
Como a IBM 
e o Google no Brasil 
tratam o uso livre 
da internet no 
horário de trabalho 

O assunto do momento entre os comu
nicadores é o uso das mídias sociais em 
prol dos objetivos estratégicos das em
presas. Mas se por um lado fala-se dos 
benefícios conseqüentes da utilização de 
ferramentas como Orkut, Blogs, Twitter e 
Facebook, de outro, questiona-se o tem
po que os colaboradores passam de olho 
nessas inovações. 

Um estudo realizado em 1.460 es
critórios do Reino Unido aponta que 57% 
dos entrevistados acessam as redes 
sociais para fins pessoais durante o ho
rário de trabalho. Segundo eles, o tempo 
médio gasto nessas páginas é de cerca 
de 40 minutos semanais, o que equivale 
a uma semana de trabalho por ano. Uma 
soma que pode representar 2,25 bilhões 
de dólares em prejuízos. 

Entretanto, a própria autora da pes
quisa, a consultoria Morse, afirma que 
proibir o uso das redes sociais durante 
o trabalho pode gerar um grande risco à 
motivação dos funcionários. Um dilema 
cada vez mais difícil a ser enfrentado 
pelos gestores empresariais. 

Educação - Para Mauro Segura, 
diretor de comunicações e marketing da 
IBM Brasil, o segredo está em apontar 
os limites. "Oferecemos liberdade total 
a todos os funcionários, mas antes dis
so, deixamos bem claro que tudo o que 
ele disser ou fizer é de responsabilidade 
dele". 

Segundo ele, o objetivo nunca foi 

controlar, mas sim educar. "Não é pos
sível dominar um universo de 400 mil 
funcionários", afirma. "Você precisa trei
ná-los para usar a internet de modo ade
quado". Para ajudar nessa árdua tarefa, 
a empresa conta com um guia rápido de 
uso da web. "É um documento simples e 
curto que trás algumas recomendações", 
coloca Segura. 

Quem também aposta na liberdade 
é o Google. Para eles, mais importante 
que o treinamento é a seleção das pes
soas que farão parte do quadro de fun
cionários da empresa. "A web é o nosso 
negócio. Não faz sentido cercear seu uso. 
A estratégia tem que ser confiar em quem 
contratamos", afirma. 
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A empresa, é claro, também possui 

códigos de ética e conduta, mas a boa 

intenção é fundamental. "Contratamos 

jovens muito criativos, curiosos, mas 

acima de tudo responsáveis e com mui

ta vontade de fazer e acontecer. Confiar 

neles é essencial", afirma. 

Abusos - Mas nem tudo é perfeito. 

Certa vez, um funcionário da IBM trocou 

seu número de celular e enviou um 

e-mail comunicando o fato a cerca de 15 

mil funcionários. "Centenas de pessoas 

respondiam com cópia para todos e aqui

lo gerou uma sobrecarga imensa. Pela 

primeira vez o nosso servidor balançou", 

lembra Segura. Em menos de meia hora 

já havia uma comunidade no Orkut intitu

lada "Já sei seu celular, Washington". 

Aconteceu também de um funcio

nário publicar no Youtube um vídeo com 

informações de mercado que estava 

disponível na intranet. Um outro retirou 

uma reportagem da intranet e publicou 

em seu blog com comentários irônicos. 

"Quando há algum excesso, nós senta

mos e conversamos a fim de que fatos 

assim não se repitam. Mas ninguém 

nunca foi demitido por causa desse tipo 

de comportamento", garante Segura. 

Produtividade - Existem trans

tornos, mas o sacrifício vale a pena. 0 

Google, por exemplo, encara a liberdade 

como um combustível para a criativida

de. "Nós não temos um departamento de 

inovação. Qualquer funcionário pode criar 

uma nova ferramenta que, se ganhar cor

po, pode se tornar um novo produto da 

empresa", explica Ximenes. 

Entretanto, se as coisas não anda

rem como devem, pode ser sinal que al

guém está passando dos limites. "Temos 

metas sempre muito bem definidas. Se a 

pessoa não cumprir, iremos avaliar se há 

sobrecarga de trabalho ou improdutivida

de. Cada caso é estudado individualmen

te", ressalta Ximenes. No final, se houver 

bom senso, ganham os funcionários e as 

empresas. 
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