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Empresas e instituições bloqueiam e-mail brasileiro para evitar enxurrada de spam  
 
E-mail vindo do Brasil é considerado lixo para algumas empresas e instituições no exterior. Para 
enfrentar o grave problema de spam (e-mails não-solicitados), administradores de rede chegam a 
devolver sumariamente todas as mensagens de alguns países.  
 
Os servidores da Universidade de Rochester, dos Estados Unidos, devolveram um e-mail enviado 
por um repórter do Estado na semana passada com a mensagem: “Nós não recebemos e-mail do 
Brasil devido ao alto nível de spam.” No site ISP Planet (http://www.isp-planet.com), voltado para 
provedores americanos, os membros ensinam a barrar mensagens vindas do Brasil.  
 
Na opinião do diretor de tecnologia da empresa de segurança Aker, Rodrigo Ormonde, a má-
reputação se deve a hackers brasileiros, que derrubam servidores entupindo-os de e-mails.  
 
Mas Ormonde não inocenta os spammers brasileiros. “Eles estão cada vez mais sofisticados”, 
afirma. Um cliente da Aker já teve seu servidor controlado por spammers. “Eles monitoravam a 
CPU e só enviavam os e-mails quando a atividade estava baixa, para não dar bandeira”, conta.  
 
Carlos Affonso, diretor da Módulo Security em São Paulo, também verifica que os spammers 
brasileiros estão “seqüestrando” computadores que apresentam vulnerabilidades para fazer spam. 
“Usuários de banda larga, principalmente, não podem deixar a máquina desprotegida”, alerta.  
 
Com as novas artimanhas dos spammers, a vida dos administradores de rede fica mais difícil. “O 
sistema já chegou a parar por causa do lixo”, recorda-se o administrador de redes Felippe Bueno.  
 
Ele verifica que muitos spams vêm de servidores de usuários de banda larga. “Eles instalam um 
servidor de e-mail na sua máquina para disparar mensagens”, explica. Por isso, Bueno 
eventualmente bloqueia alguns números IP de alguns servidores de banda larga.  
 
Outra estratégia é barrar mensagens vindas de servidores “open relay”. Spammers adoram 
servidores do tipo, que permitem que qualquer computador desvie e-mails através de outro 
endereço. 
 
O Estado de São Paulo, São Paulo, 2 jul. 2003.  
 
Leia mais 
 
Servidores rejeitam mail do Brasil sem ler  
 
Empresas e instituições adotam solução radical de barrar tudo que sai do país como spam  
 
Lista de discussão do Slashdot: e-mails brasileiros barrados   
  
Nós não recebemos e-mail do Brasil devido ao alto nível de spam." A mensagem é de um e-mail 
rejeitado pela Universidade de Rochester, dos Estados Unidos, enviado por um repórter do Estado. 
A má-fama de paraíso dos spammers que carrrega o País está explícita em diversos sites da 
internet. Na lista de discussão do site DSL Reports (http://www.dslreports.com), um dos 
membros comenta.  
"Bloqueei tudo que vem da China, Coréia, Brasil, Malásia e Colômbia, pois 90% dos spams que 
recebo são destes países."  
 
No famoso site Slashdot (http://www.slashdot.org), a imagem do Brasil também está mal: 
"bloqueei China, Nigéria, Argentina e Brasil", disse um membro de uma lista de discussão.  
 



No site Stupid Spam (http://www.stupidspam.co.uk) há outro texto acusando o País: "a maioria 
dos spams hoje em dia vem da Coréia, China e Brasil, onde há muitos servidores proxy abertos. 
Geralmente são de redes escolares onde não há cuidados com segurança."  
 
O site Spam Stops Here (http://www.spamstopshere.com) aconselha: "a não ser que você tenha 
muitos negócios internacionais, sugerimos que bloqueie e-mail provenientes da China, Brasil, 
Coréia e Argentina."  
 
O diretor de tecnologia da empresa de segurança Aker, Rodrigo Ormonde, acredita que a má-
fama se deve a atuação de hackers brasileiros, que efetuam ataques de negação de serviço 
atolando servidores internacionais de e-mail.  
"Os hackers brasileiros são os campeões de invasões", afirma.  
 
Fábio Camarozano, líder técnico de segurança da informação da Multirede, também vê as 
invasões de hackers brasileiros como uma das principais motivos do bloqueio. "A forte atuação de 
spammers no Brasil também é responsável pelo problema."  
 
Ele desaprova a política de bloquear todos e-mails de um país. "A segurança da informação não 
pode engessar a atividade", disse. "Muitas empresas precisam se comunicar com o Brasil por e-
mail." Na opinião de Camarozano, a união entre os países é importante na luta contra o inimigo 
comum do spam.  
 
O Estado de São Paulo, São Paulo, 2 jul. 2003.  
 
Leia mais 
 
Email marketing autorizado não é considerado spam  
 
Ainda não há um órgão que trate de spam no comércio eletrônico mas atividade é permitida  
 
Exemplo de e-mail autorizado distribuído pela DirecTV; cliente pode excluí-lo quando quiser   
 
As empresas que recebem autorização dos fregueses para enviar propagandas por e-mail, muitas 
vezes, são acusadas de estar mandando spam.  
 
Mas segundo a advogada especializada em Direito Digital, Patricia Peck, assim que o cliente 
autoriza o recebimento de propaganda online, a empresa tem todo o direito de enviar o que 
quiser, cabendo ao consumidor descadastrar o e-mail quando quiser. "Este tipo de propaganda 
não contraria o Código de Defesa do Consumidor e não pode ser considerado spam", comenta a 
advogada.  
 
Segundo Beto Ribeiro, gerente de comunicação da Americanas.com, ainda não há no Brasil 
nenhuma associação a favor das empresas pontocom no que diz respeito a spam. "Toda e 
qualquer ação de marketing direto online ou offline é realizada com base na autorização do 
cliente. Além disso, trabalhamos com segmentação de base, ou seja, as campanhas que chegam 
até a caixa de e-mail do nosso consumidor é de relevância, que ainda leva benefícios exclusivos 
para quem comprar via e-mail. Vale lembrar que o cliente pode se descadastrar da nossa base de 
dados a qualquer momento, por meio do próprio e-mail marketing. Nunca invadimos o e-mail de 
alguém com e-mail marketing não-autorizado", comenta Ribeiro. Segundo o gerente, cada 
empresa deve ter a sua política de privacidade. "A Americanas nunca vendeu e nem venderá sua 
base de dados", diz.  
 
Fonte: O Estado de São Paulo, São Paulo, 2 jun. 2003. 


