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A internet representa hoje uma importante ferramenta
em nosso cotidiano. Não se imagina mais um mundo sem
ela, mas é importante atentar para que o seu uso seja ade-
quado, principalmente dentro do ambiente de trabalho.
Não é raro um profissional interromper uma atividade no
trabalho para atender o celular, mandar mensagens, checar
e-mails ou atualizar redes sociais. 

Tantas distrações digitais acabam impactando negativa-
mente na produtividade do funcionário. Pesquisas apontam
que o tempo médio necessário, após distração com alguma
ferramenta digital, para se retomar o foco na tarefa executa-
da anteriormente é de 20 minutos. Além disso, o hábito fre-
quentemente torna o trabalho mais difícil e prejudica o pen-
samento criativo.

A abundância de ferramentas digitais acabou produzindo
um efeito inverso ao esperado. Ao invés de promover maior
produtividade e tornar o trabalhador mais acessível, acabou
por expô-lo a um constante bombardeio digital que também
prejudica a sua capacidade de assumir suas responsabilida-
des com o foco e empenho necessários. O que nunca é satis-
fatório para empregado e empresa.

Estudo da Triad, empresa de consultoria especializada,
constatou que 80% dos empregados gastam até três horas da
jornada de trabalho com atividades estranhas à função. 

Diante desse cenário, as empresas se veem obrigadas a criar
um modelo novo de gestão para promover o melhor uso de mí-
dias sociais e outras ferramentas de comunicação que envol-
vem treinamentos e a integração de ferramentas no ambiente

de trabalho, que proporcionem a comunicação e informação
com outras pessoas dentro do seu contexto de trabalho.

Essa mudança de gestão pode promover maior clareza so-
bre o melhor uso das ferramentas digitais pelos funcionários,
resgatar o foco do trabalhador nas suas obrigações mais impor-
tantes e consequentemente estimular maior produtividade.

Evitar o mau uso da internet e das demais ferramentas di-
gitais pode ainda reduzir a necessidade de advertir o funcio-
nário pela conduta inadequada, além do número de demis-
sões por justa causa e do volume de ações trabalhistas que
são movidas em sua decorrência. 

O TST, por exemplo, reconheceu recentemente a demissão
por justa causa de um funcionário que utilizava o equipa-
mento de trabalho para acessar sites de relacionamento, tro-
cando mensagens de correio eletrônico com piadas grotescas
e imagens inadequadas, como fotos de mulheres nuas.

No Distrito Federal, uma funcionária tentou reverter de-
missão por justa causa alegando violação de sigilo de cor-
respondência, pois a empresa em que trabalhava usou men-
sagens do e-mail coorporativo para provar que ela estava
maltratando clientes. 

Mas a Justiça negou o pedido, entendendo que o e-mail cor-
porativo é uma ferramenta de trabalho e, portanto, não se en-
quadra nas hipóteses previstas nos incisos 10 e 12 do artigo 5º
da Constituição Federal, que tratam, respectivamente, da in-
violabilidade da intimidade e do sigilo de correspondência.

O controle do e-mail e a disciplina do funcionário ainda são
as maneiras mais eficazes, tanto de proteção e fiscalização das
informações que tramitam na empresa, inclusive sigilosas,
quanto de evitar o mau uso da internet, que pode até mesmo
atentar contra a moral e os bons costumes, causando prejuízos
tanto para a empresa, quanto para o funcionário. 

DORA RAMOS
FUNDADORA E DIRETORA-RESPONSÁVEL PELA FHAROS ASSESSORIA EMPRESARIAL

O
que faz uma empresa se destacar em re-
lação às demais que prestam o mesmo
tipo de serviço? Geralmente, a resposta
imediata para essa pergunta é baseada
em critérios como bom atendimento,
competitividade e resultados de quali-
dade. Tudo isso, obviamente, é funda-
mental, porém há ainda outros aspectos

muito relevantes que fazem a diferença, sendo o mais im-
portante deles a transparência.

Na área da Contabilidade,
essa qualidade é ainda mais
importante. Com o cresci-
mento econômico do país e
as transações de capital, é
cada vez mais relevante o
papel do profissional com
competências contábeis. 

