
Spam dispara e ameaça serviços de e-mail  
 
 
Volume de mensagens ilegais passa os 70% do tráfego e pode travar comunicações 
legítimas  
 
A A avalanche de publicidade na caixa postal tira do sério usuários como o analista de 
sistemas Edney Souza, que diz receber até 200 e- mails desse tipo por dia.  
 
A ameaça maior, contudo, está no roubo de produtividade e de recursos de empresas, 
provedores e usuários. Pesquisa conduzida pela Ferris Research estima que o combate 
à praga tenha custado US$ 9 bilhões às empresas americanas em 2002. Outros US$ 4 
bilhões teriam sido perdidos em produtividade. A soma envolve o tempo gasto por 
cada usuário para baixar, ler e apagar a mensagem indesejada.  
 
A preocupação com o tema é tanta que o próprio g overno dos EUA promoveu na 
semana passada o FTC Spam Forum, um encontro de três dias com empresários da 
internet, representantes de usuários e companhias de e- mail marketing. Pelo que se 
pôde ver no evento, a discussão está apenas começando. A confusão é tanta que os 
participantes sequer conseguiram chegar a uma definição abrangente do que seja 
spam. E advogados das empresas de marketing fazem críticas à colcha de retalhos que 
se tornou a legislação sobre o assunto nos EUA.  
 
Uma das iniciativas, contudo, surtiu bastante efeito, pelo menos no meio político. O 
governador do Estado americano de Virgínia, Mark Warner, promulgou terça-feira uma 
lei que impõe punições rigorosas para os spammers. Pelo texto aprovado, quem enviar 
mais de 10 mil mensagens enganadoras em um dia estará sujeito a penas de até cinco 
anos de prisão e ao confisco de ganhos e bens ligados a essas atividades.  
 
Ainda é pouco. Além de não ter a eficácia pretendida se o criminoso morar em outro 
Estado americano, leis como essas nada poderão fazer se o spammer estiver fora dos 
EUA, lembrou a organização Global Internet Project, presente no evento da FTC.  
 
No Brasil, não há lei específica sobre o assunto e as empresas da internet não seguem 
uma política de combate ao problema . O presidente da Associação Nacional de 
Usuários da Internet (Anui), Rafael Mandario Júnior, pretende levar a proposta de 
realizar um fórum de discussão para o Comitê Gestor, entidade de onde é conselheiro. 
  
Por enquanto, quem leva a melhor na briga é o spammer. Com ferramentas simples e 
baratas, pode-se enviar cerca de 650 mil e- mails por hora. Colaboram para seu 
sucesso a credulidade de muitos usuários, que caem nas arapucas virtuais. Há diversos 
sites brasileiros quecombatem e ironizam o spam. Um deles é o TV Spam 
(http://www.tvspam.com.br), que reúne os ?melhores? anúncios. 
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