
O vilão do estresse 

Pesquisa encomendada pela Veritas Software, especializada em soluções para 
disponibilidade de dados, apontou que o estresse gerado pela não-operação do 
sistema de e-mails nas empresas é superior à tensão causada por situações limite 
como divórcio e mudança de residência. O estudo envolveu 800 gerentes de 
informática na Europa e no Oriente Médio, com o objetivo de identificar o grau de 
dependência das empresas em relação a e-mails.  

O e-mail hoje está tão incorporado à rotina das organizações que a maioria das 
pessoas começa a ficar irritada após apenas meia hora sem operação desta 
ferramenta. Para Mark Bregman, vice-presidente de Produtos da Veritas Software, 
o e-mail se transformou em muito mais do apenas que uma ferramenta de 
comunicação, gerando uma grande responsabilidade para as empresas garantirem 
o permanente funcionamento do sistema.  

De acordo com a pesquisa, 20% dos especialistas que trabalham em suporte de 
tecnologia temem por seus empregos quando não conseguem consertar os 
sistemas de e-mails em um dia. ''Quando os gerentes de tecnologia não conseguem 
garantir o funcionamento dos sistemas, eles comprometem a capacidade da 
empresa de fazer negócios'', explica Bregman. ''Quase todas as empresas (99%) 
fazem regularmente cópias de segurança de e-mails e de seus anexos''.  

A pesquisa detectou ainda ser muito difícil encontrar uma mensagem específica no 
meio de milhares de e-mails. Cerca de metade dos gerentes entrevistados disse 
que seria quase impossível localizar e recuperar uma mensagem específica no 
sistema e só um quinto dos entrevistados afirmou ser capaz de recuperar uma 
mensagem com mais de um ano.  

Para Mark Bregman, a pesquisa mostra deficiências alarmantes no sistema de 
gerenciamento de e-mails, nas cópias de segurança e nos métodos de recuperação, 
o que representa um risco e causa um estresse desnecessário para as empresas.  
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