
Jogos on-line no escritório prejudicam negócios, informa Websense  
 
Mais da metade dos gerentes de TI informou que seus funcionários acessam jogos on-line no 
ambiente de trabalho, segundo uma pesquisa realizada pela Websense Inc. (Nasdaq: WBSN), líder 
mundial em soluções para o gerenciamento da Internet para funcionários. E, aproximadamente, 
um em cada três funcionários afirmou ter instalado jogos em suas estações de trabalho. Além 
disso, 55% dos gerentes de RH expressaram preocupação sobre o fato de os funcionários 
utilizarem aplicações deste tipo no escritório.  
 
''A explosão dos jogos on-line atingiu inicialmente o ambiente de trabalho devido à predominância 
do acesso à Internet por banda larga'', analisa Adauto de Mello Júnior, diretor de Vendas da 
Websense para a América Latina. ''Hoje, os funcionários baixam jogos gratuitos por meio de redes 
P2P, alguns dos quais trazem códigos móveis maliciosos embutidos. A maioria não está ciente 
sobre os problemas de segurança e horas de help desk necessárias para resolver os danos que 
estes games podem trazer para o ambiente de trabalho''.  
 
A popularidade dos jogos on-line não mostra sinais de enfraquecimento. A Datamonitor prevê que 
o faturamento com softwares para jogos no mundo todo terá crescimento significativo, passando 
de US$ 17,7 bilhões em 2001 para US$ 21,6 bilhões em 2006, o que significa um incremento de 
22% no período. Já a expectativa do instituto Jupiter Research é de que o aumento da audiência 
de games seja de 18%, com 61% de penetração em 2007, embora os usuários de jogos em PCs 
devam exceder o número de usuários de jogos em consoles. De acordo com a Websense, existem 
hoje mais de 10 milhões de páginas Web relacionadas a jogos no mundo todo. Somente no Brasil, 
houve crescimento de 47% no último ano.  
 
Para ajudar as empresas a controlar o acesso dos funcionários aos sites da Web referentes a 
jogos no ambiente de trabalho, a Websense está lançando a primeira plataforma para 
gerenciamento de Internet para funcionários (EIM) que vai controlar o uso do computador do 
funcionário na porta de acesso à Internet. O Websense Enterprise v5 permite às empresas 
gerenciar o acesso dos funcionários a websites que contenham jogos e protocolos P2P, usados 
para fazer o download de pacotes e aplicações de games. ''À medida que os jogos para PCs 
tornam mais interessantes e interativos, exigem cada vez mais banda de Internet e maior 
participação do funcionário'', comenta Mello.  
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