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Ferramenta fundamental, a internet deve ter uso controlado, para não atrapalhar a produtividade 
 
Ferramenta fundamental para as empresas, a internet também pode ser prejudicial para a 
companhia. A rede pode atrapalhar a produtividade dos funcionários, além de facilitar a entrada 
de vírus nas redes das companhias, através de programas de troca de mensagens instantâneas, 
sites de relacionamento ou e-mails com códigos malignos. Segundo gestores da área, a saída é 
conscientizar os colaboradores sobre o uso da grande rede e limitar o acesso aos sites que 
realmente são necessários durante o horário de trabalho.  
 
Ingrid Paola Stoeckickt, professora da Fundação Getulio Vargas (FGV-Rio), lembra que deve haver 
algum tipo de restrição, mas as empresas devem deixar suas regras claras no momento da 
contratação do profissional. "O tipo de restrição deve ser mais um item da cultura organizacional, 
que deve ser apresentada ao novo funcionário em seu período de integração. A internet cria 
impacto na produtividade, por disso deve ser restringida para ter seu uso otimizado", explica a 
professora de Gestão do Conhecimento e da Inovação.  
 
Diretor de Segurança da Informação da Xerox, Arnaldo Cadena explica que a empresa foca suas 
ações na prevenção e conscientização dos funcionários sobre o uso da grande rede. Sites de 
serviços, como dos bancos, podem ser acessados com parcimônia. "A Xerox possui grande 
preocupação sobre este assunto, e sabe que é difícil controlar o uso da internet. Anualmente, os 
funcionários passam por revisão das diretrizes da política de ética da empresa sobre o controle da 
informação. Os e-mails e os acessos são monitorados. Todos os níveis são alertados, e as regras 
são iguais para todos", explica Cadena. 
 
Para garantir a adesão de todos, o departamento de segurança utiliza formas lúdicas de 
aproximação, como o teatro. "Colocamos um ator vestido de detetive, visitando os departamentos 
e explicando o que estava sendo feito errado. Transformamos em filme que foi exibido nas filiais. 
Traduzimos e enviamos para a matriz", conta o diretor de Segurança da Informação. 
 
CONTROLE. Na farmacêutica Schering, o controle do tráfego das informações se dá pela matriz, 
na Alemanha, e nos centros regionais. No caso do Brasil, o controle de acesso a sites e e-mails 
acontece no México. Adriano Peris, coordenador de Suporte Técnico e Infra-Estrutura da Schering 
do Brasil, lembra que somente o acesso aos sites de bancos é liberado.  
 
"Existem ferramentas para controlar o acesso nestes centros, que bloqueiam a entrada em sites 
indesejados, gerando relatórios de abuso. O uso da internet deve estar ligado ao trabalho 
desenvolvido, mas há alguma complacência, como o uso de internet banking, que é útil para 
otimizar o tempo dos funcionários. Nunca tivemos problemas com bancos, pois o programa que 
utilizamos controla o site para saber se o endereço é real, se não existem ferramentas de phishing 
(roubo de dados utilizando um programa espião que pode estar em um site) . Os bancos oferecem 
certificados digitais que garantem o acesso, como teclados virtuais", esclarece Peris. 
 
Fabricante de uma destas ferramentas de controle de acesso, a Websense realiza anualmente a 
pesquisa Webwork, para mensurar o uso da internet no ambiente de trabalho. Segundo os dados 
levantados em setembro do ano passado, os brasileiros passam cerca de cinco horas (4,7 horas) 
por semana navegando em sites não relacionados ao seu trabalho.  
 
"A empresa deve oferecer algumas facilidades. Se a empresa proíbe acessar o site do banco, por 
exemplo, o funcionário terá que ir a uma agência física, o que causa perda de tempo. Deve haver 
uma cota de utilização. Bancos e sites de compras na internet também devem ser liberados com 
restrições. Já o MSN e outros programas de mensagens instantâneas podem ser usados como 
ferramentas de trabalho, mas são cortados por várias empresas. Algumas liberam para uso antes 



ou depois do horário de trabalho", explica Cássio de Alcântara, gerente de Canais da Websense 
Brasil.  
 
O estudo aponta que 80% dos trabalhadores com acesso à internet dedicam ao menos uma 
parcela de sua jornada diária na internet para acessar sites de interesse pessoal. Oitenta e um 
porcento dos entrevistados admitiram acessar sites de notícias, 61% afirmam que acessam 
também a conta de e-mail pessoal. Outros serviços populares entre funcionários em horário de 
trabalho são o uso de internet banking (58%) e o acesso a páginas ligadas ao lazer, como sites de 
notícias sobre celebridades ou portais de turismo.  
 
ATAQUES. O controle do acesso monitora todo o tráfego de informações, por e-mail, sites e 
programas de bate-papo. Segundo Alcântara, mesmo sites conhecidos e inofensivos podem ser 
vítimas de ataques de hackers e se tornar uma porta de entrada de vírus.  
 
"Nosso produto vasculha os sites, mostrando quem está infectado, evitando, assim, a 
contaminação. Colocamos o produto e vemos quem está acessando o portal, além dos e-mails que 
apontam para sites maliciosos. Os temas mais acessados são esportes, compras e bancos. A 
perda do medo em usar o cartão de crédito e os custos menores faz comque as pessoas comprem 
mais on-line", afirma.  
 
Uma solução encontrada pelo Club Med do Brasil, onde os funcionários ficam muito tempo 
distantes de casa, foi designar algumas estações para o acesso livre, enquanto outros 
computadores não podem acessar sites como o Orkut ou e-mails pessoais.  
 
"O acesso à internet é centralizado em nossa matriz, em Paris, que filtra os sites que são 
permitidos aos funcionários nos 90 escritórios e 100 villages pelo mundo. Sabe-se que as pessoas 
não vivem sem internet, principalmente quando trabalham afastados de suas famílias e amigos. 
Então, na área restrita aos funcionários, liberamos o acesso aos e-mails pessoais e sites como 
Orkut, em duas máquinas disponíveis em cada hotel", explica Alcides Pires, gerente de 
Informática do Club Med do Brasil.  
 
A professora da FGV-Rio complementa que o controle deve ser feito em parceria com os 
funcionários, para que entendam o porquê das restrições. "Não pode ser uma ordem expressa de 
cima para baixo. A internet precisa ter seu uso normatizado dentro das empresas. É preciso 
conscientizar que o mais simples e-mail enviado funciona como um papel timbrado da empresa, 
mesmo que o assunto seja pessoal. Regras claras são entendidas mais facilmente", explica Ingrid. 
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