
Spam entra na agenda da ONU
Prática será questionada em evento da WSIS, quando também haverá a discussão
sobre a criação de um organismo mundial controlador da internet
CIBELE SANTOS

Entre 30 de outubro e 2 de
novembro, a conferência World
Summit on the Information So-
ciety (WSIS), promovida pela
Organização das Nações Uni-
das (ONU), reunirá em Atenas
representantes de governos,
companhias públicas e privadas
e organizações políticas e civis
para discutir os prós e contras
da implantação do Internet Go-
vernance Fórum (IGF) um
organismo global que assumiria o
desenvolvimento das diretrizes e
o controle mundial da internet.

O evento dará continuidade
à proposta apresentada no WSIS
de novembro do ano passado, na
Tunísia, que foi seguido de uma
reunião em Genebra em junho
deste ano, quando um grupo de
46 consultores da ONU iniciou
a elaboração da pauta de Ate-
nas. Os grandes temas deverão
incluir não apenas as possíveis
diretrizes e sua instrumentação,
mas também as questões de
spam e cibercrimes, liberdade
de expressão, direitos humanos
e inclusão digital.

No quadro mais amplo, o
WSIS servirá de arena para o
confronto entre os defensores
de um controle centralizado da
internet e os que não abrem mão
de um ambiente orientado pelo
mercado, livre de supervisão e
controle intergovernamentais.

O QUE ESPERAR
Alguns especialistas já mani-

festaram opiniões conflitantes.
Chris Disspain, um dos membros
do grupo consultor da ONU e
chefe executivo da auDA (ad-
ministradora de domínios da
Austrália), disse que, apesar de a
internet funcionar bem em nível
técnico, "há inúmeros outros
aspectos não técnicos de gover-
nança que se beneficiariam de
uma discussão multidisciplinar
de nível internacional, entre eles
a erradicação do spam e a pre-
venção dos crimes virtuais".

O premiado jornalista Gene
Koprowski, colaborador de publi-
cações como a TechNewsWorld,
é enfático: "Sou completamente
contra a regulação, que teria
um grande impacto negativo
sobre a economia dos Estados
Unidos e dos mercados globais.
Não há necessidade alguma de
internacionalizar a regulação
da internet, especialmente do
spam. Essa questão está sendo
cuidada pelo setor privado, que
a cada dia surge com novos fil-
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tros de spam e outras incríveis
tecnologias. Deixe a internet em
paz, Kofi (KofiAnnan, secretá-
rio-geral da ONU). Os EUA têm
feito o trabalho até agora, não é
preciso chamar a cavalaria".

STATUS QUO
O spam justificaria a imposi-

ção de uma gestão globalizada da
internet? Segundo as estimativas
oficiais, 175 bilhões de mensa-
gens são enviadas diariamente
pela rede. Mais de 95% delas
são junk mau, ou lixo, seja em
forma de spam, vírus ou erros,
diz a especialista em segurança
online Return Path, que com-
puta menos de 4% de "tráfego
legítimo". A maior parte do junk
mail se origina de computadores
domésticos "seqüestrados" por
spammers ou programadores de
vírus, que já constituem 99% dos
computadores monitorados pela
empresa. Esse índice cai para
80% nas contas da IronPort, que
rastreia um quarto de todos os e-
mails da internet (70% são spam,
11% vão para devolução ou erros
e 9% correspondem a vírus). No
último semestre de 2005, indica
a fabricante do software anti-
vírus Norton, Symantec Corp.,
mais de 50% de todos os e-mails
eram spam.

A praga virtual gerou prejuí-
zos da ordem de US$ 50 bilhões
em 2005 (US$ 17 bilhões só nos
EUA), diz a consultoria Ferris
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Research principalmente
em termos de perda de produ-
tividade dos funcionários das
empresas, que diariamente têm
de filtrar spam, responder a
mensagens que acabam sendo
falsas e perder tempo procuran-
do alguma forma de estancar a
avalanche. Isso não impede que
alguns spams sejam realmente
populares: dados da Cipher-
Trust indicam que os campeões
em número de cliques são os
pornográficos, seguidos pelos
de drogas e medicamentos e o
indefectível relógio Rolex.

BOAS E MÁS NOTÍCIAS
A especialista MessageLabs

divulgou alguns índices alenta-
dores em julho, comparados aos
do mês anterior: a participação
de spam no tráfego total de
e-mails caiu 2,1%, para 62,7%,
enquanto o de vírus aumentou
apenas 0,05% (l entre 96,6 e-
mails) e o de phishing, 0,03% (l
em 459,8 e-mails). No trimestre
de abril a junho, a taxa de spam
foi 7,8% inferior à do mesmo
período de 2005, recuando para
60,5%. As de phishing (que
"pescam" ilegalmente dados
pessoais e comerciais dos inter-
nautas) representaram 18,6%
de todos os e-mails "maliciosos"
interceptados pela empresa de
segurança no período.

