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A anarquia e o crime organizado estão em alta na internet. E tudo indica que o problema está 
apenas começando. Evidentemente a web foi criada nos princípios de liberdade de expressão. 
Entretanto, nossa caixa postal não é um open room. 
 
Primeiramente vamos entender o e- mail como uma inesgotável ferramenta cultural e profissional. 
O e-mail é solitário, muito conveniente, enviamos mensagens a qualquer hora e o destinatário as 
lê quando bem entender. Por isso, quando alguém ou algo invade sua caixa postal, temos a 
mesma sensação de que uma pessoa invadiu sua sala de estar. 
 
O grande vilão é o spam, aquele e- mail indesejado e não solicitado, que polui o correio eletrônico. 
 
No mercado persa em que se transformou a internet, entre os protagonistas da novela "spam" 
estão o Viagra falsificado, o "enlarge your Penis", relógios Rolex, acessórios Prada e Channel. 
Estão criados os Câmelos Digitais. 
 
Crime Organizado 
 
Os Spams também são poderosas ferramentas nas mãos do crime organizado. Tudo começou com 
os spams filantrópicos ("pilantrópicos").   
Por US$ 1.500, a ONG norte-americana Orphans Overseas promovia a adoção online de crianças 
quenianas, ucranianas, hondurenhas e vietnamitas, exibidas como eletrodomésticos de última 
geração, com pagamento facilitado por meio de cartões de crédito. 
 
Com a ajuda de sistemas de espionagem virtual (spywares), os golges geraram a praga do 
"phishing scam", mensagens que usam páginas web falsas para capturar dados confidenciais dos 
internautas, em especial números e senhas de contas bancárias. 
 
No ano passado 5,7 milhões de brasileiros receberam e- mails falsos, que usavam nomes e marcas 
de instituições financeiras para obser o número da conta bancária, a senha ou número do cartão 
de crédito do internauta.  
 
A Polícia Federal estima que 50 mil brasileiros tenham caído nestes golpes, incluindo - pasmem - 
dois gerentes do Banco do Brasil. 
 
Países como China, Coréia do Sul e Taiwan estão se tornando centros de fraude via internet. No 
último mês a Chinanet, ma ior provedor de internet da China, recebeu 1,85 milhão de queixas 
contra spams procedentes de seu servidor. Cinco vezes mais reclamações do que recebeu a 
American Online. 
 
Reais Condenados  
 
As empresas de Sanford Wallace, conhecido como "Rei do Spam", foram condenadas por um juiz 
federal dos Estados Unidos a retirar de um de seus programas o código que explora uma falha do 
do Windows para bombardear os internautas com publicidade não solicitada.  
 
Em outra frente, o norte-americano Jeremy Jaynes foi condenado por uma tribunal da Virgínia 
(EUA), a nove anos de prisão pelo envio de spams. Sua irmã, Jessica DeGroot, cúmplice do crime, 
terá de pagar multa de US$ 7,5 mil. 
 
Em setembro, o FBI prendeu cerca de 100 pessoas numa blitz contra spams, propagação de vírus 
e outros delitos online.  



Os agentes da polícia federal norte-americana tiveram a colaboração da Direct Marketing 
Association (DMA), que reúne empresas de marketing direto nos Estados Unidos e em outros 53 
países.  
 
No Brasil, a Policia Federal, prendeu este ano, quase 70 pessoas acusadas de fraudes digitas. Na 
Europa o spam representa uma perda de U$ 20 bilhões anuais. Nos Estados Unidos são outros U$ 
25 bilhões.  
 
No último verão europeu, especialistas de 60 países, incluindo o Brasil, se encontraram em 
Genebra, na sede da União Internacional de Telecomunicações (UTI) para encontrar um meio 
eficaz de combater a pior praga da grande rede, promovendo a criação de legislações cruzadas.  
 
Segundo relatório da UTI apresentado no encontro, as mensagens eletrônicas não solicitadas 
representam, hoje, 60% do tráfego mundial de e- mails. Há um certo consenso de que entre três e 
cinco anos, os spams podem ser controlados, porém conforme declaração do presidente da UTI, 
Robert Horten, é imprescindível a criação de uma força-tarefa internacional para solucionar o 
problema.  
 
Até lá, os anúncios de Rolex e Viagra invadirão sua caixa postal. 
 
Vivemos uma revolução a cada dia e não podemos mais usar velhos mapas para descobrir novas 
terras. Com certeza a inovação não é toda a história, mas é uma grande história.  
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