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Dá para fugir do spam?
ISABEL MALZONI

Você fica desanimado no momento
em que abre seu e-mail e percebe

que boa parte das mensagens não lhe
interessa? Você não está sozinho. Dos
183 bilhões de e-mails enviados por
dia no mundo, 70% configuram aqui-
lo que ficou conhecido como spam, o
lixo da internet. Trazem pornografia
barata, venda de produtos que você
não quer ou são iscas para golpes e
contos-do-vigário. Apesar de causar

irritação, e às vezes até travar a caixa
postal, o volume de spam só tende a
crescer. A Radicati Group, empresa de
pesquisa em tecnologia, estima que,
em 2010, os e-mails indesejados che-
guem a 79% das mensagens enviadas.
As razões para isso são o número cres-
cente de pessqas com acesso à inter-
net e a rapidez com que é possível,
hoje, espalhar bilhões de mensagens
não-solicitadas.

Mas há uma boa notícia. O problema
se tornou tão grande que virou priori-

dade para as empresas de segurança,
fabricantes de software e provedores
de internet. Há um mês, a Microsoft
ganhou na Inglaterra um processo de
violação de termos de serviço contra o
réu Paul Fox, que inundava as caixas
postais do serviço de e-mail gratuito
Hotmail com mensagens pornográfi-
cas. Agora, ele terá de pagar US$ 84
mil de multa, a maior pena para um cri-
me como esse na história da Europa.

Além da patrulha judicial, há tam-
bém tentativas para driblar a tecnologia



dos criminosos e complicar o envio do
spam. Os filtros de e-mail estão cada
vez mais potentes. Pesquisadores bus-
cam novas formas de confirmar se o
remetente é um ser humano ou uma
máquina que distribui mensagens alea-
toriamente. Mesmo que não evitem que
spams circulem pela rede, pelo menos
esses esforços poderão reduzir a quan-
tidade de lixo na caixa postal de cada
um. A estimativa é que os filtros con-
tra spam consigam, até 2010, bloquear
45% das mensagens indesejadas. Hoje,
eles bloqueiam cerca de 41%.

Além de reduzir o volume de spam,
a preocupação do usuário hoje é evi-
tar que eles causem dano maior que a
perda de tempo. Entre os muitos tipos
de mensagens indesejadas, como cor-
rentes e anúncios publicitários, cres-
cem os artifícios para furtar informa-
ções confidenciais e realizar fraudes.
São mensagens falsas, na maioria das

vezes bem-feitas, que se fazem passar
por comunicados de bancos ou ins-
tituições com credibilidade para co-
letar informações confidenciais dos
internautas. Esse tipo de golpe deu
um prejuízo de R$ 300 milhões no ano
passado para as instituições financei-
ras no Brasil, segundo a Federação
Brasileira de Bancos (Febraban). Em
2006, uma pesquisa realizada pela
empresa de segurança Sophos reve-
lou que 58% dos internautas recebem
pelo menos uma tentativa de roubar
dados por dia. A Sophos afirma que
o internauta deve evitar comprar os
produtos vendidos por spam.

Há duas forças em ação no univer-
so do spam. De um lado, os e-mails
indesejados são uma forma eficaz de
marketing. "Se bombardear possíveis
consumidores com milhares de men-
sagens não fosse tão lucrativo, certa-
mente não veríamos o aumento verti-

ginoso dessa prática", diz o analista de
segurança Ron O'Brien, da Sophos. De
outro lado, há dezenas de tentativas de
regulamentar pela lei ou de deter pela
tecnologia o fluxo de e-mails indese-
jados. Por enquanto, os veiculadores
de spam têm levado a melhor nessa
disputa. Será que as tentativas de
boicote aos produtos anunciados por
spam ou de bloqueio das mensagens
têm alguma chance de inverter essa
tendência? "O volume de spams ten-
derá a diminuir globalmente devido
às muitas iniciativas tomadas tanto
pelas empresas quanto pelos gover-
nos", afirma Caio Costa, gerente de
produto do provedor Terra. " Será mais
fácil descartar os remetentes falsos. E
quem não adotar esses tipos de política
não será levado a sério." •
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