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cente pesquisa feita pela
Forrester comparando
sistemas de email internos e
propostas baseadas em
cloud, como o Gmail, do

Google, revela a tendência
de terceirização destes sistemas de
comunicação. Primeiro pelo custo, algumas
vezes inferior às plataformas internalizadas,
e depois pela flexibilidade, segurança,
facilidade de administração e novos
recursos que os serviços oferecerem,

Quando avaliados em ambientes
com 15 mil usuários ou mais,
sistemas como o Gmail vencem os
internalizados com iarga vantagem.
Porém, os analistas ainda não vêem a
plataforma como predominante no
curto prazo. O que eles indicam é
que as corporações tenderão a
investir em projetos híbridos, que
permitam mover alguns serviços de
e-mail para ambientes cloud e
manter uma segunda parte ainda
dentro de casa.

A resistência das empresas ao
email baseado em cloud, segundo
Gilberto Mautner, presidente da
Locaweb, ocorre porque até aqui as
ofertas não se igualavam em termos de
performance nem ofereciam mobilidade
completa, "por melhores que fossem
os recursos", observa.

Na questão custo, no entanto, os
argumentos em defesa do modelo cloud
são imbatíveis. Comparativamente, a
Forrester estima que as companhias
devem gastar cerca 25,18 dólares por
usuário para manter os sistemas de
email internamente, dado que inclui o
hardware, os profissionais de
manutenção e outros custos associados
ao sistema. No outro extremo, o Gmail
custa, em média, 8,47 dólares, contra
cerca de 20,32 dólares do intermediário
Microsoft Exchange Online.

Custo-benefício
"O email hoje é uma das poucas

áreas de TI onde as empresas ainda
gastam muito dinheiro", critica Mautner.
Ao avaliar a pesquisa, que teve como
fonte 53 empresas na Europa e na
América do Norte, Ted Schadler, analista
da Forrester, diz que muitas empresas
subestimam o custo dos seus sistemas
internos de email, pois deveriam incluir
nos cálculos os profissionais, a
manutenção, sistemas de
armazenamento, arquivos e o acesso
móvel, entre outras variantes.

Mas apesar dos pontos positivos,
muitas empresas ainda não vão por
este caminho. Aliás, a maioria (56%)
planeja adotar uma solução híbrida -
sistema interno e terceirizado - para,
segundo Schadler, manter a gestão
do registro de emails. Apenas 19%

das respostas
disseram ter planos
de entregar 100%
do sistema de
email a um
provedor de
serviços.

Mesmo sem ter
o cálculo exato do
custo de gerenciamento
dos sistemas internos de email,
Schadler espera que a oferta de
terceirização continue a amadurecer,
em parte porque as corporações
precisam economizar, mas também
porque a Microsoft lançou a versão
online do Exchance no último
trimestre de 2008, e isso valida o
modelo de email como serviço,

Oferta nacional
Observando o comportamento do

mercado brasileiro, percebe-se que
não só a Microsoft e os provedores
globais alimentam este novo modelo.
Há no País serviços e modelos de
negócios orientados tanto à redução



de custos, quanto ao aumento da
flexibilidade e produtividade das
empresas, além de melhoria do
relacionamento delas com os seus
respectivos clientes. O custo? "Há
plataformas hoje que partem de 49
reais pelo envio de 10 mil emails com
segurança. Quem tem boas
ferramentas de mercado já tem código
de ética com provedores e não
permite que o usuário cometa
equívocos", declara Walter Sabini
Júnior, CEO da Virid.

Fundada em 1996, a Inova, uma
empresa brasileira com sede em São
Paulo (Brasil) e escritório em
Washington (EUA), opera no modelo
de email terceirizado, tendo forte
parceria com provedores de acesso à
internet. Os ISPs, segundo Marcelo
Rezende Corrêa, diretor de negócios
da companhia, oferecem planos
econômicos, com alta capacidade
tanto do email quanto sistema de
armazenamento virtual, que chega a
10 MB de disco. O Velop se propõe a
ser um sistema de colaboração capaz
de atender pequenas empresas,
grandes corporações, revendas e
provedores de serviços.

Desenvolvedora da plataforma
Virtual Target, a Virid tem entre os
clientes o Portal Portcasa e Giuliana
Flores porque conta com o data
intelligence para análises
comportamentais e criação de
experiências relevantes que
conduzam a audiência aos objetivos
de cada ação de email marketing.
Dentro das corporações, o fornecedor
endereça as áreas de marketing e
tecnologia da informação.

•TI, porque deixamos o carro
andando em segurança e não
ocupamos a rede com o tráfego das
mensagens; e o marketing precisa
mensurar o desejo do cliente, fazer o
email trabalhar por ele", diz Sabini
Júnior. A oferta da Virid se baseia na
constatação de que o email é um meio
de comunicação que abrange
marketing, mas também pode servir
como um canal para cobranças,
endomarketing, etc.

Para grandes
Dona do recém-lançado MobMail,

a Locaweb aposta no email
hospedado sem que o usuário precise
abrir mão de recursos importantes
oferecidos em plataformas
semelhantes ao Exchange. O MobMail,

segundo Mautner, oferece
compatibilidade com Outlook; viabiliza
a instalação de um sistema integrado
de email; tem calendário; e oferece
mobilidade dentre outros recursos.
"A mobilidade é um dos recursos que
segura as empresas no Exchange",

global, a IBM lançou a oferta de
correio hospedado através do Lotus
Live. A proposta é que o cliente
contrate o Notes no modelo de
serviço. "Acreditamos em uma
potencial demanda", diz Ricardo
Rossi, gerente da unidade Lotus IBM
no Brasil. Segundo ele, a solução da
IBM supera o Gmail em termos de
colaboração. "No serviço gratuito
não há um contrato com a empresa
que garanta confidencialidade,
integridade dos dados, nem tempo
de resposta", alfineta.

Rossi explica que a big blue quer
dar às corporações condições iguais
ou melhores do que o serviço
internalizado, com adicionais de
economia de hardware,
armazenamento, atualização de
versões, gerenciamento, sem tirar das
mãos da equipe de TI o
gerenciamento de contas. "O
monitoramento e a infraestrutura do
serviço são assumidos pela IBM, e o
usuário ainda pode crescer ou
encolher de forma on-demand", diz.

explica Mautner, dizendo que a
plataforma Mobmail, que contava, em
janeiro, com mais de 28 mil caixas
postais registradas, vai além do
Exchange, porque é baseada em
padrões abertos. "A maioria dos
usuários ainda é pequenas e médias
empresas, que são em grande parte
nossos clientes de hospedagem",
concorda o presidente da LocaWeb.

Focada no outro extremo da
régua de usuários e com o perfil

"Com o serviço hospedado, as
empresas contam com a opção de
ter o serviço, sem pagar pelo ônus de
ter a colaboração dentro de casa",
completa. Para ele, o novo caminho
adotado pelos provedores de
serviços de email torna a gestão
desta ferramentas de comunicação
mais eficaz, pois a alinha aos
requisitos de SLA (service level
agreement) e potencializa os
cuidados com segurança.
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A FORRESTER ESTIMA QUE, NA MÉDIA, AS COMPANHIAS
DEVEM GASTAR US$ 25,18 POR USUÁRIO PARA MANTER

OS SISTEMAS DE EMAIL INTERNAMENTE, CONTRA
US$ 20,32 DO INTERMEDIÁRIO MS EXCHANGE ONLINE
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