


Para a consultora de recursos humanos
e etiqueta empresarial do Grupo Catho,
Maiara Tortorette, o nível de segurança
do sistema da empresa é que vai decidir
se os funcionários poderão ou não usar
esses programas. "Os mensageiros são
bons porque agilizam a comunicação,
facilitam a busca por dados e reduzem
custos operacionais. Mas há pontos ne-
gativos: pode ser uma distração para o
colaborador ou um ladrão do tempo, pois
absorvem muito a atenção", explica.

O termo é empregado para nomear situ-
ações que tomam tempo de serviço sem
que o funcionário perceba. Por isso, as
empresas que liberam o acesso devem
ter o cuidado de sempre estabelecer uma
política, determinar regras e horários li-
vres para tratar de assuntos pessoais.

"Temos de lembrar ao funcionário que
algumas questões nunca devem ser
resolvidos na empresa. Ao usar o men-
sageiro, adote linguagem clara com os
colegas, evite brincadeiras, que podem
ser mal interpretadas, e tenha conversas
curtas. Evite mandar anexos e não co-
mente ações da empresa com pessoas de
fora. Lembre-se: tudo fica gravado e serve
como prova para uma demissão por justa
causa em caso de vazamento de dados".
Ela avisa que as organizações podem ob-
servar todo o conteúdo de mensagens e e-
mails trocados durante o expediente, por
isso o mau funcionário não sai impune.

É no que acreditam os responsáveis
pelo controle do que entra e sai das redes
corporativas. De maneira geral, a regra é:
quanto mais alto o cargo, mais recursos
o micro do colaborador. "Quanto maior
o nível hirárquico, mais liberdade ele
tem", confirma Fábio Luís Zajaczkowski,
analista de suporte do Grupo Hospitalar
Conceição, de Porto Alegre. Ele explica
que o acesso a mensageiros na empresa
é definido por categorias. "Para 95% dos
funcionários não é permitido. O restante
pode usar, mas com limitações".
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