


pessoas que fazem telefonemas pes-
soais durante o trabalho ou navegam
na Internet durante o expediente.

Em terras brasileiras ainda não foi
feito um levantamento preciso, desta
forma não temos dados que incrimi-
nam ou absolvam o uso desses meios
de comunicação.

No País, muitas empresas restrin-
gem e outras simplesmente proíbem.
Porém, é de conhecimento de muitos
que basta um pouco de curiosidade
e uma rápida busca na Internet para
que qualquer usuário descubra ma-
neiras de utilizar o MSN, o Orkut ou o
Skype, mesmo que estas ferramentas
de comunicação sejam proibidas no
trabalho.

Profissionais aconselham que o me-
lhor a fazer é extrair o que essas fer-
ramentas tem de melhor, ao invés de
proibi-las. "São meios rápidos, de do-
mínio da maioria das pessoas e têm
uma excelente relação custo/bene-
fício. No caso do Orkut, existe o fato
de ser um ambiente de observação de
tendências e comportamento e não
apenas de 'navegação'", explica a espe-
cializada em Planejamento Estratégico
de Marketing e Comunicação onli-
ne e sócia/presidente da Addcomm,
agência especializada em Internet,
Risoletta Miranda.

Em contrapartida, o consultor de
Orientação Empresarial do Servi-
ço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas de São Paulo
(Sebrae-SP), Egnaldo Paulino, obser-
va que o site é usado para relaciona-
mentos pessoais. "Não acredito que
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a empresa possa ter benefício com o
Orkut. Uma alternativa é usar blog",
argumenta.

Sistema Big Rrnther
Para aqueles que preferem moni-

torar ou bloquear o conteúdo das in-
formações que sua equipe mantém
em sites de relacionamentos, e-mails
ou mensagens instantâneas a solução
pode ser a utilização de software espe-
cífico para este tipo de serviço.

Atualmente esse é o maior desa-
fio das empresas de Tecnologia da
Informação: criar mecanismos que
impeçam o vazamento de informa-
ções confidenciais e estratégicas das
empresas, além do desperdício de
tempo de seus funcionários.

Segundo o diretor da Smart Solution,
que lançou uma nova versão do Smart
Manager - software que controla e
bloqueia o uso de sites e ferramentas
de comunicação - Sérgio Mancena
Jr., a utilização destas ferramentas
comprometem até 30% do tempo útil
do usuário. "Os principais problemas
são o uso do e-mail corporativo para
fins pessoais, o bate-papo com ami-
gos no MSN e o acesso a sites não re-
lacionados ao trabalho", relata.

Mancena Jr. explica que, além do
monitoramento constante, o sistema
ainda disponibiliza uma ferramenta
de bloqueio de mensagens. Durante o
dia (quando a troca de e-mails é mais
intensa), a ferramenta cadastra, iden-
tifica e bloqueia ações de comporta-
mento incomum, como o envio de
mensagens a concorrentes. Elas só
poderão ser liberadas com a autoriza-
ção de um superior.

É uma rede social filia-
da ao Google, criada em

24 de janeiro de 2004, com o objetivo de
ajudar seus membros a criar novas amiza-
des e manter relacionamentos. Seu no-
me é originado no projetista chefe, Orkut
Büyükkokten, engenheiro turco do Google.
Tais sistemas, como esse adotado pelo pro-
jetista, também são chamados de rede so-
cial. É a rede social com maior participação
de brasileiros, com mais de 23 milhões de
usuários. Muitas empresas chegam a usar o
Orkut para avaliar perfis de candidatos. Por
isso, tome cuidado ao entrar em comuni-
dades como "Eu odeio meu chefe" e "Sou
preguiçoso"!

É uma empresa global de
comunicação via Internet,

permitindo comunicação de voz e vídeo grá-
tis entre os usuários do software. O Skype
está disponível em 27 idiomas e é usado
em quase todos os países. Skype gera renda
através de serviços que permitem comuni-
cação de e para telefones fixos e celulares,
voicemail, transferência de chamadas e per-
sonalização, incluindo ringtones e avatars.

