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Grandes empresas são vítimas de boatos na rede

Internetreforçarumores

Boatoenvolvendo
pactodo“além”
assombraHonda

MOTOS

link
Mais informações no site
http://link.estadao.com.br

Peça em forma de cruz invertida vira motivo de
polêmica e provoca reação irritada da empresa

MALDIÇÃO–Pneuesuposta cruz retiradado farol seriamobjetosdodemônio, na fantasiade internautas

ANokia e a Ericsson nunca de-
ram aparelhos grátis para
quem enviasse e-mails para
amigos. Bill Gates, homem
mais rico domundo e fundador
daMicrosoft,tambémnãopaga-
vaUS$1milparaquemfizesseo
mesmo. Apesar disso, muita
gente acreditou.Oboato que se
espalha pela internet se chama
de hoax. Essas empresas já fo-
ram obrigadas a vir a público
para desmenti-lo.
A história do celular grátis

começouem2000. Inventaram
uma mensagem em inglês, até
ondesesabenaHolanda,dizen-
do que a Nokia oferecia telefo-
nesmóveis degraçaparaquem
a reenviassem 10 ou 25 vezes.
NoBrasil,surgiuumaoutra,em
português, que seria uma res-
posta da Ericsson à concorren-

te, comumaoferta semelhante.
Oe-mail era assinadoporAnna
Swelund,queseidentificavafal-
samente como funcionária da
empresa.TantoaNokiaquanto
aEricssonpublicaramdesmen-
tidos em seus sites.
O hoax que envolvia o nome

de Bill Gates era parecido: um
e-mail dizia que aMicrosoft es-
tavapagandoparaquemtestas-
seumanovaversãodobrowser
Internet Explorer, reenviando
a mensagem para amigos. Na
época,em2000,aMicrosoftpu-
blicou um desmentido oficial
em seu site.
Alguns desses boatos preju-

dicamousuário,comooquecir-
culou esse ano como se fosse
umamensagem da Receita Fe-
deralcomotítulo “Alerta:men-
sagenseletrônicas(e-mails) fal-

sas”. Ele oferecia um software
para resolver problemas de se-
gurança e, na verdade, trazia
um link que instalava um vírus
no computador do internauta.
Aslendasurbanas,noentan-

to, não se restringem à inter-
net. Na década de 80, várias
crianças ficaram assustadas
com a história de que havia um
punhaldentrodobonecodoFo-
fão, um personagem infantil da
época, e que por isso ele teria
um pacto com o demônio.
Quem se arriscou a abri-lo viu
que o punhal era, na verdade,
uma peça plástica que prendia
a cabeça de plástico do boneco
ao corpo de pano. ● RENATOCRUZ

Cleide Silva

Uma peça plástica cujo forma-
tolembraumacruzinvertidaas-
susta supersticiosos donos das
motocicletas Honda CG 150 Ti-
tan. Uma onda de boatos na in-
ternet se espalha por todo o
Paísesugerequeacruz, instala-
da no farol, é amaldiçoada, re-
sultadodeumpacto feito como
diabo pelo engenheiro projetis-
tadoveículo.Muitosproprietá-
rios estão retirando a peça, o
que pode causar dano àmoto.
“Em35 anosdeBrasil nunca

vimosumabsurdo tão grande”,
diz um porta-voz da Honda. A
empresa, porém, não descarta
apossibilidadedealterarodese-
nho da peça para evitar proble-
mas. A boataria na internet, fe-
nômeno chamado de hoax (leia
ao lado), começou há ummês.
EmSão Paulo, até o dono de

umagrandelojademotosnare-
giãocentral retirouapeça,mas
pede para não ser identificado.
Segundo relato que circula

na internet, um engenheiro da
Hondafezpactocomodemônio
para que a moto fosse sucesso
de vendas. Em troca, desenhou
acruzdecabeçaparabaixoque
ficanofaroleprejudicaosusuá-
rios. Após se recusar a atender
pedidos dessa força maligna,
ele ficou doente e pede às pes-
soas para retirarem as cruzes
para salvar sua vida.
Em Cataguases (MG), cida-

de com 70mil habitantes a 300
quilômetrosdeBeloHorizonte,
a cruz amaldiçoada, junto com
a Copa, é tema favorito em ba-
res e rodas de amigos. O dono
daúnicarevendaHonda local, a
Moto Bela, Luiz Cláudio Boe-
chat,dedicapartedeseutempo
a dar explicações a clientes e
pessoas que o paramna rua.
“Vários donos de motos vão

à lojaepedempara tirarapeça.
Recomendo que não tirem,
mas,se insistem, fazemososer-
viçoporR$5eavisamosdaper-
da de garantia de serviços na

parte elétrica”, diz Boechat.
Muitos motociclistas fazem

o serviço por conta própria. “A
maldiçãoparamimacabou”, in-
formaocomercianteSebastião
Lúcio de Moraes. Dono de um
açougue, adquiriu a CG 150 no
anopassadoecontaque, recen-
temente, escapou de dois aci-
dentes.Emumdeles,“quaseen-
trei de frente emuma carreta.”
Moraes soube do fenômeno

porumamigoquetambémreti-
rouacruz“e ficou todoarrepia-
do”.Com41anos,elesemprete-
ve moto e só não vende a atual

porque foi adquirida pelo fi-
nanciamento e há várias
prestações a serempagas.
SegundoBoechat, poren-

quanto não houve prejuízo
nos negócios. A loja vende
emmédia 140motos aomês.
A concorrente Sun Motors,
revenda Sundown, informa
que seus negócios aumenta-
ram. “Pode ser bobagem,
mas sempre há gente que
não quer correr o risco”, diz
o vendedor JefersonXavier.
A Honda recebe inúme-

ros e-mails de clientes, al-
guns com críticas pelo fato
de a empresa ter recorrido a
pactosdemoníacos.Nãobas-
tasse a cruz, o nome do pneu
damoto–CityDemon,daPi-
relli –, está sendo traduzido
comoCidadeDemônio.
Por considerar o boato

“absurdo e descabido”, a
Honda limitou-se a divulgar
nota informando que a peça,
chamadadeClampH25 tem
a função de proteger e posi-
cionar adequadamente a fia-
ção principal localizada na
parte interna do sistema de
iluminação do farol, a fim de
evitar rompimento dos fios
ou mau contato. A retirada
dificultaamanutençãodofa-
rol e a vida útil da fiação é
reduzida. Em maio, as ven-
dasdaCG150atingiram38,5
milunidades,omelhorresul-
tadomensal do ano. ●

JOSE PATRICIO/AE

Vendas não foram
prejudicadas, mas
montadora pode
alterar a peça
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