
NAQUELA MANHÃ, quem abriu seu
correio eletrônico - em lugares tão dife-
rentes como Buenos Aires e Cambridge
- encontrou uma mensagem singular que,

supostamente era a cópia de um e-mail
interno entre um coordenador e o
diretor de uma empresa com a qual

lidavam regularmente. "Todos os prê-
mios já estão arranjados", dizia sua frase
essencial. Ela se referia à competição que
uma escola de inglês argentina promove

todos os anos para entregar aos
dez melhores alunos, como prê-
mio, uma bolsa de estudos e uma
viagem ao Reino Unido.

O e-mail malicioso chegou
aos colégios privados argentinos
que trabalham com a instituição,
a instituições inglesas e até à em-
baixada britânica a poucas horas
do anúncio dos premiados. Não
é pré- ciso fantasiar muito

para entender que
desde aquele gol da
"mão de Deus", de
Diego Maradona
contra a seleção
branca, no ima-

ginário das Ilhas
Britânicas a idéia

de uma "travessura" no
Rio da Prata é mais que

plausível. Imediatamente o programa
foi suspenso pelos ingleses.

Prejudicada, a empresa recorreu a
Gustavo Tanus, advogado especialista
em questões da internet. "O que sem-
pre é preciso fazer de cara", aconselha,
"é denunciar o fato". O passo seguinte:
"Tratar de descobrir de onde se origi-
nou." Ou seja, procurar todos as provas
que possa contra o pior inimigo das em-
presas e instituições desde que a rede se
universalizou: o anonimato.

Mas descobrir os autores não é fácil.
E isso é um incentivo para a expansão
dos e-mails hoax, no termo em inglês.
No Brasil, por exemplo, há mais de uma
década circula um e-mail que adverte
sobre o risco de se contrair leptospirose
ao beber qualquer liqüido de uma lata
de alumínio. Além de fontes médicas
- falsas - que avalizam o risco, o texto
inclui casos como a morte do pai da
modelo Daniela Sarahyba, tida como
vítima ao se contaminar numa festa com
cerveja em lata.



"Essa história é uma serpente de mil
cabeças", comenta - quase resignado
- Renault Castro, diretor-executivo da
Associação Brasileira de Fabricantes
de Latas de Alumínio (Abralatas), em
Brasília. Para ele, cai por si mesmo o
impossível da denúncia: no País se fa-
bricam 10,7 bilhões de latas por ano. Se
o risco fosse real, o Brasil teria graves e
recorrentes surtos da doença.

O rumor tóxico, entretanto, serve de
justificativa para projetos de leis estaduais
ou municipais que querem pôr limites
ou condicionamentos para a circulação
de bebidas em lata. Uma delas propõe
a obrigação de um "lacre" de papel alu-
mínio, destinado a proteger as latas da
"contaminação". Renaut comenta com
um sorriso irônico. "É uma solução falsa
para um problema inexistente." A Abra-
latas gasta tempo e recursos bloqueando
tais iniciativas, dialogando diretamente
com parlamentares e autoridades. Mas o
"veneno" não pode ser anulado.

De uma forma perversa, o spam tóxico
se transformou em uma arma com a qual
quem possui uma posição dominante no
mercado pode diminuir ou fazer fracassar
a entrada de novos participantes.

É o que afirma a Coca-Cola da Argen-
tina com o que ocorreu com sua linha de
águas minerais com sabor. "Recebemos
o primeiro e-mail em dezembro de 2005,
dois meses depois de termos lançado
a Dasani, lembra Maria Marta Llhosa,
responsável pelos assuntos públicos da
empresa.

O e-mail tóxico acusava a Coca-Cola
de vender água da rede pública como se
fosse água mineral e, além disso, com
quantidades venenosas de bromato, um
cancerígeno. Baseava-se em um fato
real: a marca Dasani foi retirada do
mercado no Reino Unido em 2004 por
ter uma quantidade superior à permitida
da substância em questão.

