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Antenado e moderninho, o 
Twitter virou o centro das aten-
ções das redes sociais. O que 
acontece na ferramenta de mi-
croblog do passarinho azul ganha 
asas e repercussão com facilida-
de viral, atravessando fronteiras 
físicas, econômicas e sociais. 
Ótimo para quem quer divulgar 
ideias, empresas ou produtos, 
ter acesso a furos e informações 
privilegiadas ou dar um upgrade 
na carreira e contratar pessoas. 
Porém, dependendo do tweet, 
pode virar uma grande dor de 
cabeça e até gerar consequências 
mais sérias para quem escreve 
comentários inapropriados. “O 
Twitter tem o dom de soltar o 
lado negro das pessoas”, comen-
ta Max Petrucci, diretor presi-
dente da agência digital Garage 
Interactive Marketing.

Foi o que aconteceu em 
alguns casos recentes envol-
vendo a ferramenta digital e 
que ganharam repercussão na 
mídia, acendendo uma luz de 
alerta para os twitteiros mais 
ativos. No começo de maio, um 
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Comentários inadequados na rede de microblogs podem prejudicar autor e até gerar processos judiciais
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comentário gerou a dispensa de 
um editor da revista National 
Geografic, demitido por criticar 
duramente uma reportagem de 
Veja. As duas publicações são da 
mesma editora, a Abril, que con-
firma a demissão, mas prefere 
não comentar o assunto. 

O fato ocorreu cerca de um 
mês depois de um executivo — 
corintiano — ser demitido da Lo-
caweb por escrever comentários 
contrários ao São Paulo Futebol 
Clube, durante um clássico que 
envolvia os dois clubes paulistas. 
O detalhe é que a empresa havia 
fechado patrocínio para estam-
par a marca nas mangas dos 
jogadores em dois jogos e man-
tém um camarote no estádio do 
Morumbi. O pedido de desculpas 
do profissional não foi suficiente 
para garantir o emprego. 

“Estamos numa fase de 
transição de diálogos privados 
e públicos. O Twitter é um es-
paço público: você só escreve 
ali algo que diria em um palan-
que para milhões de pessoas”, 
orienta Edney Souza, diretor 

da Polvora Comunicação, 
empresa especializada 
em mídias sociais.

Para o advogado Sólon 
Cunha, do escritório Ma-
chado Meyer, especialista 
em direito trabalhista e 
em recursos humanos, 
as redes sociais oferecem 
uma “presunção de anoni-
mato” que não é correta, 
mesmo em perfis falsos. 
“Hoje, a contraespiona-
gem é forte e permite 
localizar quem fez o texto. 
Numa divulgação maci-
ça, quando há exposição 
pública, é necessário ter 
exata noção da repercus-
são”, avisa. 

E quanto mais alto o 
cargo, maior a exposição 
e o “buzz” gerado pelos 
comentários, já que pode 
haver uma confusão entre 
a imagem pessoal e a da marca. 
“As empresas devem treinar 
seus executivos a lembrar que 
não são só indivíduos”, ensina 
Max Petrucci. A rede social 

confunde a pessoa física com 
a jurídica para a qual o indi-
víduo trabalha, na opinião de 
Sólon Cunha. “Você ganha um 
‘sobrenome’ pessoa jurídica na 
sociedade”, comenta. 

Ética virtual
Mesmo sem legislação especí-

fica para o mundo digital, existem 
leis “do mundo real” que preveem 
penalidades, multas e até prisão 
para quem extrapolar os limites 
nas redes sociais (ver quadro) e 
“pegar pesado” em comentários 
e posts. Para os especialistas, 
seguir um “manual” de postura 
digital ou um código de ética vir-
tual pode evitar danos à imagem 
dos twitteiros e até problemas 
mais graves, como processos e 
demissões por justa causa. 

A advogada Patrícia Peck, 
especialista em direito digital, 
destaca algumas posturas que 
devem ser evitadas nas redes 
sociais, como colocar conteúdo 
relativo à empresa em que se 
trabalha e não falar de clientes, 
fornecedores ou parceiros. Outra 
ação prudente é evitar comentar 
a rotina de trabalho que possa 
envolver algum sigilo profissio-
nal, além de não postar fotos 
mais íntimas nem ousadas na 
rede. “Devemos zelar pela nossa 
reputação digital”, ensina.

E a liberdade de expressão? 
“O mesmo artigo 5º da Consti-
tuição Federal, que a garante, 
protege a imagem, a honra e a 
reputação das pessoas”, lembra 
a advogada. 

