
O BIG BROTHER NAS
Câmeras.
Softwares. GPS.
Investigadores.
As pessoas nunca
foram tão vigiadas
nos escritórios
e do patrulhamento
não escapa nem
o conselho de
administração
GUY CORRÊA

U
M ESCÂNDALO DE ESPIO-
nageni está se transfor-
mando na maior confusão
já vista no conselho de ad-
ministração da HP —
maior inclusive que a rui-
dosa demissão da ex-pre-

sidente Carly Fiorina, em fevereiro de 2005.
O alvo da espionagem não foram concor-
rentes ou fornecedores. Interessada em des-
cobrir quem estava vazando informações
da companhia para a imprensa, Patrícia
Dunn, presidente do conselho, contratou
investigadores particulares para vigiar seu
próprio pessoal (e até mesmo jornalistas).
Os investigadores gravaram conversas te-
lefônicas de conselheiros, funcionários e
familiares e chegaram a bisbilhotar a vida
de jornalistas de veículos da grande im-
prensa americana. A atitude, inconcebível

em qualquer companhia, é ainda mais cho-
cante porque a HP sempre adorou pregar
valores éticos. O episódio veio a público
e já provocou a renúncia de pelo menos
quatro membros do alto escalão da fabri-
cante de computadores — entre eles, a con-
selheira Ann Baskins, responsável pela área
jurídica, e a própria Patrícia.

Histórias como a da HP mostram que
ninguém está a salvo da vigilância nas gran-
des empresas. Preocupadas em preservar
suas informações e zelar pela produtivida-
de do pessoal, as companhias lançam mão
dos mais diversos métodos para acompa-
nhar os passos de cada pessoa dentro do
escritório—nem todos muito "ortodoxos".
Com essa vigilância, a maioria das empre-
sas consegue monitorar quem interrompe
o expediente para assistir à apresentadora
Daniella Cicarelli fazendo sexo na inter-
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net, que tipo de reca-
do um executivo dei-
xa no correio de voz
dos subordinados e
até mesmo que infor-
mações são trocadas
pelos programas de

mensagens instantâneas, tipo MSN. O pa-
trulhamento não poupa ninguém — por
mais alto que seja o nível hierárquico. Num
caso que se tornou clássico. Harry Stone-
cípher, o presidente mundial da Boeing,
foi demitido. Convidado para remodelar e
disseminar o código de conduta da empre-
sa, Stonecipher abandonou a aposentado-
ria e voltou à ativa. Foi traído pela tecno-
logia. O sistema de segurança eletrônica
revelou que o guardião da ética na Boeing
trocava apimentadas mensagens de con-
teúdo sexual com uma diretora.

A VIGILÂNCIA INTERNA FICA mais acir-
rada à medida que surgem tecnologias so-
fisticadas que deixam todos mais vulne-
ráveis. Existem, por exemplo, softwares
para gravações telefônicas que identifi-
cam palavrões ou enviam alertas de acor-
do com o tom de-yoz da mensagem e mé-
todos para bloquear ou rastrear telefones
móveis. Nos Estados Unidos. Scott McDo-
nald, o principal executivo da Monument
Security, companhia de segurança com
sede na Califórnia, mandou instalar um
software nos celulares de alguns funcio-
nários para rastreá-los por GPS. Quando
um espertinho ligou para Scott dizendo
que não podia trabalhar porque estava
doente, o chefe descobriu que o sujeito
estava, na verdade, viajando a lazer. "No
mundo atual, o abuso existe dos dois la-
dos", afirma a advogada Patrícia Peck Pi-
nheiro, especialista em direito digital em
São Paulo. "De um lado, os funcionários
usam os recursos da empresa de forma in-
devida. De outro, as companhias fazem
tudo o que podem para vigiá-los."

