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Internet Spams, custo de armazenagem e mensagens instantâneas desafiam o monopólio do correio eletrônico

Os empecilhos que ameaçam o e-mail
Financial Times, de Londres

O e-mail hoje reina supremo
em termos de comunicação ele-
trônica para empresas e consu-
midores. No entanto, a conver-
gência de vários acontecimentos
de mercado vai moderar a sua ex-
pansão nos próximos anos.

Em primeiro lugar, a crescente
torrente de spams (correspon-
dência não solicitada) reduz a
utilidade do e-mail. Usuários e
pessoas que trabalham com tec-
nologia da informação (H) per-
dem tempo e energia identifi-
cando e impedindo p spam de
provocar danos na forma de ví-
rus e conteúdo ofensivo.

Os provedores de serviços da
internet e os fabricantes de solu-
ções antí-spam afirmam que os
e-mails indesejados representam
de 50% a 95% de todas as corres-
pondências recebidas via inter-

net neste ano, mais que o triplo
do nível de 2002.

Quando são incluídos os e-
mails de trabalho passados den-
tro de uma organização, normal-
mente por meio de redes locais, o
spam passa a representar 36% de
todos os e-mails que estão sendo
enviados por dia no mundo nes-
te ano, em comparação com os
21% registrados em 2002.

Em segundo lugar, o custo de ar-
mazenagem e gerenciamento de
e-mails está aumentando, e não di-
minuindo. Fatores como a necessi-
dade de adequação a políticas de
e-mails ditadas pelos governos e
autoridades reguladoras setoriais,
exigências de empresas e o au-
mento do volume estão se combi-
nando para tornar a correspon-
dência eletrônica mais cara.

O volume total dos e-mails de
trabalho que tem sido enviado no
mundo, neste ano, é mais que o do-

bro dos níveis de 2002. Com os de-
partamentos de TI das empresas
em busca de custos operacionais e
tecnológicos menores, essas ne-
cessidades emergentes motivam
financeiramente as organizações a
tornarem o e-mail mais eficiente e
a explorar alternativas.

Terceiro, a popularidade das
mensagens instantâneas começa
a desafiar o monopólio do e-mail
nas mensagens de texto. Elas es-
tão sendo percebidas mais am-
plamente no ambiente de traba-
lho e novos produtos para geren-
ciamento, segurança e arquiva-
mento estão surgindo para dar
conta de uma nova classe de pro-
blemas, como adequação regula-
tória, múltiplas contas de mensa-
gens e spim (o spam baseado em
mensagens instantâneas).

Embora a demanda pelas men-
sagens instantâneas como ferra-
menta oficial de negócios no am-

biente de trabalho esteja sendo
mais fraca do que a esperada, seu
impacto está evidente nos atuais 6
bilhões de mensagens enviadas
diariamente. Esses fatores repre-
sentam desafios para o e-mail.
Contudo, quase todas as empresas
fazem investimentos significativos
em sistemas de e-mail e conhecem
os benefícios para a produtividade
que ele proporciona.

Então, o que os provedores de
tecnologia e seus clientes precisam
fazer para maximizar o valor do e-
mail nos próximos anos? Em pri-
meiro lugar, empregar ferramen-
tas de filtragem que analisem os e-
mails que chegam, para que o
usuário possa ter uma leitura, bus-
ca e ações mais eficientes.

Também é necessário tratar o
e-mail como ponto de partida
da colaboração, ao invés de pon-
to de chegada, com a integração
do e-mail às mensagens eletrô-

nicas, aplicações de conferên-
cias, portais, e soluções de ge-
renciamento de conteúdo, para
proporcionar aos usuários um
acesso mais fácil a uma ampla
série de ferramentas de colabo-
ração e conteúdo.

Também deve ser considerado
o uso comercial de soluções an-
ti-spam, com padrões atualiza-
dos regularmente, que possam
ser obtidos e administrados co-
mo parte de soluções amplas de
segurança na transmissão de
mensagens.

Por fim, é preciso ampliar o
acesso ao e-mail com os equipa-
mentos sem fio apropriados e
interfaces de portais para dife-
rentes usuários, englobando
desde os que não vivem sem en-
viar e receber e-mails, até pes-
soas que trabalham em trânsito
e usam a correspondência ele-
trônica apenas ocasionalmente.

Trocando em miúdos

A disseminação da troca de
mensagens eletrônicas por meio
da rede mundial de computado-
res, a web, requer o conhecimento
de termos e definições. Conheça
alguns deles:

. E-mail pessoa a pessoa: mensa-
gens eletrônicas de texto não sin-
cronizadas enviadas de uma pes-
soa para outra, ou mais pessoas.

. Spam: e-mails não solicitados ,
enviados por empresas ou pessoas
(legítimas) que fazem marketing
direto, e também por compa-
nhias de reputação não tão boa.

. Alertas e notificações de e-
mail: e-mails enviados automati-
camente por uma aplicação ou
sistema para indivíduos ou gru-
pos de receptores (os exemplos
incluem links para novos sites ou
newsletter).
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