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Empresas declaram
guerra ao Spam
Interessados em ampliar e dar seriedade ao marketing eletrônico vão utilizar
o código de ética para liquidar o lixo que entope as caixas postais diariamente

Por BRUNO LOPES

S
e você acha que os e-mails comerciais
indesejados, conhecidos como spam,
são apenas um incômodo, saiba que

eles estão perto de fazer sua primeira víti-
ma: as empresas sérias que usam o e-mail
para fazer propaganda. Para evitar essa
morte e conter o spam, empresas de propa-
ganda, anunciantes e provedores de acesso
assinaram na última semana um código de
ética para a realização da publicidade pela
internet que promete separar as empresas
sérias dos criminosos que enviam mensa-
gens enganosas, abrindo espaço para a cria-
ção de uma lei sobre o assunto.

O código de ética acordado na semana
passada foi elaborado por sete entidades re-
presentando empresas de marketing, anun-
ciantes e provedores de acesso. O documen-
to estabelece como o marketing por e-mail
deve ser feito, e como será fiscalizado pelo
Comitê Brasileiro Anti-Spam, que receberá
denúncias e elaborará uma lista com empre-
sas que não seguem suas práticas. "Consi-

deramos que esse é o primeiro passo para se-
parar quem faz spam de quem faz marke-
ting por e-mail, sem abusar do meio", reve-
la o presidente da Associação de Mídia Inte-
rativa, Marcelo Sanflago. "O correio eletrô-
nico é uma ferramenta de propaganda efi-
ciente e barata, mas muitas empresas per-
dem negócios porque os anunciantes evi-
tam qualquer tipo de propaganda via e-mail
por receio de cair na vala comum do spam".

O baixo custo do correio eletrônico é
uma das causas do crescimento do spam.
Os anunciantes que não se importam com
sua imagem pública disparam milhares de
anúncios de pornografia ou remédios pa-
ra impotência, sabendo que mesmo se ape-
nas dez pessoas responderem eles terão re-
torno financeiro. A atividade sobrecarrega
os provedores de acesso e equipes de tecno-
logia, que têm que se desdobrar para filtrar
as mensagens e comprar mais computado-
res para lidar com tal volume de informa-
ção. Os usuários, por sua vez, perdem tem-
po apagando as mensagens não solicitadas.

É difícil encontrar números precisos
sobre o impacto do spam na internet,
mas os responsáveis pelo Hotmail, servi-
ço de e-mail gratuito oferecido pela Mi-
crosoft com 130 milhões de usuários em
todo o mundo, dizem que diariamente
3,2 bilhões de mensagens classificadas
como spam são recebidas e 2,4 bilhões
barradas pelos seus filtros. A Brightmail,
empresa americana que oferece o filtro
contra spam usado pelo Hotmail e por
outros grandes provedores, diz que atual-
mente 50% do correio eletrônico endere-
çado aos seus clientes é spam, e que há
apenas dois anos essa porcentagem era
de apenas 8%. A Associação Brasileira
dos Provedores de Acesso à Internet
(Abranet) estima que volume de spam
chegue a 35% da capacidade de trans-
missão de dados no país em 2004, e que
25% da banda que liga o Brasil ao resto
da internet seja ocupada pelos e-mails
não solicitados.
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O código de ética foi assinado pela Asso-
ciação de Mídia Interativa (AMI), Abranet,
Associação Brasileira de Marketing Direto (-
Abemd), Federação do Comércio do Estado
de São Paulo (Fecomércio-SP), Associação
Brasileira de Anunciantes (ABA), Câmara
Brasileira do Comércio Eletrônico e
Associação Brasileira das Agên-
cias de Publicidade (Abap).
Ele surge como tentativa
de auto-regulamenta-
ção porque a opinião
pública pressiona
parlamentares a cria-
rem leis contra o
spam, e alguns dos
projetos preocupam
as empresas do setor.
"Um projeto de lei na Câ-
mara Municipal de São Pau-
lo diz que o provedor deverá pagar
multa de R$ 200 por spam que partir de seus
servidores. Mas quem, e como, define o que
é spam?" questiona o diretor-presidente da
Abranet, Cássio Vecchiatti.

O código de ética não acabará com o e-
mail não solicitado, mas pretende diferen-
ciar as empresas sérias daquelas que não se
importam em serem qualificadas como
emissoras de spam. Quem aderir ao código
de ética, que entrará em vigor em meados de
dezembro, deverá informar claramente qual
a sua política de privacidade ao recolher os
dados do internauta, e se pretende usar o
endereço de correio eletrônico para enviar
peças de publicidade. Tais mensagens deve-
rão conter informações como o nome da
agência de publicidade responsável por ela,
legenda no campo de assunto
indicando se tratar de uma
mensagem comercial ou
institucional e a op-
ção para que o inter-
nauta peça o desca-
dastramento.

O Comitê An-
ti-spam formado
para fiscalizar o
código e elaborar a
"lista negra" de em-
presas que não o respei-
tam promete receber pelo
site www.brasilantispam.com.br
as denúncias de abusos.
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"Sozinhos não podemos conter todo o
spam, mas vamos fazer punições exempla-
res para estimular a adesão ao código de éti-
ca", diz a presidente do Comitê Anti-spam,
a advogada Patrícia Peck, coordenadora de
assuntos jurídicos da AMI.

Para fechar mais o cerco contra o
spam, a Abranet irá promover

no final de novembro um
seminário sobre o tema

e promete elaborar
um código de con-
duta para os prove-
dores de acesso e de
serviços de mensa-
gens eletrônicas. Por

exemplo, determinar
como deve ser feita

uma denúncia contra o
spam e qual o procedimen-

to do provedor nesse caso.
O programador americano Paul Gra-

ham, cujas orientações inspiraram à cria-
ção da maior arma atual contra o spam, os
filtros bayesianos, que aprendem a distin-
guir o spam de acordo com a correspon-
dência do internauta, acha que o marke-
ting por e-mail corre sério risco de vida,
mesmo com todas as regulamentações
que estão sendo discutidas nos Estados
Unidos e na Europa. Segundo ele, cada vez
mais internautas adotam filtros que tam-
bém bloqueiam a publicidade aceitável.
"É difícil passar leis contra o spam por-
que existe uma gradação de spammers, in-
do de empresas que compram e-mails de
sites com políticas nebulosas a vermes co-
mo Alan Ralsky, que usa endereços retira-

dos de páginas web e salas de
discussão. Os primeiros fa-

zem lobby por brechas
jurídicas que são apro-

veitadas pelos ou-
tros. A populariza-
ção dos filtros ba-
yesianos pode aca-
bar com as empre-
sas que permitem o

descadastramento
da lista de mensagens,

mas se apenas os piores
spammers sobrarem, será fá-

cil fazer leis contra eles", diz Gra-
ham, por e-mail.


