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Boatos por e-mail trazem prejuízos reais à empresa 
 
Fonte inesgotável de conhecimento, a Internet nem sempre divulga informações verdadeiras.  
 
Muitas mensagens que circulam trazem notícias falsas e fantasiosas. Por mais irreal que possa 
parecer, quando um boato circula por e-mail, os chamados hoaxes, denegrindo um produto ou 
uma empresa, muitas vezes deixa seqüelas.  
 
A maioria compromete a imagem da companhia e apenas o fato de sere m repassados milhares de 
vezes demonstra que o consumidor não considerou o hoaxe apenas um boato e, por isso, enviou 
aos amigos como uma forma de prevenção.  
 
As empresas adotam posturas diferentes diante dos Web boatos. Enquanto algumas ignoram o 
fato, por não considerá -lo legal ou oficial, outras esclarecem seus clientes, acionam polícia 
especializada e abrem processo contra os difamadores. Os consultores especializados também se 
dividem quanto a melhor atitude a ser tomada.  
 
Na opinião de Isabel Cerchiaro, coordenadora do MBA de Marketing do Ibmec, a empresa só deve 
se manifestar quando realmente o e- mail tiver circulação expressiva e começar a macular a 
imagem da empresa. "No geral, se não for expressivo, o ideal é não dar importância para que o e-
mail caia no esquecimento. No entanto, a empresa precisa prestar esclarecimentos sobre o 
assunto para os clientes que indagarem sobre a mensagem eletrônica", recomenda Isabel.  
 
Se a procura por informações referentes ao conteúdo dos boatos online for intensa no Serviço de 
Atendimento ao Consumidor (SAC), Isabel afirma que pode ser um indício de que o boato está 
gerando dúvidas quanto à qualidade do produto e, neste caso, o melhor é esclarecer o fato. "O 
esclarecimento pode ser feito na própria Internet, com aviso na página principal do site ou mesmo 
em veiculação na imprensa."  
 
Para Ernani Beyrodt, professor de Marketing da Universidade de Guarulhos que atua há 40 anos 
na área de comunicação empresarial, qualquer tentativa de denegrir a imagem da empresa 
merece reparo. "A imagem é formada no dia a dia e qualquer dúvida que fique no consumidor 
sobre a procedência do produto ou atividade realizada pela empresa pode gerar desconfiança, 
prejudicar a imagem e refletir nas vendas", diz o consultor.  
 
A empresa deve tomar todas as atitudes cabíveis, segundo Beyrodt. "Avisos no site da empresa e 
esclarecimentos públicos devem ser feitos, principalmente se o boato gerar algum tipo de 
desconfiança no uso de um determinado produto. Autoridades competentes especializadas em 
punições de crimes cometidos pela Internet também devem ser procuradas, pois o Web boato é 
considerado crime de calúnia e difamação", afirma.  
 
Normalmente as empresas multinacionais são vítimas constantes dos hoaxes. A Coca-Cola já foi 
protagonista de alguns boatos. Recentemente circulou pela Internet um e- mail afirmando que o 
guaraná Kuat teria sido o responsável por deixar dezenas de pessoas doentes, com aparecimento 
de tumores no reto e falta de atividade renal. No e- mail, são citadas substâncias tóxicas que 
estariam presentes no guaraná, de acordo com pesquisas realizadas por um renomado instituto.  
 
A Coca-Cola, responsável pela fabricação do refrigerante, colocou no site da empresa um 
comunicado de esclarecimento sobre o caso. De acordo com a multinac ional, o esclarecimento só 
foi divulgado oficialmente porque envolvia detalhes técnicos alegando substâncias tóxicas e 
envolvendo nomes de instituições renomadas. De acordo com a Coca-Cola, normalmente a 



empresa não toma conhecimento de boatos e só responde a indagações que chegam ao SAC 
vindas de pessoas identificadas.  
 
Assim como a Coca-Cola, o McDonald's não toma nenhuma atitude perante boatos, apesar de já 
ter sido vítima de dezenas de hoaxes. O mais conhecido dizia que os hambúrgueres eram feitos 
de minhocas condimentadas e cérebro frito de macacos da Polinésia. Segundo informações da 
empresa, eles adotam uma postura transparente em todos os seus atos e, por isso, não há 
necessidade de esclarecimentos de boatos infundados, evitando que ganhem maior exposição.  
 