Na Argentina, a Coca-Cola explicou
que a fórmula era diferente por isso não
podia conter os temidos bromatos. Porém
o spam, longe de diminuir, aumentou.
"Os e-mails desse tipo em geral são os
mesmos, que vão e voltam", explica
Llhosa. Contudo nesse caso, "dois dias
depois de nossa resposta, recebemos
uma segunda versão, respondendo a

nossos argumentos." Foi o começo de
um pingue-pongue infernal, no qual "os
e-mails que nos chegavam começaram a
incluir dados comentando nossos eventos
de promoção".

A situação deixou de ser desagra-
dável e passou a ter gravidade quando
pesquisas encomendadas pela empresa
mostraram que, de cada três consumi-
dores na região, um conhecia o e-mail
ou suas acusações contra a Dasani e
que 60% acreditavam nelas. Criar um
site (www.laverdadsobredasani.com)
de defesa não teve efeito. Era uma gota
no oceano: basta por "Dasani + cân-
cer" no Google e o buscador oferece
73 mil páginas onde ambos conceitos
coexistem.

Diante da evidência anterior, os ataques
deixaram de ser vistos como a ação de
um franco atirador anticorporativo. Em
particular porque "alguém nos contou
que isso havia sido criado pela agência
Euro RSCG Buenos Aires para defen-
der as marcas da Danone". Mas "não
tínhamos provas".

Até que "há poucos meses apareceu
essa pessoa". Trata-se de um jovem
publicitário que, durante uma entrevista
de trabalho em uma agência, quando lhe
perguntaram se sabia algo sobre "ma-
rketing viral" e publicidade na internet

"respondeu que ele tinha sido o criador
da campanha de Águas Danone contra
Dasani", explica Llosa.

Com as declarações de quem agora
é conhecido como "o arrependido", a
Coca-Cola processou judicialmente, por
concorrência desleal, dois diretores de
Águas Danones (que domina 66% do
mercado na Argentina) e um da Euro
RSCG Buenos Aires. "Não nos interessa
o dinheiro, queremos registrar um marco:
dizer que é muito importante concorrer",
claro, "sempre se jogando com normas
éticas", diz a executiva.

É claro que agora a Danone nega com
veemência as acusações de sua concor-
rente e as considera infundadas.

Terão todos esses esforços legais das
empresas um sentido útil a longo prazo?
Ariel Diacovertzky, argentino especialis-
ta em sistemas que hoje trabalha como
consultor do ramo para empresas em
lugares exóticos como Eslovênia, acre-
dita que se trata de uma causa perdida,
pois sempre haverá boatos maliciosos.
Mas, adverte, "essa forma de e-mail que
veio de um amigo que o recebeu não se
sabe de quem tem sentença de morte a
longo prazo". A universalização real da
Internet, afirma, tenderá a desvalorizá-lo.
Hoje os e-mails, no fundo, estão gastan-
do o crédito dos últimos 300 anos de
cultura escrita no Ocidente. "Hoje não
importa os meios ou as fontes, importa
o que está escrito". Segundo ele, não
será necessariamente assim para quem,
agora com 15 anos, tiver passado toda a
vida "conectado" e possua uma relação
diferente com a escrita.

Para o advogado Gustavo Tanus, o
cerne da questão é o anonimato. No caso
da escola de inglês, "pude demonstrar
que meus clientes não tinham enviado
o e-mail e que ele tinha saído de uma
cabine telefônica da cidade de Córdoba".
Quer dizer, o suposto e-mail interno, no
qual se baseava a denúncia sem nome, era
totalmente falso. Isso bastou para que se
dissipassem as suspeitas e os acordos de
negócios fossem restabelecidos.

Por isso, afirma, quando "ouço que
os defensores da internet falam bem
do anonimato, concordo, mas também
penso que o mais fácil é inventar coisas
anonimamente". •

Com Carlos Vasconcellos,
no Rio de Janeiro
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