No ambiente de trabalho, nada torna
as pessoas tão vulneráveis quanto o uso
do computador. Estima-se que nove em
cada dez empresas acompanhem de per-
to o comportamento eletrônico de seus
empregados. Uma pesquisa da American
Management Association com o ePolicy
Institute nos Estados Unidos revelou que
76% dos empregadores americanos ob-
servam o que seus funcionários fazem na
internet e 38% contratam pessoas para
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Sala de controle
do Itaú: acesso
à internet e uso
de e-mail são
auditados



comportamento

vasculhar as caixas de e-mail.
Algumas companhias utilizam
tecnologias que permitem, por
exemplo, fazer buscas por pa-
lavras-chave nas mensagens
enviadas pelos funcionários
— razão pela qual vale a pe-
na pensar duas vezes antes de
enviar aquela piadinha com o
nome do chefe. "As pessoas
freqüentemente erram na uti-
lização dos meios de comuni-
cação das empresas", afirma
Robert Henry Srour, profes-
sor de ética aplicada aos ne-
gócios no MBA da Fundação
Instituto de Administração
(FIA), em São Paulo. "Isso
acontece porque elas desco-
nhecem o valor das informa-
ções internas e o"impacto que
um vazamento pode ter."

Algumas empresas procu-
ram deixar claro até onde vai
a vigilância. No Itaú, todos os
empregados assinam, anual-
mente, um termo de compro-
misso que atesta o conheci-
mento da política de seguran-
ça. "Queremos trabalhar com política e
não com polícia", diz João Antônio Dan-
tas Bezerra Leite, diretor de tecnologia da
informação do Ttaú. O banco bloqueia si-
tes de conteúdo considerado inapropriado
— como sexo. racismo ou violência —,
assim como o Orkut e endereços de e-mail
pessoais. Os acessos à internet e o uso do
correio eletrônico são auditados. Acessos

muito freqüentes a determinado site po-
dem gerar investigações. A americana Kim-
berly-Clark mantém uma política mundial
de utilização das ferramentas de internet.
Na subsidiária brasileira, a monitoração
do correio eletrônico já detectou em duas
ocasiões a troca de mensagens com con-
teúdo pornográfico. Os infratores foram
punidos com demissão e o caso foi divul-

ções. Depois do episódio, foram criadas
salas especiais para receber os fornecedo-
res e clientes que visitam o escritório da
Kimberly em São Paulo. O objetivo é im-
pedir que eles fiquem em contato direto
com os funcionários.

OPINIÕES PESSOAIS OU informações
confidenciais registradas eletronicamente
podem ter conseqüências graves. Inclusi-
ve porque, em termos jurídicos, uma pro-
va escrita tem mais força do que umapro-
va oral. Em 2005, uma decisão do Tribu-
nal Superior do Trabalho repercutiu no
meio jurídico. O TST autorizou o HSBC
Seguros a investigar o e-mail de um de
seus empregados em Brasília. A compa-
nhia tinha a informação de que ele havia
utilizado o correio eletrônico para enviar
fotos de mulheres nuas aos colegas. Por
unanimidade, o TST decidiu que não hou-
ve violação à privacidade do empregado.
E a forma como a prova foi obtida tam-
bém foi considerada legal. Casos mais po-
lêmicos de vigilância, como a utilização
de câmeras em banheiros, também che-
gam aos tribunais. "Esse tipo de ação es-
tá ficando mais comum no Brasil, mas mui-
tas ocorrências são decididas nas empre-
sas de forma amigável", afirma Ester Nu-
nes, sócia do Pinheiro Neto Advogados.

Na tentativa de evitar abusos, há limi-
tes tanto para os funcionários — que pre-
cisam ter bom senso na hora de usar os re-
cursos da empresa — quanto para as com-
panhias. Os especialistas recomendam que
elas sejam transparentes sobre sua políti-
ca de vigilância e afirmam que práticas apa-
rentemente invasivas do ponto de vista do
empregado, como a gravação de ligações,
são consideradas legais. Nos Estados Uni-
dos, as companhias estão ganhando pro-
cessos de suposta quebra de privacidade
na Justiça mesmo que tenham alertado os
empregados uma única vez para a possibi-
lidade de serem observados. "O ponto mais
vulnerável é sempre o funcionário", diz o
investigador Eloy Lacerda, especializado
em contra-espionagem empresarial. •

Stonecipher:
mensagens de
conotação sexual
derrubaram
o presidente
da Boeing

gado internamente
sob a justificativa de
promover a cons-
cientização do pes-
soal. A empresa
também já registrou
um caso de vaza-
mento de informa-
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