Quem procura emprego tam-
bém deve ficar atento ao rastro 
digital deixado na rede. Muitas 
empresas de RH e recrutamento 

analisam o perfil dos can-
didatos nas redes sociais 
e, dependendo das co-
munidades que frequenta 
ou comentários que faz, 
ele pode perder a vaga. 
O consultor de redes so-
ciais da Direct Talk, Diego 
Monteiro, alivia a pressão 
sobre os funcionários e 
alerta que as empresas 
deveriam adotar políticas 
claras em relação às redes 
sociais e sua utilização, 
para evitar problemas e 
até demissões. “Antes de 
cobrar, precisa orientar. 
É necessário perceber 
que os colaboradores não 
sabem usar as redes so-
ciais”, conclui.

Saia justa
Não é só o mundo cor-

porativo, das empresas e 
relações formais de trabalho, que 
pode ser assolado por comentá-
rios inadequados no Twitter ou 
em outras redes sociais. No meio 
político, artístico ou esportivo, 
volta e meia surgem comentá-
rios que geram saias justas para 
quem escreveu ou para o alvo do 
comentário.

Na semana passada, o presi-
dente da Câmara Federal, Michel 
Temer, encerrou uma reunião 
“secreta” quando soube que o 
deputado Capitão Assumção 
(PSB-ES) estava twittando as 
discussões sobre uma Propos-
ta de Emenda Constitucional 
(PEC) que propõe a criação 
de um piso nacional para os 
policiais de todo o País. O com-
portamento do deputado gerou 
discussão entre os parlamenta-
res presentes.

Para evitar contratempos, 
às vésperas da Copa do Mundo, 
atletas das seleções da Espanha 
e da Inglaterra não poderão 
postar no Twitter e no Facebook 
durante o Mundial, segundo a 
emissora inglesa BBC. De acor-
do com a Federação de Futebol 
da Inglaterra, os ingleses só po-
derão falar através do site oficial 
do governo. Do lado espanhol, 
o treinador da seleção, Vicente 
del Bosque, responsável pela 
proibição, alegou não querer 
distrações por parte dos joga-
dores. No Brasil, Kaká disse que 
iria deletar a conta da esposa 
após ela reclamar do técnico do 
Real Madrid, Manuel Pellegrii, 
que havia substituído o meio-
campista brasileiro. Como tudo 
na vida, para usar o Twitter 
uma dose extra de bom senso 
sempre vem a calhar...

Twittando perigosamente

Conduta digital Legislação Penalidade

Usar logo ou marca de empresas 
em sites, comunidades ou em ou-
tros materiais sem autorização 
do titular; ou imitá-los de modo 
que possa induzir à confusão

Art. 189, Lei no 9279/96 Crime 
contra a propriedade indus-
trial

Detenção de três meses a um 
ano ou multa 

Enviar ou publicar informações 
para concorrentes de mercado 
que sejam confidenciais

Art. 195, Lei no 9279/96 Crime 
de concorrência desleal

Detenção de três meses a um 
ano ou multa

Enviar e-mail a terceiros con-
tendo informação considerada 
confidencial

Art. 153, Código Penal Divulga-
ção de segredo

Detenção de um a seis meses 
ou multa

Divulgar informações confiden-
ciais referentes ao seu trabalho 
através de e-mails, chats, comu-
nidades etc.

Art. 154, Código Penal Violação 
de segredo profissional

Detenção de três meses a um 
ano ou multa.

Causar danos devido à quebra 
de sigilo profissional, abuso do 
direito de liberdade de expres-
são, comentários ofensivos ou 
agressivos sobre empresa ou 
pessoa

Arts. 187, 927, 1016 do Código 
Civil

Pagar indenização relacionada a 
danos morais e materiais causa-
dos, podendo haver aumento de 
pena por ter ocorrido na internet 
(maior poder destrutivo, mais 
exposição e alcance)

Divulgar informação financeira 
da empresa em comunidades, 
palestras internas de resultados 
no YouTube, antes de formalizar 
junto a CVM e investidores

Infração a Instrução CVM 358 – 
Fato Relevante

Penalidades previstas pela CVM, 
que incluem multa elevada 

Colaborador falar mal de supe-
rior hierárquico (chefe) ou cole-
ga de trabalho na internet

Infração da Consolidação das 
Leis do Trabalho, conforme art. 
482 da CLT

Demissão por justa causa ou res-
cisão de contrato de trabalho 
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