Na maioria das vezes, in-
clusive, as soluções mais rá-
pidas ou lucrativas não são as
melhores alternativas. E, ao
longo do tempo, temos visto
que há um maior grau de res-
ponsabilidade para quem at-
ua como gestor de dados e
informações econômicas.

Para o contabilista inserido numa realidade repleta de
processos burocráticos, o conflito entre o que é correto e
o que é exigido é um fato do cotidiano. Por isso, a expe-
riência e o feeling não são mais fatores diferenciais: exi-
ge-se um elenco de habilidades técnicas sobre procedi-
mentos vitais para o sucesso da companhia.

Entretanto, para que tudo ocorra da forma mais eficiente, é
essencial que os contratantes sejam transparentes na relação
com seus contadores e exponham todos os detalhes das transa-
ções para que, juntos, possam agir pelo caminho apropriado.
Nesse contexto, cabe aos gestores da área financeira ouvir as re-
comendações do profissional escolhido para realizar a parceria. 

Podemos dizer, então, que os resultados gerados pelo
departamento de contabili-
dade ultrapassam as sim-
ples exigências legais. 

Muito além delas, é possí-
vel fortalecer uma marca e
criar condições de cresci-
mento para uma empresa.
Afinal de contas, sem a ne-
cessária solidez financeira, é
impossível que uma organi-
zação consiga influenciar
positivamente seu mercado,
já que somente a estabilida-
de nos negócios permite a
execução de bons projetos,
independentemente do seg-
mento em que se atua. 

Transparência, diferencial 
na contabilidade

Internet em excesso reduz 
produtividade do funcionário

As tendências
do mercado
de consumo 
e o direito do
consumidor
BRUNNO PANDORI GIANCOLI
CONSULTOR DO VISEU ADVOGADOS

A correta compreensão do mercado de consumo exige
uma observação constante das suas nuances e tendên-
cias. Para o jurista esta tarefa é quase hercúlea, pois ele é
obrigado a lidar com conceitos e ideias estranhas ao seu
mundo. Mas para todos aqueles que militam com o direito
do consumidor a “tarefa” passou ao status de necessidade.
Isso porque o consumerista não pode enxergar o mercado
de consumo com lentes exclusivamente legalistas, pois,
certamente, terá uma visão distorcida da realidade.

Dentre as tendências do mercado, algumas ganham
destaque no cenário jurídico, justamente porque estão
intimamente relacionadas com os princípios e garan-
tias fundamentais dos consumidores previstas na Polí-
tica Nacional das Relações de consumo do Código de
Defesa do Consumidor.

Uma delas é o fenômeno chamado full frontal. Trata-
se de uma postura de total transparência das empresas
frente aos seus clientes, ou como preferem os marque-
teiros que a defendem: “não apenas transparentes, mas
nus e orgulhosos.” Obviamente a transparência não é
uma novidade no direito do consumidor, mas é algo
“novidadeiro” no mercado. 

A transparência numa perspectiva jurídica filia-se ao
princípio da boa-fé, de que constitui uma derivação con-
cretizadora, uma espécie de subprincípio, isto porque as re-
lações de consumo devem se firmar em ambiente de abso-
luta transparência entre as partes, sob pena de viciar a ma-
nifestação de vontade do consumidor (art. 4.º, IV, do CDC). 

A principal consequência do princípio da transparên-
cia é, por um lado, o dever do fornecedor de informar e,
por outro, o direito à in-
formação do consumidor.
Transparência não impor-
ta apenas em dever nega-
tivo do fornecedor. Im-
porta também num con-
junto diversificado de de-
veres procedimentais que
recaem sobre aqueles que
fornecem produtos e ser-
viços no mercado de con-
sumo. 

Nesta dimensão, a
transparência tem a ver
com a qualidade e a quan-
tidade da informação que
o fornecedor tem que
prestar ao consumidor,
consoante arts. 8.º, pará-
grafo único, 9.º, 10, 30, 31,
36, 46, 52, 54, § 4.º do CDC.

