sucumbindo frente aos scraps, SMS e mensagens instantâneas. 
 
O Cartoon chamou a geração dos garotos entrevistados de “Millennials” (também conhecidos 
como Geração Y), os nascidos na transição entre os séculos 20 e 21. É o mesmo nome citado 
com preocupação pela presidente do Grupo Foco, Eline Kullock. “Eles chegarão ao mercado de 
trabalho acostumados com a interação pelo computador. Isso naturalmente gera um 
isolamento. Não sei até que ponto será bom ou ruim”, afirma. 
 
Do ponto de vista das comunicações, sem dúvida as coisas tendem a ficar mais e mais velozes. 
Outra pesquisa, esta do Ibope/NetRatings, ratifica a percepção. Entre agosto de 2007 e o mês 
passado, houve perda de participação de crianças em sites de e-mail e concentração dos 
acessos entre adultos, principalmente mulheres. 
 
Há um ano, pouco mais de 1,1 milhão de crianças de 2 a 11 anos usavam e-mail (52% do 
total de crianças). Agora, o número de crianças em e-mail foi de cerca de 1,3 milhão, mas 
representando 49,3% do universo. 
 
Por outro lado, acentua-se o uso das redes sociais. No Orkut, a maior entre usuários 
brasileiros, pessoas com até 20 anos representam 56% dos acessos ao site. Uma criança abre 
em média 470 páginas por mês, um adolescente vê 1.850 e adultos não passam de 700. 
 
A estudante Bruna Molina, de 11 anos, só tem e-mail porque precisa do endereço para entrar 
no comunicador instantâneo. “Todos os meus amigos conversam online, não preciso mandar 
nem receber e-mails”, afirma, ao lado do computador cor-de-rosa que combina com a parede. 
Além disso, o Orkut é o destino ideal para mandar recados ou até bater papo. 
 
Diante do cenário apontado pelas pesquisas e do exemplo da vida de Bruna, chega-se ao 
dilema de como serão as comunicações no futuro. Coloque a internet móvel na conta e veja 
que há muito a avançar. 
 
“Com o auxílio da banda larga, a internet será um veículo realmente de comunicação de massa 
usado regularmente em quase todos os domicílios. A tendência é tudo se tornar mais veloz, 
atraente e personalizável”, afirma o mestre em Ciências da Comunicação pela USP Moisés 
Santos. 
 
Quando você vir seu filho ali, sentado no PC e se comunicando freneticamente com os amigos, 
lembre das estatísticas e pense que ele pode estar, na verdade, lhe ensinando como 
sobreviver nos tempos de hoje. L.P. e L.A.F. 
 



 
 



 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 29 set. 2008, Link, p. L3-L5. 


