Redes sociais: gestores de TI falham ao lidar com o tema
Para analista da Forrester Research, os CIOs precisam entender que essas ferramentas
tendem a ter o mesmo impacto nos negócios que a internet provocou nas empresas na década
de 90.
Como os CIOs têm lidado com as redes sociais dentro das organizações? Na maior parte dos
casos, os executivos optam por criar políticas que bloqueiem o acesso dos funcionários a esse
tipo de ferramenta. Alguns alegam questões de segurança da informação, enquanto outros
apontam que o objetivo é evitar a perda de produtividade.
“O problema com esse tipo de abordagem está no fato de assumir que as redes sociais podem
e devem ser bloqueadas com tecnologia”, afirma Nigel Fenwick, vice-presidente da consultoria
Forrester Research. “Mas o fato é que muitas pessoas já usam aplicações sociais na web
durante o expediente de trabalho em seus próprios smartphones”, acrescenta Fenwick.
Um dos erros que os CIOs cometem, na visão do consultor, está no fato de que os gestores de
TI pensam nas redes sociais como qualquer outro tipo de comunicação digital. Mas, de acordo
com o especialista, ferramentas como o Twitter e o Facebook representam um novo formato
de relacionamento interpessoal.A única forma eficiente de lidar com as redes sociais nas
empresas, pontua Fenwick, é a TI investir em políticas e treinamentos dos funcionários, com o
intuito de mostrar como eles podem utilizar esses recursos de forma adequada, sem prejudicar
a segurança da informação e burlar as regras corporativas.
Para exemplificar seu ponto de vista, o consultor afirma: “não é só porque a área de TI pode
gravar qualquer conversa telefônica que ela precisa fazer isso.” Assim, Fenwick defende que a
educação dos usuários tende a ser muito mais efeciente do que a implementação de
tecnologias voltadas a bloquear o acesso às redes sociais.
Ainda de acordo com o consultor, os CIOs precisam ter em mente que, quando não permitem
que os funcionários da organização acessem as redes sociais, eles podem afetar diretamente
os seus negócios. “Eu acredito que, na próxima década, essas ferramentas vão ter o mesmo
impacto na sociedade e nas organizações que a internet provocou nos anos 90”, cita o
especialista. Segundo ele, ao criar barreiras para o uso dessas ferramentas, os gestores de TI
podem perder espaço para os concorrentes.
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