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Se você abriu uma pequena empresa e está começando a dar seus primeiros passos na área de 
tecnologia, cuidado! Em breve, depois da empolgação com a internet, você terá contato com o 
verdadeiro pesadelo de toda empresa: o número diário e absurdo de spams em sua caixa postal, 
o chamado "lixo eletrônico". 
 
Como "spams", são conhecidas aquelas mensagens persistentes que aparecem de toda parte, sem 
você ter pedido nada. São anúncios variados sobre tudo o que voc ê puder imaginar que, além de 
lotarem sua caixa postal, ainda lhe acarretam o risco de contaminar seu computador com vírus. 
 
Alternativas de proteção 
Aí vem naturalmente a pergunta: como descobriram meu e- mail? Simples. Os spammers (ou seja, 
aqueles que enviam as mensagens indesejadas) rastreiam e- mails informados na rede. Por isso, 
todo cuidado é pouco. Evite divulgar seu endereço eletrônico, mesmo dentro do seu site. 
 
Caso comercialmente esta divulgação seja mesmo necessária e muito vantajosa, opte por dividir 
as contas: destine um e- mail para contatos, outro para gerenciamento da empresa e outro de 
ordem pessoal. Assim você poderá escolher qual deve ser exposto ou não. 
 
Outro recurso é utilizar os serviços anti-spam do seu provedor de acesso. Em alguns casos, isto 
dá um pouco de trabalho e você pode deixar de receber algumas mensagens, mas garante sim 
certa segurança. 
 
Um exemplo. Quando alguém quiser lhe enviar um e- mail, caso seu provedor conte com o anti-
spam, o remetente poderá receber uma mensagem pedindo uma confirmação de envio, para que 
o e-mail chegue até seu destino. Isto, de certa forma, inibe a ação "invasora", embora dê certo 
trabalho. 
 
Defesa do seu computador 
Você pode ainda contar com um programa anti-spam em sua própria máquina. Este filtro  reduz 
bastante o número de mensagens. 
 
Com a instalação de programas ou não, a principal medida a ser tomada é você criar hábitos de 
segurança para o seu equipamento e divulgar esta cultura para os funcionários da sua empresa. É 
importante que todos saibam o quanto pode ser prejudicial a propagação de mensagens deste 
tipo. 
 
Organize sua caixa de mensagens 
Com spams ou não, você tem o hábito de organizar sua caixa de mensagens? Esta é uma medida 
que contribui, e muito, não só para a segurança, como para os bons resultados em sua atividade. 
Cultive este procedimento, e passe para toda a equipe. 
 
Abra sua caixa de mensagens com freqüência, apagando tudo aquilo que não lhe interessar. 
Organize os e-mails importantes em caixas nomeadas por assunto, por exemplo. Lembre-se: é 
sempre bom ter algumas informações documentadas, como especificações de um cliente enviadas 
por e- mail, cotações de preços enviadas por um fornecedor. 
 
Não deixe para organizar tudo de uma vez, você não dará conta! Tenha por costume deletar 
também sua lixeira, para que não fique sobrecarregada. 
 
Como tudo em uma empresa, o serviço eletrônico também exige organização. Comece hoje 
mesmo a adotar estas medidas. 
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