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Pode ser que haja gente que acredite na história da carochinha  
 
"Olá, você enviou uma mensagem para fulano@uol.com.br. Para que sua mensagem seja 
encaminhada, por favor, clique aqui, Esta confirmação é necessária porque 
fulano@uol.com.br usa o Anti-spam UOL, um programa que elimina mensagens enviadas por 
robôs, como pornografia, propaganda e correntes". O texto acima certamente não é novidade 
para você, leitor, pois com certeza já mandou e-mails para usuários do UOL. Certamente 
então você já sabe até como decifrar as letras tortas do quebra-cabeças deles e 
provavelmente já enfrentou alguns problemas com isso, como, por exemplo, o decifrador de 
enigmas estar fora do ar ou você só receber este quebra-cabeças no dia seguinte ao envio do 
seu e-mail e o seu destinatário deixar de receber a mensagem no momento em que ela era 
realmente importante. 
 
Entretanto, pergunto a você, que é profissional de marketing ou publicitário: você já prestou 
atenção nos termos exatos desta mensagem do "Anti-spam UOL"? Já notou que, para o UOL, 
a propaganda eqüivale à pornografia e às correntes, todas as três atividades sendo colocadas 
em pé de igualdade, como igualmente nefastas para o cliente usuário deste provedor? 
 
Veja bem, o UOL não está se referindo a algum tipo de propaganda realmente nefasta, como 
aquela que é apenas um disfarce para introduzir vírus e programas espiões no computador do 
usuário, ou aquelas disparadas por fontes anônimas ou com propostas enganosas. O UOL 
está falando genericamente, isto é, de todas as propagandas. Ou. seja, ele está dizendo que 
todas são ruins para os cidadãos que têm endereços de e-mail uol.com.br, tão ruins quanto 
pornografia e correntes. 
 
Por que será que o UOL adota esta postura tão contrária à propaganda? Será que os 
executivos deste provedor não gostam de propaganda? Ora, não deve ser, porque eles 
mesmos fazem bastante propaganda, na TV e em outras mídias, alardeando que o "UOL tem 
o melhor conteúdo". Aliás, nunca entendi este slogan porque o UOL é apenas um provedor de 
acesso e os conteúdos são dos outros... Mas, de qualquer forma, o UOL deve gostar de 
propaganda porque, além de fazer a sua, no seu site tem bastante propaganda de terceiros. 
 
Quem sabe então o UOL não seja contra toda forma de propaganda, mas apenas contra a 
propaganda por e-mail, já que ele a classifica necessariamente como spam e a bloqueia por 
esse seu sistema de hieróglifos. Vai ver que o UOL é tão preocupado com a proteção dos seus 
usuários contra os spams que adotou esta visão radical de uns e outros que se recusam 
sequer a admitir a existência do e-mail marketing, por considerarem qualquer propaganda 
por e-mail como spam e, portanto, nefasta e indesejável... 
 
Será que o UOL é tão "bem comportado" assim, tão preocupado com a propalada 
"privacidade" dos seus usuários, que faz de tudo para protegê-los contra essas três coisas 
terríveis que são a pornografia, a propaganda e as correntes? 
 
Pode ser que haja gente que acredite nesta história da carochinha. Mas os empresários que 
estão no ramo da comunicação digital conhecem bem a outra face desta falsa moeda. E se 
não conheciam ficaram conhecendo no dia 24/9 último quando receberam (por e-mail, é 
claro) esta mensagem que me passou um atento leitor desta coluna: "Oferta especial para 
você que é assinante UOL e possui um negócio: 10 mil disparos de e-mail marketing por R$ 
49 mensais", apregoando os seguintes benefícios: "1) fila individual para processamento das 
mensagens (você não concorre com disparos de outros clientes); 2) análise de código html da 
mensagem para garantir a entrega da sua mensagem (anti-spam); 3) envio segmentado 
através de database marketing; 4) acompanhamento em tempo real do envio dos e-mails; 5) 
relatórios gráficos estatísticos". 
 
Deu para entender agora? O UOL não é contra o e-mail marketing, ou seja, a propaganda por 
e-mail. Muito pelo contrário: ele vende o serviço de e-mail marketing com toda clareza para 



as empresas e garante que os e-mails de propaganda contratados com ele realmente chegam 
aos destinatários do UOL, sem perigo de serem bloqueados pelo seu "anti-spam"! Ele é 
contra o e-mail marketing feito por outros para seus usuários, sem pagar o pedágio de 
acesso aos seus assinantes que, pelo visto, ele considera como sendo propriedade sua. 
 
Só a propaganda feita pelo UOL é boa para os usuários, o resto é tudo pornografia ou 
corrente. O consumidor que assina o UOL vira prisioneiro, cativo deste pretenso imperador do 
universo com pretensões hegemônicas. Se fosse um país, diríamos que é uma ditadura, na 
qual não permitem que os cidadãos recebam mensagens de fora, nem possam viajar para 
além da sua cortina de ferro. 
 
De uma forma sutil, fingindo preocupação em proteger os seus tão indefesos usuários contra 
os males da pornografia, da propaganda e das correntes, o UOL faz a mesma coisa que 
países como a China, Cuba e Irã, dificultando de todas as formas possíveis o contato de seus 
cidadãos com o mundo exterior. Ou seja, censura tudo que vem de fora, classificado como 
pernicioso, e permite que recebam apenas as "verdades" que vêm de dentro, autorizadas por 
executivos tão esclarecidos e protetores como Stalin, Castro e Mao-Tsé-Tung. 
 
Afinal, "o UOL tem o melhor conteúdo", diz a sua propaganda. Para que então deixar que os 
usuários sejam contaminados com conteúdos enviados por terceiros, com certeza todos 
pornográficos ou "concorrentes"? 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 17 nov. 2008, p. 10.   


