
Novos softwares prometem acabar com praga do spam  
Adriana Lins  
 
Diferentes tecnologias são usadas para bloquear e-mails 
 
O spam parece não ter mais controle, representando cerca de metade das mensagens em 
circulação diariamente na Internet, mas as empresas de segurança garantem que podem resolver 
- ou pelo menos reduzir - o problema. A Symantec e a Trend Micro são duas das fabricantes que 
acabam de lançar soluções voltadas às redes corporativas que prometem acabar com o transtorno 
das mensagens indesejadas.  
 
O Symantec AntiVirus for SMTP Gateways 3.1, que reúne recursos antivírus e antispam, utiliza 
uma variedade de tecnologias: multicamadas, que permite que o recurso antispam seja 
configurado manualmente pelo usuário; lista negra, que pode ser paga ou gratuita; e heurística, 
que se baseia nas características das mensagens para calcular a probabilidade de se tratar de um 
spam.  
 
"A solução antispam só bloqueia as mensagens provenientes das listas negras. Aquelas que forem 
consideradas spam pelos usuários terão apenas um aviso. Essa medida é para evitar enganos. O 
índice de eficiência de bloqueio de mensagens da lista negra é de 70%. Esperamos poder garantir 
o mesmo nível de eficiência também para os bloqueios manuais", informa Marco Bicca, 
engenheiro da Symantec.  
 
Tecnologias similares são utilizadas no Spam Prevention Service, ou SPS, produto corporativo da 
Trend Micro. Segundo o engenheiro de sistemas Marcos Riso, a ferramenta é multilinguagem, 
podendo identificar e-mails de listas negras em inglês, português e espanhol.  
 
"A multilinguagem veio suprir uma deficiência do mercado, que antes só identificava servidores de 
listas em inglês. A possibilidade de poder aumentar as exigências para permitir a entrada das 
mensagens também representa um avanço na segurança da Internet", comenta.  
 
O SPS, segundo Riso, reduz a ocupação da rede interna da empresa em até 30%. "A ferramenta 
garante o bloqueio de 96% dos spams em inglês e 76% dos spams em português e espanhol. A 
margem de 'falsos positivos', mensagens que não são spams e são bloqueadas por engano, é de 
4%", diz Riso.  
 
De acordo com o analista de sistemas Rodrigo Santiago, do Núcleo de Computação Eletrônica da 
UFRJ (NCE), os softwares antispam ainda são a melhor forma de evitar as mensagens 
indesejadas, embora não sejam capazes de impedir a entrada de 100% dos spams.  
 
"As ferramentas antispam costumam ser eficientes porque contam com uma série de sistemas 
para identificar e bloquear os spams. Desde as listas negras, que bloqueiam os servidores 
responsáveis pela mensagem, até sistemas manuais. Não se pode exigir eficácia total dos 
softwares porque os spammers também estão em constante atualização, para furar os sistemas 
de proteção", explica Santiago.  
 
A McAfee, também já possui um produto antispam, mas este ainda não é comercializado no 
Brasil. O SpamKiller possui os filtros convencionais de spam, com a possibilidade de detecção de 
características típicas das mensagens indesejadas, além do bloqueio personalizado pelo usuário. 
Um diferencial é a possibilidade de enviar respostas automáticas aos remetentes das mensagens 
rejeitadas.  
 
Para Santiago, a deficiência dos sistemas antispam é justamente a capacidade de analisar a 
probabilidade de as mensagens serem spam, já que os programas se baseiam em características 
prestabelecidas. "De qualquer forma, apagarspams tem um custo alto, tanto para as empresas 



quanto para o usuário final. Os filtros podem não impedir totalmente a entrada dessas pragas, 
mas são indispensáveis", observa. 
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