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A moda agora é ser anti-spam. Mas o que é de fato SPAM? Para poder avaliar se é SPAM ou não, 
temos que analisar a existência dos seguintes tipos de correspondências eletrônicas distribuídos 
hoje via e-mail:  
 
Informativo distribuído aos “assinantes virtuais”, que autorizaram seu recebimento em algum 
momento através de um “OK” ou “Click - De Acordo”. Neste caso não se pode considerar SPAM se 
entendermos o envio de uma newsletter via e-mail como o mesmo que o envio de um jornal de 
informações ou de promoções, cujo conteúdo disponibilizado gratuitamente para o cliente é 
sustentado pela publicidade paga. A questão é que esse é o modelo mundial de toda a 
publicidade, de todo o conteúdo, seja editorial ou televisivo. Do contrário, estaríamos dizendo que 
alguém fez SPAM na minha TV, no meu Jornal, na minha Revista, na minha Casa, até mesmo no 
farol, com malas diretas e todo tipo de panfleto não solicitado.  
 
E-mail Marketing - envio de e-mail em que todo o conteúdo é de natureza comercial, redigido 
normalmente com o apelo de informe publicitário ou com tom promocional. Esse e-mail pode ser 
enviado para uma base de mailing list da própria empresa ou um banco de dados comprado de 
servidores de mailing list. Essa metodologia ocorre tanto no mundo real como no virtual, em que 
se tem um catálogo de endereços, normalmente agrupados por filtros de localização, faixa etária 
e renda. Novamente, se a base é própria, não há o que reclamar, pois nada impede que a 
empresa se comunique com seus clientes para informá-los de novos produtos, serviços etc.  
 
Se o cliente não quiser receber esse tipo de informação, pode, perfeitamente, pedir para sair do 
mailing e deixar de receber a mala direta, tanto física quanto digital via e-mail. Se a base é 
comprada, então é preciso verificar a origem da mesma, uma vez que os destinatários devem ter 
autorizado a divulgação de seu endereço ou não terem se manifestado contrariamente ao mesmo, 
que é o que ocorre com as Listas Telefônicas e de Endereços. Se for venda de banco de dados não 
autorizado, aí sim caímos no Código de Defesa do Consumidor.  
 
SPAM propriamente dito - é o caso no qual uma base indeterminada de endereços eletrônicos é 
utilizada por uma empresa que não tem qualquer vínculo com os destinários do mailing e é 
enviado um e-mail, idêntico, para toda a base, com apelo normalmente de mensagem pessoal, 
nome de pessoa ou temas como "oportunidade de fazer dinheiro" ou algo em que o conteúdo não 
foi solicitado ou autorizado e onde não há qualquer relacionamento do usuário com a marca.  
 
Esse e-mail é chamado SPAM devido ao seu tipo de envio e de transmissão simultânea para uma 
base indeterminada. Essa conduta já é ilegal em países como os Estados Unidos, facilita a atuação 
de hackers, gera um “lixo” de mensagens nos servidores dos provedores e pode ser barrada por 
filtros anti-spam e por políticas anti-spam. Um agravante é que essa prática está saindo do e-mail 
e invadindo o instant messaging, principalmente na abordagem de pornografia e jogo, que no 
Brasil são práticas criminosas.  
 
Logo, a questão está além da mera discussão de uso de bancos de dados, uma vez que um e-mail 
é um endereço eletrônico, assim como é uma caixa postal dos Correios, que pode ser paga ou não 
mensalmente, e, portanto, não é dado de conteúdo restrito, conforme rege o art. 5º. da 
Constituição Federal de 1988.  
 
O e-mail marketing é uma ferramenta poderosa de relacionamento entre empresa-cliente, a 
newsletter é um meio econômico de transmissão de conteúdo e informação, além de ser 
“ecologicamente correta”. Já o SPAM é uma agressão à Sociedade Digital e sua prática deve ser 
punida, desde que sejam feitas as devidas ressalvas e análises, para não cometermos o erro de 
colocar tudo dentro de uma mesma vala digital.  
 



Sejamos digitalmente corretos. SPAM é o mal do século da informação, do tempo real e da 
comunicação digital.  
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