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Cerca de 2,5 milhões de americanos compram jogo de cartas com os iraquianos mais procurados 
 
Quando despachou uma mensagem eletrônica numa segunda-feira de abril, Zac Brandenberg não 
tinha idéia do sucesso que obteria. Às 2h30 da madrugada, ele apertou um botão do teclado e 
enviou 2 milhões de cópias da mensagem, implorando aos destinatários: “Adquira o jogo de 
baralho dos ‘Iraquianos mais Procurados’!” Na sexta-feira anterior, 11 de abril, o general Vincent 
Brooks anunciara a criação de um baralho com os nomes e fotos de 55 líderes iraquianos para ser 
distribuído a guardas de fronteira. O Departamento de Defesa dos EUA pôs as imagens das cartas 
em seu site na internet, levando a companhia de Brandenberg, JDR Media, e várias outras a 
correr para comercializar reproduções do baralho.  
 
Desde então, centenas de milhões de e-mails sobre as cartas foram enviados. E cerca de 1,5 
milhão de baralhos foram vendidos pela GreatUSAflags.com, website de propriedade da JDR, 
sediada em Los Angeles, e de sua parceira, a Lionstone International, sediada em Lake Forest. 
Outras companhias venderam um total de mais de 1 milhão de jogos de cartas, transformando-os 
numa das manias de mais rápida vendagem da história.  
 
Assim como a guerra no Iraque mostrou o poder e a agilidade das forças americanas, a 
comercialização do baralho mostrou a capacidade da internet de promover um produto com força 
esmagadora. No total, cerca de 1.500 companhias venderam o baralho da GreatUSA online. Como 
a GreatUSA só pagava essas companhias se elas vendessem, a campanha teve alcance enorme 
quase sem nenhum gasto com marketing.  
 
O baralho certamente não foi a maior mania na história dos EUA, mas pode ter sido a mais rápida. 
“Essa mania dependia de uma guerra cuja breve duração tornaria difícil para os grandes varejistas 
comprarem o produto e disponibilizá-lo em 2 mil lojas antes que os combates terminassem”, disse 
Dan Head, vice-presidente de comércio eletrônico da SportsLine, que vendeu o baralho em seu 
site e por e-mail.  
 
A mania expôs também o lado negativo do comércio eletrônico. A Brightmail, companhia que 
bloqueia spam para a Hotmail, EarthLink e outras, identificou 73 variações de ofertas do baralho 
iraquiano de várias companhias e detectou 26,5 milhões de mensagens que definiu como 
indesejadas.  
 
Coringa – O poder do marketing por e-mail – e a razão da dificuldade de se controlar o spam – é 
a descentralização, com uma complexa rede de fabricantes, donos de listas de e-mail, 
comerciantes e representantes, todos disseminando a oferta. Brandenberg ofereceu uma 
porcentagem das vendas a outras companhias – que repassaram a oferta. A AzoogleAds, de 
Toronto, por exemplo, disponibilizou a oferta para ser propagada por 700 companhias 
independentes que são suas afiliadas.  
 
   
 
Uma destas é a Abacus Enterprises, que Laura Belzer administra em casa, em San Francisco. O 
resultado financeiro foi animador. Nos melhores dias, as vendas geraram comissões de US$ 5 mil 
a US$ 6 mil a cada um milhão de mensagens enviadas – muito mais que os US$ 500 a US$ 1.200 
que Belzer costuma levantar promovendo cartuchos de tinta para impressora.  
 
No dia 17 de abril, a Lionstone, que ficara encarregada de entregar os baralhos, já havia recebido 
200 mil encomendas. A cada minuto chegavam outros 40 pedidos, e dezenas de concorrentes 
estavam surgindo. Mas a companhia temia não poder entregar os baralhos. A imagem do coringa 
no jogo – a mesma usada pelo governo americano – pertencia à United States Playing Card Co., 



maior fabricante de baralhos do país, que tentava bloquear as vendas. A Lionstone obteve às 
pressas um empréstimo de US$ 500 mil e conseguiu o direito exclusivo de usar o coringa.  
 
As vendas do baralho da GreatUSA pela internet caíram nas últimas semanas para “apenas” 2 mil 
por dia. Mas a companhia já vendeu 750 mil baralhos para lojas varejistas, como a Walgreen’s.  
 
Fonte: O Estado de São Paulo, São Paulo, 10 jun. 2003. 


