
Fim do spam  

  

 
De acordo com pesquisas recentes do Gartner Group, 35% das mensagens recebidas nas 
empresas são indesejáveis. Nesta proporção, dos 10 bilhões de e-mails que são enviados por dia, 
3,5 bilhões são spam. Razão mais que suficiente para as empresas andarem preocupadas. 
Visando combater de maneira eficaz essas mensagens, a Mude, uma das maiores distribuidoras 
de aplicativos de segurança do País, está lançando o 'Spam Prevention Service' - (SPS), da Trend 
Micro. Trata-se de uma ferramenta anti-spam projetada para bloquear mensagens indesejadas 
enquanto ainda estão no gateway das redes corporativas.  
 
O produto possui funções de filtragem de e-mails com recursos inteligentes, além de utilizar 
tecnologia heurística (conjunto de métodos que auxiliam na resolução de problemas) para avaliar, 
identificar e monitorar as mensagens. 'Desta forma, a tecnologia atinge altas taxas de detecção 
de spams, da ordem de 90 a 95%, com baixo nível de erros', explica Eliza Henriques, gerente de 
produtos de segurança da informação da Mude.  
 
A gerente afirma que entre os diferenciais da nova solução, merece destaque a flexibilidade das 
regras de exclusão de e-mails de spam, permitindo ajustar o nível de sensibilidade para detectar 
suas diversas categorias e as novas técnicas criadas pelos spammers. 'A aplicação de uma regra 
muito genérica pode barrar mensagens importantes e interessantes para a empresa, uma vez que 
a concepção de spam varia muito e difere até mesmo dentro das áreas da empresa', comenta.  
 
Outra vantagem do SPS é a emissão de relatórios detalhados, que mostram por exemplo, a 
quantidade total de spam recebido, discriminação por categoria, por destinatário e por IP do 
remetente. Assim, o administrador tem em suas mãos informações que permitem refinar 
progressivamente as regras de detecção de mensagens inconvenientes.  
 
O aplicativo pode, por exemplo, ser instalado no mesmo hardware que o InterScan Messaging 
Security Suite (em sistemas Windows e Solaris), juntando-se naturalmente com os produtos 
antivírus e de proteção de conteúdo da Trend Micro. O sistema atua em conjunto também com 
aplicações MTA (Message Transfer Agents) e mail servers de outros fabricantes, tendo sua 
proteção em diversos pontos da rede.  
 
De acordo com Henriques, a grande vantagem que o SPS oferece às revendas se dá 
especialmente pelo momento em que estamos, no qual as perdas financeiras com as pragas 
eletrônicas são enormes, estima-se US$ 20,5 bilhões os prejuízos corporativos com o recebimento 
de spam no mundo. 'Com o produto, a revenda tem um mercado grande para atacar e abrir as 
portas para a comercialização de outros produtos de segurança'.  
 
Para a Mude, que comercializa os produtos da Trend há quatro anos, com a entrada desta nova 
solução, a expectativa é aumentar o faturamento dos produtos da fabricante em 5%. O preço 
sugerido da solução para usuário final chega a US$ 1.320,00 (licenciamento para 50 usuários).  
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