
Spam é mais chato que trânsito e compras no Natal  
 
Pesquisa mundial do Yahoo! revela que internautas têm especial desgostos pelas 
mensagens não desejadas recebidas por e-mail  
 
 
O Yahoo! divulga os resultados de sua primeira pesquisa global sobre spam realizada 
em onze países dos cinco continentes. Responderam a perguntas sobre e- mail, 
mensagens indesejadas e vírus cerca de 37 mil pessoas na Argentina, Austrália, Grã -
bretanha, Brasil, França, Alemanha, Hong Kong, Itália, Japão, Espanha e Estados 
Unidos. 
 
No Brasil, assim como no resto do mundo, os internautas revelaram especial desgosto 
pelo recebimento de spam. Para 23,6% dos entrevistados, receber e- mails não 
solicitados é mais estressante do que pegar trânsito; e para 12,3% é pior do que fazer 
compras na época de Natal. Para os internautas espanhóis, argentinos, italianos e 
japoneses que responderam à pesquisa, os e-mails não solicitados também são mais 
estressantes do que tráfego parado. 
 
Outros dados revelam que os usuários de internet acreditam que o spam toma-lhes o 
tempo útil de outras atividades. Para 13,5% das pessoas, num mundo sem essa 
prática seria possível fazer exercícios cinco vezes por semana. Já 16,8% dos 
americanos usariam fio dental nos dentes todos os dias se não tivessem de apagar as 
mensagens indesejadas. Esta opção também foi escolhida por 7,5% dos americanos e 
11% dos australianos. 
 
Os brasileiros se mostram mais informados do que os internautas de outros país es em 
relação a esses e-mails. Quando perguntados se alguma vez já responderam a uma 
mensagem de spam, 78,4% dos brasileiros afirma jamais ter respondido a um e- mail 
não solicitado. Já 78,8% dos americanos, 61,9% dos alemães e 55,8% dos japoneses 
afirmam ter respondido para pedir o descadastramento da lista de distribuição. 
 
A pesquisa também perguntou aos internautas como lidar com os vírus de 
computador. Em quase todos os países, mais de 60% dos internautas afirmaram ter 
sido vítimas de vírus ao menos uma vez. 77% dos brasileiros, 87% dos americanos, 
69% dos franceses e 81% dos alemães perguntados têm um antivírus em seus 
computadores. 
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