A esperteza dos spammers,
por sua vez, continua aumentan-
do. A MessageLabs apontou al-
gumas tendências surpreenden-
tes na área de segurança em seu

Intelligence Report do segundo
trimestre, também detectadas
por outras especialistas. Uma
delas é a "convergência" dos ata-
ques, que agora não se limitam a
chegar por e-mail, mas também
por IM (mensagens instantâneas,
na sigla em inglês), VoIP e outros
canais (a associação de VoIP com
phishing está sendo chamada de
vishing, ou voishing); os usuários
de computadores, portanto,
agora estão cercados por várias
frentes. Outra crescente prática
é a "interconectividade" entre
spam, vírus e spyware (software
espião), usada para aumentar
a eficácia das campanhas de
marketing invasivo - - mas o que
aparenta ser uma mensagem ino-
fensiva pode, inesperadamente,
desencadear um ataque fulmi-
nante e causar sérios danos às
máquinas e aos usuários.

O país que concentrou o
maior número de ataques em
julho, último mês mensurado,
continuou sendo Israel, onde
o spam representou 77,3% do
tráfego de e-mails da nação (au-
mento de 1,4%). Irlanda e Hong
Kong vieram em seguida, com
respectivamente 70,5% (adição
de 11,1%) e 68,5% (queda de
1,6%). A índia foi o que "re-
bateu" as invasões com maior
eficiência, com 23,1% de spams
(mais 2,2%).

INVASORES
Outra pesquisa trimestral, da

britânica Sophos PLC, enfocou
os países que mais originam

spam - a lista dos "12 Sujos"
confirmou os Estados Unidos
como o mais agressivo do mun-
do pelo terceiro ano consecu-
tivo. O resultado desapontou
Ron 0'Brien, analista sênior da
empresa. "A participação dos
EUA na emissão global de spam
vinha declinando em todos os
trimestres desde a aprovação
da lei Can-Spam,em 2003. Mas,
apesar do aumento do número
de prisões e de grandes multas fi-
nanceiras nesse intervalo, o novo
resultado mostra claramente que
ainda há muito trabalho a fazer",
disse o especialista.

O país respondeu por 23,2%
do volume mundial de spam
emitido no segundo trimes-
tre deste ano, comparado a
23,1% entre janeiro e março. A
China ficou em segundo lugar
(20%), seguida por Coréia do
Sul (7,5%), mas os dois gigantes
asiáticos conseguiram reduzir
suas estatísticas anteriores.

O Canadá continuou fora
da lista e o Brasil melhorou o
desempenho, caindo do oitavo
lugar para o sétimo (embora
fosse o quinto em 2004). A
Itália foi incluída pela primeira
vez, com 3% do total. A Rússia
continua de fora, mas está sen-
do acompanhada com atenção
em decorrência da proliferação
de redes zumbis (o computador
é infectado por um código mali-
cioso que transforma o sistema
em um servidor de e-mail para
envio de spam).

No conjunto, China, Hong
Kong, Coréia do -Sul, Japão e
Taiwan enviaram quase 50% dos
spams, o que torna a região a mais
invasiva do planeta (participação
de 40,2%). A Europa ultrapassou
a América do Norte, ficando em
segundo lugar entre os continen-
tes, o que a Sophos atribui ao
aumento das atividades zumbis.
A América do Sul ficou na quarta
posição, com participação de
5,5%, enquanto Austrália e África
empataram, com 0,7%.

MARKETING
A indústria do e-mail mar-

keting está otimista com dados
da Júpiter Research, que até
2010 prevê uma queda anual
de 13% do volume de spam
— de 3.253 peças em 2005
para 1.640. Em contrapartida,
os investimentos em e-mail
marketing aumentarão a uma
taxa anual de 4,5%, avançando
de US$ 885 milhões para US$
1,1 bilhão no período.

"Veremos uma arena de e-
mail marketing mais organizada
nos próximos cinco anos. As
taxas de entrega crescerão,
refletindo os esforços para
melhorar a lista de práticas ge-
renciais, e o maior controle dos
provedores de internet sobre
o spam significará um grande
corte do desperdício", disse Da-
vid Schatsky, vice-presidente
de pesquisa da Júpiter.
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