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Concorrentes ferozes, as três maiores empresas de serviços de correio eletrônico dos Estados 
Unidos - AOL Time Warner, Microsoft e Yahoo - baixaram as armas, ontem, para anunciar a 
formação de uma aliança contra um inimigo comum: as mensagens de e-mail indesejadas ou 
spam.  
 
São pelo menos três as frentes de ataque delineadas pelas companhias, que pretendem buscar o 
apoio de toda a indústria de computadores: estabelecer padrões técnicos para coibir a prática, 
estabelecer formas de cooperação na abertura de processos judiciais contra os "spammers" e 
ajudar a promover, nos Estados Unidos, uma legislação federal de combate ao spam.  
 
A atitude mostra o grau de preocupação das empresas de serviços de internet com a 
disseminação cada vez mais rápida do lixo virtual, que hoje já é considerado por muitas pessoas a 
maior ameaça do setor.  
 
"O spam tornou-se equivalente a uma crise", diz Brian Arbogast, vice-presidente da unidade de 
serviços pessoais do MSN, o serviço de internet da Microsoft. "Se as caixas de entrada de e-mail 
das pessoas só se encherem de spam, elas deixarão de usar o correio eletrônico, que é uma 
ferramenta extremamente poderosa. Precisamos nos articular agressivamente."  
 
O risco é de que o usuário venha a perder a confiança no e-mail, reforça Nicholas Graham, um 
vice-presidente da AOL. "Precisamos melhorar a experiência do cliente e proteger a integridade do 
e-mail, que provou ser central para o sucesso da web."  
 
O desafio para as empresas será criar filtros capazes de separar o spam de outros e-mails. Uma 
grande onda de insatisfação pode ser criada se, na tentativa de fazer isso, os usuários começarem 
a não receber e-mails legítimos, dizem observadores do setor.  
 
 
Outra dificuldade para a frente anti-spam é que o envio do lixo eletrônico não requer nenhuma 
habilidade sofisticada no uso dos computadores, um fator que ajuda a multiplicar o envio das 
mensagens, muitas delas com conteúdo pornográfico.  
 
Os grupos mostram-se particularmente interessados na aprovação de uma legislação federal 
visando especificamente os "chefões" do spam, responsáveis pelo maior volume e pelo tipo mais 
pernicioso de mensagens. Cerca de 30 estados americanos já aprovaram leis para regular o e-
mail não solicitado e há centenas de processos pendentes nos EUA.  
 
"Precisamos remover o incentivo econômico dos remetentes de spam", diz Graham. "No 
momento, o maior custo é arcado pelo consumidor e pelo provedor do serviço. Quase não existe 
custo para o spammer."  
 
O padrão técnico proposto teria como objetivo fazer uma triagem dos e-mails e separar os "bons" 
dos "ruins" em qualquer plataforma tecnológica. Além disso, as empresas planejam compartilhar 
informações que lhes permitam identificar spammers que criam múltiplas contas de e-mail, o que 
torna possível remeter lixo eletrônico em grandes quantidades.  
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