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O uso do celular em reuniões de negócios deve ser muito bem dosado para evitar 
constrangimentos.  
 
As novas tecnologias são muitas vezes grandes inimigas do protocolo. O executivo pode 
conduzir os negócios sem prescindir do celular nem da agenda eletrônica, mas também sem 
perder pontos na sua imagem. Você finalmente encontra um lugar na última fileira da sala de 
convenções, o anfiteatro lotado, todo mundo em silêncio e inesperadamente se ouve a mais 
recente canção de Shakira. É o toque para celular que vem da primeira fila. Outra vez seu 
chefe esqueceu de desligá-lo.  
 
Embora pareça um tópico, algo parecido ocorreu há pouco tempo com Nuria Hernández de 
Tejada, diretora do departamento de Relações Externas do Instituto Ferial de Madri (Ifema). 
"Foi um grande vexame, em meio a uma intervenção do rei dirigida a outro membro do painel, 
que também era alguém famoso, o celular começou a tocar", diz De Tejada.  
 
Essa cena ocorre com mais freqüência a cada dia. Quando não é o celular, é o BlackBerry que 
interrompe e, se não se trata de uma conferência, é em uma reunião de trabalho. As novas 
tecnologias colocaram em xeque as normas de bom comportamento, sobretudo no mundo 
empresarial, onde ninguém se atreve a não estar conectado.  
 
"A tecnologia avança a um ritmo vertiginoso e a sociedade ainda não se adaptou. Para os 
negócios, o mal uso muitas vezes supõe um problema. Embora se comece a notar mais 
preocupação com esse assunto. Inclusive, em alguns países como o Japão um descuido com o 
telefone ligado numa reunião pode ser interpretado como uma ofensa", afirma José Carlos 
Sanjuán, sócio-diretor da empresa de comunicação Monforte & Associados.  
 
Para esses casos, os especialistas em protocolo têm uma doutrina clara: o telefone, para 
qualquer reunião, encontro privado, almoço ou conferência: desligado. "Ele não só interrompe 
quando toca, também perturba quando está sobre a mesa", diz Sanjúan.  
 
Mas para todas as regras há exceções: "Em determinadas situações nas quais se requer 
pontualidade ou nas reuniões informais se pode utilizar, mas é preciso avisar antes os 
assistentes de que deve fazer uma ligação e molestar o menos possível", diz Carlos Fuente, 
diretor da Escola Internacional de Protocolo, centro que adota essa matéria como carreira 
universal. O mesmo ocorre com outros aparelhos, como as agendas eletrônicas ou os 
organizadores portáteis. "Só é adequado utilizá-los se o trabalho que se está realizando o 
exige ou para marcar um encontro", afirma Hernández de Tejada.  
 
Mas os celulares não são só elementos perturbadores nos encontros de negócios, muitas vezes 
também chegam a ser um obstáculo para quem recebe a chamada fora do âmbito de trabalho. 
"O fato de ter o número do celular de alguém não significa que pode telefonar para ele a 
qualquer momento, já que pode estar com sua família ou de viagem. Por isso se recomenda 
seguir o horário de trabalho e perguntar no início da conversa se isso incomoda ou se pode 
falar", indica Mercedes Meroño, diretora de relações públicas e protocolo da empresa elétrica 
Unión Fenosa.  
 
Precisamente para prevenir essas ligações surpresa, longe do escritório, é muito importante 
controlar as pessoas que têm o número de seu telefone pessoal.  
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