Muitos Web boatos são tão fantasiosos que nem deveriam chamar a atenção dos internautas. No 
ano passado, circulou um hoaxe afirmando que um televisor Semp Toshiba teria implodido e 
sugado uma criança. "O e-mail tomou um vulto impressionante, apesar do conteúdo fantasioso.  
 
Informamos nossos clientes sobre o fato no site da empresa e procuramos a polícia especializada 
para apurar o caso. O difamador que deu origem ao e- mail já foi localizado e o processo está na 
Justiça", afirma Oswaldo Ubrig, gerente de produtos da Semp Toshiba.  
 
A diretoria da empresa começou a se preocupar quando os telefonemas solicitando 
esclarecimentos ao SAC foram intensificados. "Os clientes ligavam para perguntar se o caso era 
verdadeiro, por mais incrível que parecesse. Acho que, se 10% dos clientes acreditassem, o 
prejuízo já seria grande, por isso, resolvemos apurar o caso e punir o responsável", explica Ubrig.  
 
A empresa de transporte aéreo Gol também foi vítima dos hoaxes. Em meados do ano passado, 
circulou uma mensagem divulgando preços e rotas de vôos que a empresa não oferecia, exibindo 
foto de um avião antigo e ironizando o fato de a política da empresa oferecer passagens mais 
baratas do que a concorrência. Procurada pelo Jornal do Commercio, a empresa informou, por 
intermédio de sua assessoria de imprensa, que não se manifesta sobre o assunto.  
 
Especialistas são unânimes em afirmar que as empresas não podem se furtar a esclarecer os fatos 
quando questionadas pelos clientes. "Se o consumidor procura explicação, a empresa tem 
obrigação de responder, porque a dúvida acabará por afastá-lo da marca", observa Beyrodt.  
 
Para Isabel, do Ibmec, se o conteúdo do e-mail tiver algum fundo de verdade, é necessário que a 
empresa corrija o erro, seja de qualidade ou atendimento, e faça uma retratação sobre o assunto 
aos seus consumidores. "Caso contrário, se for mesmo malicioso e mentiroso, mesmo que a 
empresa não queira ou não ache necessária uma retratação pública, deve responder aos clientes 
que a procuram para esclarecimentos", observa.  
 
Advogado especializado em Direito Eletrônico, Renato Opice Blum já defendeu diversas empresas 
em processos contra os hoaxes. "As mentiras divulgadas por e-mail não deixam de ser um ato 
ilegal, que implica em crime de difamação e sujeita autores e transmissores da mensagem à 
punição", explica Opice Blum.  
 
No Rio, empresários podem recorrer à Delegacia de Repressão a Crimes de Informática. As 
denúncias são investigadas e, depois de descoberto os autores, o processo é encaminhado ao 
Judiciário.  
 
Muitos processos contra hoaxes estão em andamento na Justiça brasileira, de acordo com Opice 
Blum. "Quando a empresa se sente difamada por mentiras que foram divulgadas via Internet, 
deve preservar as provas eletrônicas, acionar o departamento jurídico e chamar a polícia 
especializada", aconselha.  
 
Quando o processo é aberto, a polícia rastreia a mensagem até chegar ao autor. "Não só o 
responsável pela mensagem, mas todos que repassaram o boato podem ser incriminados. Se a 



mensagem teve origem em um e- mail de uma empresa, a pessoa jurídica se torna também 
responsável pelo boato e pode ser incluída no processo", observa Opice Blum.  
 
Quanto mais interessante for o conteúdo da mensagem, mais será repassada. Mensagens citando 
termos técnicos e entidades renomadas também ganham rápida propagação. "Num clicar de 
mouse, uma mensagem é repassada a dezenas de internautas, que repassam para uma centena e 
o conteúdo acaba por ser lido por milhões de pessoas. A empresa não tem como evitar que a 
mensagem seja propagada, mas pode punir quem a divulga", conclui Opice Blum.  
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