
oa parte da "geração internet" não
sabe que houve uma época em que

para fazer uma ligação para o Rio de Ja-
neiro era preciso solicitá-la à telefonista
- e aguardar uma hora até a chamada ser
completada. E sequer ouviu falar do te-
lex, que era a única maneira de enviar
textos para outras pessoas.

Nessa época em que o fax ainda não
existia, os computadores eram mainfra-
mes com 4 kilobytes de memória. Hoje, a
capacidade de um notebook é l milhão de
vezes maior. Em 1983, no banco em que
eu trabalhava, autorizei a compra de um
HD (conhecido na época como win-
chester) de um gigabyte por nada menos
queUS$ 7 mil, para ser acoplado ao pri-
meiro microcomputador do banco, usa-
do para fazer as simulações necessárias
ao cálculo dos planos de leasing. Em valo-
res de hoje, aqueles US$ 7 mil corres-
pondem a USS 20 mil. Para efeito de com-
paração, recentemente compramos dis-
cos de um terabyte (ou seja, múgigabytes)
por apenas US$ 400.

Isso quer dizer que hoje é possível,
com o mesmo dinheiro, adquirir uma ca-
pacidade de armazenagem de informa-
ções 50 mil vezes maior do que há 25 anos.
Avanço semelhante ocorreu com a capa-
cidade de processamento, velocidade de
comunicação de rede e velocidade da
internet.

Uma das principais atividades afeta-
das por toda essa evolução foi o trabalho.
A caneta foi substituída pelos terminais
de mainframes, depois pelos microcom-
putadores, chegando hoje à leitura e ao
envio de e-mails. Estes tiveram um efeito
interessante sobre a produtividade e as
relações pessoais nas empresas. Se por
um lado o registro e a velocidade de res-
posta cresceram vertiginosamente, au-
mentando a produtividade, por outro, a
quantidade de informações irrelevantes

que sobem hoje à alta administração da
empresa desvia o foco dos executivos,
que passam a reagir ao que é urgente e
não ao que é importante. Pior ainda, boa
parte dessas mensagens são apenas lixo
eletrônico: o conhecido spam.

Quase toda empresa passou a desen-
volver uma estratégia de e-mail marketing,
que vem a ser uma modernização da an-
tiga mala direta. Feita "artesanalmente"
essa modalidade era bastante cara. En-
volvia o design e a produção de/olãers de
boa qualidade (antes da evolução das
impressoras acopladas a computadores,
isso só era possível em tipografias), a exis-
tência de um bom mailing list (não havia
oferta de bancos de dados com baixo
custo, como veio a ocorrer mais tarde) e
ainda o envio pelo correio. E estamos fa-
lando de apenas dez anos atrás.
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Uma grande revolução seria iniciada
em 1971, quando Ray Tomlinson inven-
tou um meio de enviar mensagens entre
computadores, com o símbolo @ para
designar o endereço. De acordo com
Keith Lynchs, os primeiros spams teriam
sido enviados cm 1982 - tratava-se de
uma "corrente',' ou "pirâmide'.' Em 1988,
Steve Dorner inventou o Eudora, primei-
ro gerenciador de e-mail com interface
gráfica. Em 1993, apareceu o primeiro
spam do tipo MMF (make moneyfast,
faça dinheiro rapidamente), com a pro-
messa de transformar USS 5 em US$ 50
mil. No ano seguinte, começaram a ser
enviados os primeiros spams comerciais.

De lá para cá, as mensagens não so-
licitadas explodiram, enquanto o correio
eletrônico se tornou uma ferramenta de
trabalho essencial. Basta ver qual a pri-
meira coisa que se faz ao chegar ao es-
critório: ligar o micro, abrir o programa
de e-mails e começar a lê-los, como se
mais nada interessasse no mundo e na
empresa. A ênfase exagerada ao uso
dessa ferramenta faz a produtividade da
alta administração cair e quem sofre com
isso é a empresa. Profissionais dos mais

diversos níveis hierárquicos iniciam o dia
de trabalho baixando e administrando
e-mails, que podem facilmente chegar a
300 por dia. Desses, acreditem, cerca de
270 são puro lixo.

Mesmo as 30 mensagens que sobram
terão tomado tempo excessivo. Basta
lembrar que, antes do advento dessa
tecnologia, nenhum executivo tinha de
responder a 30 cartas ou memorandos
por dia. Mantido o ritmo de evolução e
cie adesão à comunicação instantânea,
não parece distante o tempo em que o
expediente de trabalho se limitará a ler,
responder, encaminhar e apagar e-mails.

O desejo tipicamente humano de ter-
minar uma tarefa - no caso, deixar a caixa
postal limpa - é constantemente frustra-
do pelo crescente número de e-mails não
lidos, o que leva a um quadro de ansieda-
de que atormenta a todos no trabalho. Ora,
se 90% das mensagens que chegam são
spams, a diminuição da ansiedade e o au-
mento da produtividade passam, necessa-
riamente, pelo combate eficiente a esse
problema. A saída, sem dúvida, é tecno-
lógica. As corporações precisam investir
em sistemas eficientes de gestão e solu-

ções de segurança da informação. Os
spammers, isto é, os que produzem spams
em quantidades industriais, estão sempre
procurando novas formas de vencer as
barreiras tecnológicas. Não é por acaso
que os produtos anti-spam se assemelham
aos antivírus, no sentido de que precisam
ser constantemente atualizados.

O spam é pernicioso não apenas por
inundar as caixas postais, reduzindo a
produtividade e aumentando a ansieda-
de das pessoas, mas também por ser o
veículo pelo qual se propaga o phishing-
abreviação de Password Harvesting
Fishing ("Pescaria com colheita de senhas"
numa tradução livre).

O primeiro passo desse processo é
lançar um spam que ofereça algo muito
bom, como uma premiação, ou conte-
nha ameaças, como a inclusão do CPF
em um cadastro de maus pagadores. Se
o destinatário cai na armadilha e clica no
link indicado pelo spam, é conduzido a
um site que injeta um programa do tipo
spyware no computador. Uma vez aco-
modado, o spyware passa a enviar ao hacker
tudo o que é digitado, incluindo senhas e
outros dados confidenciais. Daí a impor-
tância de não responder a nada que venha
por e-mail de fonte desconhecida.

Outra atitude fundamental ao alcance
de todos nós é não colaborar com o au-
mento dos e-mails não lidos, passando
adiante correntes, pedidos de ajuda e in-
formações não confirmadas. Esse tipo de
atitude é prejudicial à imagem de quem as-
sim' procede, pois contraria as normas de
convivência em torno das novas tecnologias.
Repassar um spam, especialmente para
desconhecidos ou pessoas com as quais não
se tem intimidade, é um ato que já pode ser
classificado como uma gafe ou até mesmo
como falta de educação.

"Conselheiro da Associação Brasileira de Empre-
sas de Software (Abes), da Associação Profissio-
naí do Risco (Aprtsco) e presidente da CLM
Software, especializada em soluções para segu-
rança da informação e risco operacional
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