
Você deve conhecer a cena: es-
tá no trabalho e resolve dar
uma arejada. Bate um papo no
MSN com um amigo, twitta al-
guma coisa, dá uma fuçada no
Orkut. Até que seu chefe apare-
ce e você fecha a janela rapidi-
nho, disfarça e volta ao batente.
Não é de hoje que as empresas
investem na web 2.0. Mas por
que, dos muros para dentro, a
coisa ainda é diferente?

“As empresas consideram
queosfuncionários deixarão de
trabalhar e gastarão o tempo
precioso mandando mensa-
gensparaosamigos”,dizRober-
to Britto, da consultoria inter-
nacionaldeRHRobertHalf.Se-
gundo uma pesquisa realizada
nos EUA pela consultoria, 54%
das empresas proíbem total-
mente o acesso à redes sociais
durante o expediente.

“Acreditoqueaconscientiza-
ção do usuário vai ser o princi-
pal desafio das corporações pa-
ra que os benefícios da web 2.0
possam ser usufruídos com se-
gurança”, diz Rodrigo Souza,
da consultoria EZ Security. Ele
diz que o funcionário é o princi-
pal culpado por falhas na segu-
rançadainternetnasempresas
–vírusevazamentodeinforma-
ções sigilosas, por exemplo.
“Devido à falta de conscientiza-
ção e de treinamento, surgem
todos os dias novos sites mali-
ciososcom o intuitodeexplorar
essa fraqueza”, explica.

NaCatho,empresaderecru-
tamento online, a maioria dos
funcionários tem acesso restri-
to à internet. “Tentamos deixar
claro para o profissional que os
recursos que disponibilizamos

aqui não são deles, são da em-
presa”, diz Lucio Tezotto, ge-
rentedeatendimento.Segundo
ele, já houve funcionários que
deixaram de trabalhar para
conversar pelo Messenger. “A
partirdissopassamosamonito-
rar”, conta. O acesso a redes so-
ciais e a e-mails pessoais são
proibidos, e o MSN é utilizado
só com contas corporativas.

Segundo a legislação brasi-
leira, o e-mail corporativo, o
computador e a conexão são da
empresa. Isso significa que tu-
do o que você faz online pode
ser monitorado. Não é crime
trocar mensagens pessoais pe-
loe-mailcorporativo,masaem-
presa tem o direito e o amparo
legal para monitorar tudo o que
for escrito. “É justo que a em-

presa possa tomar algumas ati-
tudes para evitar atos ilícitos”,
explica o advogado Renato Opi-
ceBlum,especialistaemdireito
digital. A empresa só não pode
monitorar mensagens troca-
das via e-mail ouMSN pessoal –
é por isso que, na maioria dos
casos, as empresas optam pela
proibição do uso de ambos para
evitar problemas.

CAMINHO DA LIBERDADE
Segundo a mesma pesquisa da
Robert Half, só 10% das empre-
sas liberam o acesso a redes so-
ciais. O caminho da liberdade
existe, mas demanda educação
e conscientização de funcioná-
rios e empregadores. “Acho
que isso acaba virando uma on-
da inevitável. As pessoas vão

usando e vão entendendo que,
usandobem,essesrecursosaju-
dam”, diz Luiz Alberto Ferla,
presidente da agência de inter-
net Talk. “Mas tem que ter ge-
renciamentopranãohaverabu-
sos. O RH precisa dar regras”,
define.Naempresa dele, os fun-
cionários podem acessar a in-
ternet antes e depois do expe-
diente e no horário de almoço.

Na agência de comunicação
TV1,mesmoquemnãotrabalha
em áreas diretamente relacio-
nadasà internetecomunicação
tem livre acesso a redes sociais.
“A abertura foi gradual”, expli-
ca Caroline Morato, gerente de
RH da empresa. “Hoje é libera-
do, mas a gente tem o cuidado
de observar se o usuário usa de
forma adequada. Pode aconte-
cerdeagentetirar”,diz.Oaces-
so a redes sociais é tão comum
dentro da empresa que o pró-
prio departamento de RH tem
um perfil no Twitter para infor-
marosfuncionáriossobreasati-
vidades internas.

Segundoumapesquisainédi-
ta da Robert Half, 91% dos exe-
cutivos brasileiros têm perfis
em redes sociais – se precisar
de um argumento para conven-
cer seu chefe, taí um bom moti-
vo para fazer networking. Os
perfistambémsãousadosnaho-
ra de contratar funcionários. A
rede mais lembrada é o Linke-

dIn, mas o Twitter, o Orkut e
o Facebook também podem
ajudar a construir o perfil
profissional.

Para usar a web 2.0 e pre-
servarareputaçãoprofissio-
nal, é preciso é prestar aten-
ção, é claro, nas informa-
ções,fotosdoperfilecomuni-
dades relacionadas a você.
Para Caroline, da TV1, não
dá para levar a sério, por
exemplo, comunidades co-
mo “Eu odeio acordar cedo”.
“Participar não significa que
a pessoa não acorde cedo”,
diz ela. A gerente de RH, po-
rém, diz que costuma checar
nas entrevistas se a pessoa
realmente tem o perfil que
mostrou na rede social. “Se
ela participa das comunida-
des da empresa, por exem-
plo, mostra que ela tem um
bom relacionamento com os
colegas”, diz ela.

As ferramentas podem,
sim, atrapalhar, mas tam-
bém podem ajudar o funcio-
nário a ter ideias e a ser mais
produtivo. Para isso, porém,
é preciso conscientização.
“você tem que educar, dele-
gar tarefas e confiar. Tudo
na vida é assim. Quem usa
tem que ter responsabilida-
de, e alguém precisa definir
os limites”, diz Luiz Alberto
Ferla, da Talk. ●

Internet no
trabalho:
liberdade até
que ponto?
Batente

■■■ Comonavegarcomsegurançae
tranquilidadeduranteoexpediente

Redes sociais:
Mais da metade das
empresas nos EUA
proíbe o acesso

COMRESTRIÇÕES–“Narecepçãodo funcionário jádizemosas regras”, dizLúcioTezotto, gerentedaCatho,que restringeoacessoà internet
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