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Faça um exercício: tire o filtro de spam da sua conta de e-mail. Confira como você pode 
ser a pessoa mais sociável e querida do mundo em poucos segundos. O spam realmente 
não perdoa ninguém. Sua caixa de entrada deve estar lotada com promessas de milhões 
com trabalho em casa e coisas do gênero. Não que isso não seja uma forma genial de 
ganhar dinheiro, mas...  
 
O spam é um problema que veio para ficar. Não adianta criar leis mirabolantes. 
Controlar o clique de "enviar" de um spammer é impossível. Ainda mais quando é 
rentável para o bolso dele. Os australianos e americanos podem até tentar criar uma 
legislação mais restritiva. Só que de nada adiantará se a praga virtual vir da China, 
Malásia ou do Brasil.  
 
E outra, não adianta criar uma punição para um usuário se ele pode ganhar dinheiro com 
a atividade. É necessário mexer no bolso do spammer. Só que isso implicaria em taxar o 
email como se fosse um correio tradicional. Não preciso falar mais nada. A internet 
estaria morta e eternamente chata. Digo mais, será que é possível criar um conceito para 
o termo s-p-a-m.  
 
Criar uma legislação que barre o spam demanda tempo. Agora, só é preciso lembrar que 
a minha caixa de e-mail está com problema no hoje. Não existe muita opção. A ordem 
do dia realmente é combater a praga virtual com software. Uma coisa é certa, já existe 
tecnologia suficiente para ao menos controlar as chamadas mensagens indesejadas.  
 
É exatamente isso que as grandes empresas de tecnologia estão fazendo. Algumas até 
mesmo resolveram juntar forças para a tarefa. Daí já para se ter uma idéia do que 
representa o spam. Pois bem, cabe ao usuário escolher o seu programa ou cobrar do seu 
provedor o uso de algum.  
 
Opções não faltam. O sistema operacional também é um termo secundário. As 
alternativas para todos os gostos podem até mesmo ser gratuitas. Porém, aí a questão 
pode se complicar. As ferramentas antispam são boas, mas o usuário não sabe aplicá-las 
no momento exato. O melhor caminho é ter um solução contra spam e um bom suporte 
para saber aplicá-la da maneira adequada e, principalmente, de forma que responda às 
suas necessidades.  
 
Justamente por isso, os provedores de internet precisam vir com essas soluções 
automaticamente, ou seja, elas deviam fazer parte do pacote, o que nem sempre 
acontece. O internauta não devia ter a dor de cabeça de ligar mais um programa para se 
conectar. O navegador e o software de correio eletrônico deveria ser suficiente.  
 
Uma vez que o provedor tiver um bom software, boa parte do spam não chegará aos 
seus clientes. As ferramentas atuais não deixam de ser satisfatórias. Mas os programas 
de spam devem evoluir cada dia mais. Quanto mais a tecnologia avança, mais 
sofisticadas e eficientes devem ficar as soluções contra spam.  
 



A briga hoje em dia é, realmente, impedir que o spam entupa o tráfego de internet do 
provedor. A banda da companhia precisa estar disponível para o usuário. Não é para 
trafegar mensagens de correntes criminosas. É aí que a legislação precisa entrar.  
 
O jeito é ficar de olho nas invenções de software. Ficar atento para ver se o provedor já 
está em dia com as novidades. Depois disso, é torcer literalmente para que a legislação 
um dia seja boa. Isto é, se ela de fato vingar e isso só o tempo vai dizer. O que se espera 
é que um dia seja possível bloquear o envio de mensagens não solicitadas. Só assim o 
spammer pensaria duas vezes antes de mandar lixo para alguém!  
 
Mais uma dica: Procure não escolher nomes próprios ou curtos (menos de 6 caracteres) 
como seu endereço de e-mail. A maioria dos spammers já tem este e-mail catalogado 
em todos os provedores.  
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