Sem parecer uma ob-
servação ululante, é im-
portante observar que a
transparência como con-
ceito jurídico é algo muito
maior que uma simples
técnica mercadológica, a
exemplo do mencionado full frontal. Mas esta prática, cu-
ja filosofia exige que as falhas e erros de uma empresa de-
vem ser postas à vista de seus clientes é uma tendência de
mercado interessante: expor-se ao consumidor, ou seja,
manter-se transparente é uma vantagem competitiva, ca-
paz de criar um valor de fidelização com seu público. 

A adoção do full frontal permite ao empresário ser visto
como um sujeito falível e, portanto, real. E, curiosamente,
os clientes demonstram uma clara preferência de relacio-
nar-se com empresas que demonstram esta postura, con-
firmando a tese de Jean_Louis Hamon, o qual afirmava
que "uma boa confissão vale mais do que uma boa descul-
pa". Dessa forma, a transparência deixa de ser um dever e
transformar-se num benefício, num instrumento de hu-
manização das relações de consumo.

O conhecido “caso Spoleto” é o maior exemplo de su-
cesso por meio da técnica do full frontal. Após a edição de
um vídeo satírico do grupo porta dos fundos no seu canal
no Youtube, o qual tinha como mote central a forma que
os funcionários da Spoleto conduziam o atendimento de
seus clientes, a empresa utilizou o mesmo canal (e os mes-
mos atores) para “revidar” a falha e assumir o erro tam-
bém de uma forma bem humorada. 

A postura honesta da empresa foi muito bem aceita pe-
los consumidores, garantindo a sobrevivência do negócio
e uma maior fidelização dos seus clientes. Mais do que
uma simples ideia de transparência, a conduta da Spoleto
foi capaz de transformar pó em magia, até porque, como
bem disse Salústio, “poucos são aqueles para os quais a
honestidade tem mais valor do que o dinheiro”. Comple-
tando a ideia: ainda são poucos os que sabem transformar
a honestidade e a transparência em dinheiro, pois, se
cliente satisfeito e feliz é o mesmo que dinheiro no caixa,
então felicitações à Spoleto !!!!
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FÁBIO SAAD
GERENTE SÊNIOR DAS DIVISÕES DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E 
MERCADO FINANCEIRO DA ROBERTO HALF

Os profissionais do mercado financeiro já viveram me-
lhores dias, principalmente quando o assunto é a remune-
ração variável, ou o famoso bônus. Em 2012 os executivos
deste segmento sentiram no bolso a queda de aproxima-
damente 40% no pagamento do benefício e para 2013 a
notícia novamente não é
positiva. A queda esperada
nos bônus é de 20%.

A explicação para as se-
guidas quedas na remune-
ração variável dos profissio-
nais da área é a redução da
margem dos bancos em ge-
ral,  com os estrangeiros
muito impactados pela cri-
se internacional, e os nacio-
nais pela queda dos juros e
aumento da Inadimplência.
As operações mais afetadas
foram as de atacado.

Do ponto de vista de re-

cursos humanos, neste mercado é cada vez mais notória a
insatisfação dos profissionais. Desde a crise mundial de
2009 a remuneração de uma forma geral saiu dos altos pa-
tamares e vem decrescendo ao logo dos anos, mas sem
queda no volume de trabalho.

Apesar do incômodo, os profissionais não possuem
muitas oportunidades para movimentação neste seg-
mento, que é extremamente restrito. No entanto, cada
vez mais é possível observar executivos deixando este

mercado para empreender
por conta própria ou em
busca de transições para in-
dústria e boutiques de in-
vestimento. 

Há outra tendência no
mercado financeiro de ca-
da inst i tuição focar  nas
operações mais rentáveis.
Na prática isto significa al-
gumas reduções de posi-
ções nos quadros. Longe de
uma demissão em massa,
mas sim uma reestrutura-
ção pontual, ou um “ajuste
silencioso”.

Mercado financeiro em ebulição

Cada vez mais é possível observar
executivos deixando este mercado para
empreender por conta própria ou em
busca de transições para indústria e

boutiques de investimento
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 16 abr. 2013, Primeiro Caderno, p. A15. 