O Skype foi vendido para a E-bay por US$
2,6 Bilhões. Com esse dinheiro os fundado-
res do Skype começaram a desenvolver o
Joost, um projeto de TvlP.

A Microsoft Service
Network (MSN) é um

portal e uma rede de serviços oferecidos
pela Microsoft em suas estratégias envol-
vendo tecnologias de Internet. O MSN foi
inicialmente concebido para ser uma grande
BBS (ou serviço online) em 1994 para os
usuários do Windows 95. A partir de 1997,
o conteúdo começou a ser gradualmente
aberto a todos os assinantes.

Também em 1997, a Microsoft faz uma
grande campanha de marketing nos Estados
Unidos e Europa angariando milhões de
assinantes e colocando o MSN como sexto
maior provedor nos Estados Unidos. Em
2000 é inaugurada uma filial no Brasil.

Em 2001 inicia-se uma agressiva campa-
nha de marketing para promover o MSN
Messenger, que era apenas um clone do já
conhecido ICQ. No Brasil essa campanha foi
feita junto ao público jovem com comerciais
na MTV e Jovem Pan.



Já para o controle do MSN, o sof-
tware estabelece regras que levam em
consideração o perfil do usuário, o
horário, os contatos que serão adicio-
nados e as funções a serem liberadas
ou bloqueadas. "Esta dinâmica trata
os funcionários de maneira individu-
al, liberando mais ou menos o acesso
conforme a necessidade de cada um",
lembra Mancena Jr..

De acordo com Paulino, se a em-
presa faz controle de uso das ferra-
mentas pela rede, provavelmente ela
possui políticas de segurança para

utilizar não só essas ferramentas, co-
mo todos os sistemas de informática.
Deixar bem claro qual a política ado-
tada para utilização das ferramentas
de informática é uma medida sen-
sata. Desta maneira, não causa des-
conforto aos funcionários e fica evi-
dente que o monitoramento serve
para preservar a privacidade dos co-
laboradores e a segurança dos dados
da empresa.

"O importante é observar que por
mais que os funcionários venham fa-
zer uso pessoal das ferramentas, elas
não podem ser negligenciadas pela
empresa", aconselha o consultor do
Sebrae-SE

Soluções
Para alguns especialistas, é impor-

tante criar estratégias e tornar o uso
dessas ferramentas benéficas, como
por exemplo, usar o MSN para se co-
nectar com clientes e fornecedores
para maior produtividade nos proces-
sos de venda e compra; o Skype para
reduzir custos com telefonia; blog pa-
ra manter relacionamento e interagir
com os clientes para melhorar e de-
senvolver produtos ou serviços e, por
fim, o uso racional do e-mail. Esses

cuidados podem trazer bons frutos
para empresa na obtenção de novos
clientes através de e-mail marketing.
Uma boa dica é divulgar, por meio de
circular, a política de uso dos recursos
de informática da empresa aos fun-
cionários.

Risoletta afirma que a cultura or-
ganizacional de uma empresa deter-
mina essas ações. "Mas acho que não
deve ser bem uma questão de ser cer-
to ou errado. Por exemplo, uma em-
presa na qual é difícil responsabilizar
as pessoas pelo uso desses recursos, é
correto proibir. Caso contrário, a pro-
dutividade vai para o ralo", sentencia.

Tempo
Para a diretora da SEC Talentos

Humanos, Stefi Maerker, o MSN, o
Skype e o Orkut podem ser ferramen-
tas importantes. Contudo, a empresa
terá de contar com o bom senso de
seus funcionários. "O problema é que
esses recursos requerem um tempo
que normalmente não existe nas em-
presas. Para um contato empresarial
e mais voltado para a carreira, o site
www.via6.com.br talvez seja a melhor
solução, pois seu foco é absolutamen-
te profissional", indica Stefi. c ©N

UMA
EMPRESA NA

QUAL É DIFÍCIL
RESPONSABILIZAR AS
PESSOAS PELO USO
DESSES RECURSOS,
É CORRETO PROIBIR.
CASO CONTRÁRIO, A
PRODUTIVIDADE VAI
PARA O RALO"
RISOLETTA MIRANDA,

SÓCIA DA ADDCOMM
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