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Zachary Weiner, executivo-chefe da agência de propaganda de Chicago Luxuryreach, tem 
passado um bom tempo nas redes de relacionamento da internet nos últimos tempos. As 
aventuras recentes incluem as conversas de funcionários sobre o quanto Weiner é exigente, o 
tamanho de suas ressacas e como eles "não estão totalmente na do cliente". Há também o 
funcionário e sua namorada que trocam insultos sexuais e os detalhes de suas sessões de 
terapia pelo Facebook. "Não vou mentir, gosto de saber como as discussões vão terminar", diz 
Weiner. "É divertido." 
 
Divertido, sim. Mas para os executivos preocupados com a reputação de suas companhias, é 
muito assustador. Todo dia parece surgir mais um escândalo envolvendo as redes de 
relacionamento, como a sensação viral da mulher que disse: "A Cisco acaba de me oferecer 
um emprego! Agora preciso pesar a utilidade de um holerite gordo contra pegar o transporte 
coletivo para San Jose [onde fica a sede da Cisco] todos os dias e odiar o trabalho". Ou o 
executivo de relações públicas da agência americana Ketchum que postou a seguinte 
mensagem sobre a cidade natal da FedEx, sua cliente: "Eu morreria se tivesse que viver lá". 
 
As redes de relacionamento são uma relação de amor e ódio. Por um lado, administradores 
querem que seus funcionários as experimentem para que possam cultivar habilidades nesse 
mundo novo. Ter os funcionários como embaixadores de sua marca! Produtos transformados 
em sucesso da noite para o dia pelo marketing viral! Por outro lado, os chefes estão cheios de 
maus pressentimentos em relação ao lado negro das redes de relacionamento - o vazamento 
de segredos para concorrentes, o embaraço corporativo provocado por conversas 
inapropriadas de funcionários, o risco de tornar-se a vítima mais recente de multidões 
maldosas. 
 
"Os funcionários estão dizendo 'preciso dessas soluções para ser produtivo', e os caras da 
segurança e do departamento jurídico dizem que 'isso poderá explodir e tornar-se um 
problema em nossas mãos'", afirma a diretora de tecnologia da Intel, Diane Bryant. "Você 
pode imaginar todo tipo de cenário catastrófico." 
 
É por isso que muitas companhias estão formulando políticas que tentam obter o equilíbrio 
certo. Algumas, como a Enterprise Rent-A-Car, proíbem o acesso dos funcionários a certos 
sites de relacionamento. A Enterprise também está atenta às considerações on-line dos 
funcionários. "Se em uma postagem você menciona a companhia para um colega da empresa, 
há chances de alguém ver isso", diz Christy Conrad, vice-presidente de comunicações 
corporativas. Sua equipe usa o [serviço de notificação] Google Alerts para ficar sabendo 
quando alguém inclui certas palavras em uma postagem.  
 
Para se ter uma ideia de como administrar o processo, é instrutivo dar uma olhada na IBM. Em 
2005, ao descobrir que centenas de funcionários estavam fazendo escrevendo blogs em seus 
momentos ociosos, a IBM elaborou um conjunto de "diretrizes para a computação social", que 
desde então cresceu a ponto de cobrir atividades em sites como o Twitter e o Facebook. Essas 
"cercas de segurança" exortam os funcionários a serem honestos em relação às suas 
identidades, lembram que eles são pessoalmente responsáveis pelo que publicam e 
recomendam que respirem fundo antes de clicar "enviar". Também lembram que eles devem 
"ficar fora de assuntos controvertidos não relacionados a suas funções na IBM", observa Gina 
Poole, vice-presidente para software social. 
 
Enquanto muitos veem o Twitter como um lugar de autoindulgência, a IBM quer que seus 
funcionários "agreguem valor" a todas as suas postagens on-line. "Você está construindo sua 
reputação social, então não vai querer ser uma pessoa frívola ou desinteressante", diz Poole. 
"Se você disser, 'comi panqueca no café da manhã', você não estará agregando valor." 
 
Mas mesmo as políticas mais duras não conseguem impedir o que executivos da Intel chamam 
de "escapadas" (tradução: eventos indesejados como um funcionário não respeitar as 
restrições). "É o Oeste Selvagem", diz Diane Bryant, da Intel. "À medida que mais e mais 



pessoas usam os sites de relacionamento, você precisa ser mais ativo e lembrá-las de suas 
obrigações." O caso em questão: um funcionário da Intel criou um site de bate-papo fora do 
sistema de segurança da intranet da companhia para discutir uma conferência telefônica sobre 
os resultados da Intel que estava se desenrolando naquele dia. A equipe de gerenciamento de 
crises agiu rapidamente. "As pessoas não estão pensando", diz Bryant. "Temos sempre de 
reforçar que elas precisam agir dentro do código de conduta da Intel." 
 
Assim como muitas companhias, a Intel possui um software que atua como uma equipe 
mecanizada da SWAT, vasculhando o mundo on-line em busca de informações pessoais e de 
propriedade intelectual. Antes, as empresas podiam apenas filtrar os sites da internet. Agora, 
com os novos produtos de segurança de companhias como a Websense e a Barracuda 
Networks, elas podem buscar conteúdo direto das postagens individuais. Algumas empresas 
também estão contratando serviços como os da Cyveillance, que cobra mais de US$ 100 mil 
por ano para vasculhar as redes de relacionamentos em busca de informações confidenciais ou 
vazamentos. 
 
São as histórias de horror que dão muito o que pensar. Geralmente, as empresas podem 
disciplinar e demitir funcionários por suas atividades na internet. A Virgin Atlantic demitiu uma 
tripulação da cabine de passageiros por desrespeito aos passageiros e brincadeiras sobre 
aviões com defeitos. Mas esse não é mais o consolo que já foi. "Quando alguém é demitido por 
causa da atividade na web 2.0, essa pessoa não vai se esconder em um buraco", diz Philip 
Gordon, um sócio do escritório de advocacia Littler Mendelson. "Ela vai usar isso como um 
distintivo de honra e transformar o acontecido em uma carreira." 
 
Mesmo com as companhias lutando para se proteger, elas entendem que as redes de 
relacionamento estão se transformando rapidamente na maneira como pessoas e empresas 
colaboram entre si e encontram novos negócios. Esta é uma das razões pelas quais a General 
Electric (GE) distribuiu um "Esquadrão Tweet" este mês. Moldado no "Esquadrão Geek" da 
rede de varejo Best Buy, ele é formado por até 10 funcionários jovens que ajudam os "baby 
boomers" e os "Gen-Xers" - pessoas de gerações que nasceram antes do advento da web - a 
se tornarem fluentes nas redes sociais. Enquanto isso, as companhias trabalham furiosamente 
para posicionar suas próprias ferramentas de redes sociais por trás dos serviços internos de 
proteção. A ideia é levar parte do que está acontecendo no mundo exterior para dentro da 
empresa. Essas chamadas redes empresariais sociais são uma grande promessa: um arquivo 
digital investigável de todos os acontecimentos e informações internas de uma companhia. O 
sonho é que esses mundos da mídia social se transformem algum dia em um tipo de quartel-
general virtual. 
 
Este mês, a seguradora MetLife distribuiu uma ferramenta interna de colaboração de rede 
social chamada connect.MetLife. Os funcionários que se registram no site veem uma página 
parecida com a que estão acostumados a encontrar no Facebook. "Exceto", diz Jeanette 
Scampas, vice-presidente de tecnologia da informação da MetLife, "que o nosso é melhor." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 1 jun. 2009, Empresas & Tecnologia, p. B2. 
 


