
Número de spams em redes sociais cresceu quase 400% em 2013 
 
De acordo com pesquisa, um em cada 200 posts em plataformas sociais é spam e 5% de todos 
os aplicativos disponíveis são maliciosos 
 
De acordo com um estudo feito pela empresa de segurança Nexgate mostrou que o número de 
mensagens de spam em redes sociais atingiu um crescimento alarmante de 355% apenas 
nesses primeiros seis meses do ano. Isso porque os usuários identificam mais facilmente 
mensagens maliciosas em e-mails que em plataformas sociais. 
 
De acordo com a pesquisa State of Social Media Spam Report, divulgada na semana passada, 
um em cada 200 posts em redes é spam e 5% de todos os aplicativos disponíveis são 
maliciosos.  
 
"Assim como mídias anteriores, como e-mails, spams sociais estão se tornando um negócio 
real para spammers. Você pode ver isso na crescente sofisticação e diversificação dos 
mecanismos usados para distribuir spam e não apenas no aumento do volume", disse o CEO 
da Nexgate, Devin Redmond, em um comunicado. "O fato de o spam ser declaradamente um 
negócio de 200 milhões de dólares somente no Facebook e ser entregue por meio de uma 
variedade de redes de spam e em vários tipos de comunicação é uma prova positiva de que 
isso é parte real e próspera do mundo da mídia social." 
 
O que pode também potencializar o sucesso de ataques é o fato de que spams sociais tem um 
alcance maior - um post no Facebook, por exemplo, pode atingir milhões de usuários já no 
primeiro minuto em que é entregue - e apenas 15% dos links em postagens são identificados, 
de acordo com o relatório. 
 
O estudo também mostrou que o Facebook e o Youtube são as redes com maior número de 
spam - sendo que a rede de Zuckerberg apresenta ainda mais incidencia de mensagens 
maliciosas. Para se ter ideia, a proporção entre essas duas redes e as outras analisadas é de 
100 para 1. 
 
Para que o estudo fosse realizado, foram analisados 60 milhões de postagens coletadas das 
redes mais populares: Facebook, Youtube, Twitter e LinkedIn, entre 2011 e 2013. 
 
Fonte: IDG Now. [Portal]. Disponível em: 
<http://idgnow.uol.com.br/internet/2013/10/02/numero-de-spams-em-redes-
sociais-cresceu-quase-400-em-2013/>. Acesso em: 4 out. 2013. 
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