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De acordo com previsão da fabricante de software anti-spam, Brightmail, em 2004, um único dia 

de mensagens indesejadas na web afetará cerca de 9 milhões de pessoas — dados que revela um 

crescimento de 28,57% em relação aos danos causados este ano.  

 

Ignorar um spam não é a solução e já que deletá-lo também não é o suficiente, o usuário precisa 

aprender a combater a praga. Então, transforme-se em um exterminador de spams e acabe com 

o problema.  

 

A seguir, conheça oito ferramentas para barrar e se proteger das pragas via e-mail:  

 

Conserto do Windows – Ative o Windows Update dentro da página do seu Internet Explorer. Ele 

busca automaticamente por patches e upgrades para o sistema operacional Windows XP, Me, e 

98;  

 

O que há em um nome? - Spammers utilizam-se de programas de dicionários na web para 

gerarem milhões de endereços de e-mail. Portanto, a melhor maneira de evitar que descubram o 

seu é criar nomes que, além de fáceis de ser lembrados pelos amigos, dificultem a ação de 

programas de spamwares;  

 

Cuidado com os apelidos – Versões do seguidor henchmen são utilizadas por spammers para 

vasculhar endereços listados em grupos de discussão, salas de bate-papos e web sites. O usuário 

deve, então, usar dos recursos de múltiplos endereços de e-mails, oferecidos pela maioria dos 

provedores, criando e-mails ‘descartáveis’ para postagem em público. Endereços de e-mail 

particular, só para amigos e familiares;  

 

Mudança de hábito – Aquele que não quer ou não pode mudar de e-mail tem como única opção 

usar um filtro de spam. O SpamBayes opera com o Outlook e passa a entender o que você gosta 

ou não de receber, conforme você deleta e-mails da sua caixa de mensagens.  

 

O POPFile, ferramenta gratuita e bastante eficaz, é também compatível com Outlook, Outlook 

Express, Eudora, além do programa de e-mail Pegasus.  

 

Outras alternativas podem ser encontradas na O PCWorld.com .  

 

Option Out – O usuário deve tomar cuidado com spams que oferecem a opção "opt-out" – sistema 

que permite que o internauta solicite a exclusão de seu e-mail de ao receber uma mensagem 

indesejada. Isso porque, ao invés de livrar-se dos indesejáveis e-mails, ao clicar em um link para 

responder uma mensagem, o usuário estará abrindo as portas para a chegada de mais spams. 

Nesse caso, a dica é usar o opt-out, desde que confie no recipiente.  

 

Proliferação de Spamware – Ninguém lê 12 páginas de contrato de usuário final para a instalação 

de um software. É um perigo, pois de forma inadvertida, você pode estar fazendo um convite a 

códigos malignos, que farão do seu PC uma máquina de enviar spams.  

 

Vá em frente, censure a si mesmo – Serviços gratuitos muitas vezes estão escondidos dentro de 

um comércio de trocas de spammers. Estes serviços costumam se sustentar vendendo o seu 

endereço de e-mail para terceiros.  

 

Por exemplo, o web site IMBum.com promete dar a figura do instant messaging para usuários do 

serviço AOL AIM. O preço? Aceitar receber o e-mail marketing dos parceiros do IMBum.com. O 



pior é que para você se registrar, o IMBum.com insistirá para que você "convide" um amigo via e-

mail para fazer a assinatura do serviço.  

 

Transforme-se em exterminador de Spammers – Se você foi pego por um spam, reclame à 

Federal Trade Commission (FTC) e envie a mensagem indesejada para uce@ftc.gov .  
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