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Ken Takahashi, vice-presidente de desen
volvimento corporativo da Return Path, 
falou à revista ProXXIma sobre a chegada 
da empresa ao mercado brasileiro. A deci
são de desembarcar no Brasil, neste mo
mento, foi baseada na demanda de clien
tes e parceiros, além do bom momento 
da economia. Como há muitas empresas 
investindo no e-mail como uma forma de 
impulsionar o crescimento de seus negó
cios, a Retunr Path identificou que essas 
mesmas corporações enfrentam proble
mas de ter suas mensagens bloqueadas 
por filtros de spam. Nesta entrevista, o 
executivo revela alguns dos planos para o 
mercado local. 

Revista ProXXIma - Quais serão os prin
cipais serviços prestados no mercado 
brasileiro? 
Ken Takahashi - Deliverability Monitor ing 
Suite (plataforma de monitoramento da 
entregabilidade). Nossa ferramenta SaaS 
(Software as a Service) inc lu i o Mailbox 
Monitor (monitor da caixa de entrada), 
que assegura que a campanha de e-mail 
market ing foi entregue; Campaing Pre-
view (prévia da campanha), que mostra 
como ficará o layout do e-mail em cada 
provedor específico; Campaign Insight, 
que mostra onde os e-mails são vistos, 
incluindo equipamentos móveis; Reputa -
tion Monitor, que usa dados de provedores 
participantes para mostrar a reputação do 
seu remetente e permit ir assim que faça 
correções que diminuíram o impacto. 

Temos ainda um programa exclusivo 
de whitel ist ing que certifica os melhores 
remetentes ao redor do mundo e oferece 
melhoria na entrega das mensagens para 
mais de dois bilhões de caixas de entrada 
no mundo. 

Por f im, o Domain Assurance é solução 
anti-phishing permite proteger a marca 
de nossos clientes de atividades de e-mail 
fraudulentas e reconquistar a confiança no 
canal de e-mail ao bloquear e-mails falsos 
enviados em nome de nossos clientes. 

ProXXIma - Qual é o principal diferencial 
da empresa em relação às concorrentes? 
Takahashi - A realidade é que não lemos 
competidores. Ninguém oferece as solu
ções amigáveis que temos tanto para ges
tores de campanhas de e-mail market ing 
quanto para provedores. Somos os únicos 

a preencher esta lacuna da indústria: com
plementamos os serviços dos provedores 
de e-mail, como empresas que o desenvol
vem, e também oferecemos uma solução 
valiosa para provedores e destinatários ao 
redor do mundo. 

ProXXIma - Como se dará o trabalho de 
prospecção no mercado brasileiro? 
Takahashi - A primeira ação que tomamos 
foi investir pesadamente no desenvolvi
mento de parcerias com provedores, já 
que sabíamos que esta era a chave para 
oferecer resultados para os nossos clien
tes e parceiros fornecedores de e-mail. 
Isso funcionou como planejado e estamos 
agora muito satisfeitos em ter A l l in Media, 
Emailvision, Frontier, Mailsender, UNear, 
Vir id e outros que estão trabalhando dire
tamente conosco. 

Então, asseguramos que todo e qual
quer fornecedor de e-mail soubesse quem 
somos e fechasse parceria conosco - va
lorizamos muito este relacionamento, já 
que eles têm um papel crítico neste mer
cado. Muitas empresas querem ter nossos 
serviços ligados com seus serviços de de
senvolvimento e estamos muito satisfeitos 
com isso. É claro que para aqueles que 
preferem trabalhar diretamente conosco 
também temos muito interesse. Indepen
dente se os negócios chegam até nós dire
tamente ou por meio de nossos parceiros, 
todos os clientes recebem a mesma aten
ção e cuidado. Agradar nossos clientes é 
nossa meta número u m , porque sabemos 
que nossa melhor propaganda é o boca 
a boca, especialmente em um mercado 
como o brasileiro. 
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Text Box
Fonte: Proxxima, São Paulo, n. 31, p. 10, ago. 2011.




