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Especialista diz que provedores de serviços de internet (ISPs) estão pouco preocupados com 
enxurrada de spams que invade a rede a todo instante  
 
Para o gerente geral de serviços de e-mail da MessageLabs, Nick Hawkins, os provedores de 
serviços de internet (ISPs) estão pouco preocupados com enxurrada de spams que invade a rede 
a todo instante.  
 
Hawkins acusa que muitos provedores destes serviços têm lucros associados ao volume de 
downloads que o cliente realiza, portanto não fazem tanta questão de banir o lixo dos e-mails 
corporativos. As críticas têm como alvo, principalmente, provedores de serviços da Ásia/Pacífico, 
região onde o especialista atua.  
 
Nick Hawkins ressalta que os ISPs são os principais responsáveis por barrar o spam. "Quem está 
posicionado entre os usuários e estas mensagens? Quem é o único que possui os melhores meios 
e recursos de lidar com o problema? É claro que são os IPS", declara.  
 
O especialista do MessageLabs diz que os provedores precisam deixar de ignorar a dor de cabeça 
de seus clientes e passar a encarar a questão de frente. Hawkins sugere que os ISPs criem, por 
exemplo, serviços baseados em commodity, e costumizem soluções anti -spam para seus clientes.  
 
Para o diretor da provedora de serviços de Internet CyberOne, Maciej Mikrut, as críticas de que os 
ISPs estão se beneficiando do volume de downloads não tem fundamento. "É uma declaração 
infeliz do MessageLabs. O spam é um problema crescente e uma das maiores dores de cabeça 
para os provedores de acesso", se defende.  
 
Mikrut diz que seus serviços de e-mail não estipulam limites e que seus clientes não pagam por 
receber mensagens não solicitadas. Quem paga a conta é o próprio ISPs, que é avisado 
posteriormente pelo usuário.  
 
Irritado, o executivo diz que tem investido muito tempo, energia e dinheiro para implementar 
ferramentas capazes de bloquear o tráfego de e-mail em suas redes.  
 
Segundo Tom Dale, gerente geral do Escritório Nacional de Informação Econômica (NOIE), há 
uma estimativa de que o volume total de spam tem dobrado a cada seis meses, representando 
atualmente cerca de 35% do volume de mensagens de negócios que circulam diariamente.  
 
De acordo com pesquisas do NOIE, as mensagens não solicitadas resultam, anualmente, em 
prejuízos de US$ 640 por empregado, referente à perda de produtividade. O Gartner calcula que, 
até 2005, os spams devam ser responsáveis por 50% das mensagens eletrônicas mundiais.  
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