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Provedores de internet, empresas de e-mail marketing e federações de comércio decidiram se unir 
para combater o que é considerada, hoje, uma das maiores pragas da internet: o envio de e-mail 
indesejado ou spam. O consenso é que não existe uma solução única para o problema, que, 
segundo pesquisas, já atinge 50% das mensagens de correio eletrônico que trafegam na rede 
mundial. A solução, por isso, vai misturar campanhas educacionais, um código de ética para as 
empresas de marketing e o emprego de tecnologias que coíbam a prática.  
 
A proliferação das mensagens indesejadas, muitas com remetente falso, ocupa a capacidade de 
banda dos provedores, entupe as caixas de correio eletrônico - impedindo, às vezes, o 
recebimento de mensagens importantes -, e gera desperdício de tempo na sua eliminação. Isso 
sem contar o risco de vírus. O instituto americano Radicate Group estima que as perdas anuais 
das empresas com spam cheguem a US$ 20,5 bilhões este ano, com projeção de alcançar US$ 
198 bilhões até 2007.  
 
A companhia americana BrightMail, especialista em filtros anti-spam, divulgou na semana passada 
que, em julho, dos 61 bilhões de e-mails filtrados por ela na web, mais de 50% era lixo 
eletrônico. Há dois anos, o spam atingia 8% do tráfego de mensagens, segundo a empresa.  
 
"Em primeiro lugar, é preciso esclarecer o que é e o que não é spam", diz Cássio Vecchiatti, 
presidente da Abranet, entidade que reúne os provedores de acesso e serviços. "Por isso, vamos 
começar com ações de esclarecimento." A questão é complexa porque uma mesma mensagem 
pode ser indesejada para uma pessoa e não para outra.  
 
No caso dos e-mails que contêm publicidade, a idéia é criar um código de ética que respeite a 
vontade do internauta sobre o recebimento dos anúncios.  
 
"A forma de se descadastrar dessas listas também precisa ser facilitada", opina Renato Opice 
Blum, presidente do conselho de comércio eletrônico da Federação do Comércio de São Paulo. O 
spam também pode envolver mensagens consideradas ofensivas, caluniosas ou pornográficas, 
mas, nesses casos, é mais fácil se chegar à punição, bastando ao provedor identificar o remetente 
da mensagem, explica Blum.  
 
O Universo Online (UOL), maior provedor do país, considera todas as iniciativas válidas, mas não 
acredita que a questão possa ser resolvida com uma lei. "Como se trata de um conceito abstrato, 
do que é indesejado ou não, não há como legislar sobre isso", diz Victor Ribeiro, vice-presidente 
de tecnologia do UOL.  
 
Segundo ele, os filtros instalados pelo UOL já garantem, hoje, que 45% das mensagens que 
chegam ao provedor sejam barradas antes de chegar à caixa de e-mail dos assinantes - são 
quase 7 milhões das 15 milhões de mensagens diárias recebidas.  
 
A empresa implantou "ratoeiras", contas criadas pela sua própria equipe com nomes comuns e 
que ajudam a identificar os remetentes das mensagens indesejadas. Outra providência foi a 
instalação de filtros que barram spammers - como são chamados os autores do spam - 
reconhecidos, divulgados em listas comunitárias na web.  
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