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Em uma recente coluna critiquei o fato do UOL, no seu sistema “anti-spam”, classificar como 
pornografia qualquer e-mail de propaganda direcionado aos seus assinantes. E estranhei que 
uma empresa que utiliza e vende tanto a propaganda classifique assim aqueles que fazem e-
mail marketing, afinal uma mídia de propaganda tão legítima quanto qualquer outra. 
 
Graças à resposta que o UOL mandou à redação do jornal fiquei sabendo que ele oferece um 
serviço de liberação do e-mail marketing destinado aos seus assinantes, cobrando uma taxa 
por este “serviço”.  Estranhei muito este fato, pois, afinal, os clientes de outras empresas, 
que por acaso são também assinantes do UOL, não são propriedade exclusiva deste 
provedor. Nada mais normal que essas empresas queiram se comunicar com seus clientes 
por e-mail, e nada mais anormal do que terem que pagar ao UOL para poderem fazer isso 
sem terem que desbloquear uma a uma as mensagens enviadas, naquele quebra-cabeças de 
letras e números propositalmente tortos. 
 
Bom, pensei, o desbloqueio terá que ser feito uma vez só, já que, naqueles mesmos dizeres 
onde o UOL pixa toda propaganda de pornografia, está dito também que “As próximas 
mensagens enviadas para estapessoa@uol.com.br não precisarão ser confirmadas”. Ora, o 
que tenho constatado na prática é que o UOL não respeita sua própria promessa e as 
mensagens enviadas nas vezes seguintes ao mesmo endereço de e-mail continuam sendo 
bloqueadas. 
 
Diante disso só posso concluir que esta “mentirinha” seja proposital e que o verdadeiro 
objetivo dos executivos “uolistas” seja dar uma canseira nas empresas que fazem e-mail 
marketing sem pagar a taxa de liberação a eles, até que se decidam a “comparecer” ao caixa. 
  
Gente, não tem o menor cabimento as empresas terem que confiar ao UOL as suas listas de 
clientes para poderem se comunicar com estes. Além do absurdo da situação em si, quem 
garante que esta informação crucial sobre quem é cliente do que não irá ser agregada ao 
database do UOL... e posteriormente vendida como perfil segmentado a terceiros, inclusive 
concorrentes? Quem trabalha com database marketing sabe muito bem o valor de uma 
informação como esta.  
 
Sem dúvida, o UOL tem muitos méritos, principalmente aquele de ter sido um dos pioneiros 
do acesso à internet no Brasil. Mas nem por isso tem o direito de se arvorar em dono do 
universo... 
 
Que tal simplesmente fazer bem feito o seu serviço como provedor e se vender ao mercado 
por aquilo que realmente é? Sim, pois até em seu próprio posicionamento e em sua própria 
propaganda o UOL exagera na dose. 
 
A começar por seu slogan “o melhor conteúdo”, como se o conteúdo do que está no seu 
portal fosse seu próprio, quando todos sabem que ele é ótimo, mas é o da Folhaonline, 
simplesmente travestido de um logo do UOL... E seu mecanismo de busca, também tão 
vangloriado pela eficácia... nada mais é do que o do Google, também enfeitado com um logo 
do UOL.  Nada mais lógico e positivo do que fazer parcerias como estas com líderes do 
mercado, mas não precisavam e não deviam esconder quem são os parceiros, como se tudo 
fosse “made in UOL’”. 
 
Esta megalomania do UOL em nenhum lugar fica mais expressa do que nos seus comerciais 
de TV onde, em tom de brincadeira, posicionam o “assinante UOL” como sendo uma espécie 
de super-homem, capaz de proezas inimagináveis, culminando com a ridícula cena de um 
deles embaixo do lençol levando uma mulher ao delírio..., pois afinal “é um assinante UOL”... 
  
Independente do ridículo e do mau gosto desta associação, não acredito que ela seja eficaz 
no sentido de fazer com que este malfadado “assinante UOL’” se sinta um ser superior, um 
privilegiado “e não um assinante qualquer”, como diz o próprio refrão do comercial. 



 
O usuário de internet hoje em dia é extremamente racional e pragmático e não vai atrás 
destas associações de imagem pueris. O que ele busca é a relação custo/benefício. E não é à 
toa que tenho observado um grande número de clientes de nossa livraria virtual nos 
informarem da mudança de seus endereços @uol para @gmail e outros... E olhe que nossos 
clientes têm perfil socioeconômico e cultural dos mais altos e nem por isso se identificam ou 
se deixam seduzir pelos lençóis do UOL. 
  
Não é fácil sobreviver na era da internet. O gigante de um dia é um anão no dia seguinte e às 
vezes um anão morto, se não souber captar o momento do mercado e a psicologia dos seus 
clientes e dos potenciais. E vice-versa: o anão de hoje é o gigante do dia seguinte. Prova 
disso é o Google que começou bem pequeno perto dos grandões de então e em pouco tempo 
chegou a quase 100% do mercado de buscas, em escala mundial. 
 
Se o UOL quer sobreviver e crescer, que ofereça bom serviço e preço pelo que tem de 
autenticamente seu, que explicite claramente o que pertence a parceiros e que pare de 
censurar o acesso de terceiros a seus assinantes, pois isto só os prejudica. E que esqueça 
essas miragens e visões de super-homem. Pois nenhum superman virá salvá-lo se, por sua 
visão estreita, acabar chegando à beira do abismo. 
 
Afinal, quantos gigantes, de ramos muito mais lucrativos, já não foram à lona com a crise 
atual? Nenhum gigante dorme para sempre em berço esplêndido. Por isso mesmo é melhor 
acordar bem rápido.  
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 30 mar. 2009, p. 6.   


