
Cuidado ao usar a internet:
o chefe pode estar olhando
Empresas já rastreiam e-mails e fiscalizam uso do computador para garantir maior produtividade

Rodrigo Castanheira, 27 anos,
acaba de assumir a gerência
de marketing da Kathrein Mo-
bilcom do Brasil, fabricante de
antenas para telefonia celular.
O novo gerente terá a missão
de alavancar a área de marke-
ting na companhia, com o obje-
tivo de aumentar a participa-
ção da Kathrein junto às opera-
doras de telefonia móvel. Cas-
tanheira veio da Hyosung do
Brasil, empresa coreana do
setor de telecomunicações.

Ricardo Santos foi promovido
a vice-presidente de Marketing
da Computer Associates (CA)
para a América Latina. Nesta
nova função, ele será respon-
sável pelo planejamento estra-
tégico de marketing da região
e pela coordenação dos pro-
gramas globais da CA a serem
implantados na América Lati-
na. Santos, que já era diretor
de marketing da CA Brasil,
atua há 20 anos na indústria
de TI/Telecom e trabalhou em
empresas como Cisco e HP.
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A equipe do banco UBS Weal-
th Management contratou
Marcelo Mecchi para o cargo
de Chefe de Mercados da
instituição. A contratação faz
parte da estratégia de amplia-
ção da atuação do time local
de Private Bank do banco,
atualmente com 20 profissio-
nais. Mecchi é economista e
engenheiro, e chega ao UBS
Wealth com vasta experiên-
cia em Private Banking, para
coordenar os gerentes de
relacionamento.

Gilberto Farias (foto) será o
novo diretor geral para a Kodak
Polychrome Graphics (KPG)
do Brasil. Farias tem 28 anos
de experiência nas áreas co-
mercial, de logística e opera-
ções. Antes de assumir o cargo
de diretor geral para a KPG
Brasil, trabalhou na empresa
como diretor de logística e ope-
rações e suporte de vendas
Mercosul. A Kodak Polychro-
me Graphics (KPG) faz parte
do Grupo de Comunicações da
Eastman Kodak Company.

NoMSN,25%fazem
fofocadetrabalho
Estudo inglês mostra também que 80%
dasconversas são comamigos eparentes
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A Wunderman, agência de
marketing direto do Grupo
Newcomm, anuncia a contra-
tação de Fernando Taralli,
para assumir a vice-presidên-
cia executiva da empresa.
Taralli terá a missão de coor-
denar o trabalho integrado
das áreas de atendimento,
planejamento, criação, mí-
dia, database marketing, in-
ternet e produção, além de
assumir a linha de frente jun-
to ao cliente. Taralli atuou na
Sony Eletronics e Unibanco.

q
TERÇA-FEIRA
MICROEMPRESAS

BOM SENSO - Pimenta, da empresa Madis Rodbel, defende o controle no uso de e-mails e internet, para evitar distrações no trabalho

Executivocuidaráde
atendimento e criação

Anúncio da Reebok ‘glorifica a violência armada’
Comercial com o rapper americano 50 Cent é alvo de protestos e sai do ar na Inglaterra

Chefedemercados
coordenará gerentes

Marina Faleiros

Usar o e-mail da empresa para
fins pessoais – principalmente se
o conteúdo for ofensivo ouporno-
gráfico – pode ser o caminho
mais rápido para uma demissão
por justa causa. É o que indicou,
esta semana, o Tribunal Superior
do Trabalho, em decisão inédita
que autoriza as empresas a rastrea-
rem e lerem os e-mails corporati-
vos de seus funcionários. A ação
surgiu de uma disputa judicial do
HSBC Seguros contra um funcio-
nário, demitido por enviar porno-
grafia com o e-mail da empresa.
Fora do Brasil, outro caso famoso
foi a demissão do presidente da
Boeing, Harry Stonecipher, cujos
e-mails foram interceptados tam-
bém por terem conteúdo erótico.

Para Luiz Wever, sócio dire-
tor da Ray & Berntson Brasil,
que recruta executivos, as pes-
soas devem manter um e-mail
pessoal para se comunicar com
amigos e fazer isto em casa, nos
momentos de lazer. “A empresa
não pode estar vinculada com
qualquer informação que possa
denegrir sua imagem”, diz. Car-
lo Hauschil, diretor geral da
Hewitt, consultoria de RH, afir-
ma que os jovens são, principal-
mente, os que têm o hábito de uti-
lizar internet de forma indevida
no serviço. “É preciso verificar
se tem algum tipo de assunto ou
tema que extrapole para algo que
prejudique a corporação”, alerta.

Para evitar problemas como o
do HSBC e da Boeing e aumentar
o foco no trabalho, é que Rodrigo
Pimenta, diretor executivo da Ma-
dis Rodbel, fabricante de pontos
eletrônicos, decidiu bloquear a
abertura de alguns tipos de arqui-
vos e impediu a entrada em sites
com palavras restritas, além de si-
tes de e-mails, Orkut e uso de
MSN, programa de mensagens
instantâneas da Microsoft. “En-
volvi os funcionários num traba-
lhoconjunto echegamos à conclu-
sãode quedeveríamos terumcon-
trole para que os funcionários ti-
vessem maior produtividade”,
conta. Segundo Pimenta, algu-
mas pessoas chegavam a perder
30% do seu dia de trabalho com
distrações do meio eletrônico.
Agora, o acesso livre é permitido
apenas depois do expediente.

NaClássicoConsultoriaContá-
bil, o sócio Nivaldo Cleto leva a
sério a questão do foco no traba-
lho e chega a incluir na lista de si-
tes proibidos mais de 20 endere-
ços por semana. “A internet é al-
go que fascina muito e comecei a
perceber que as pessoas navega-
vam em sites com conteúdo total-
mente fora da área de trabalho e
no e-mail pessoal, às vezes, gasta-
vam de três a quatro minutos por
mensagem. Vi que perdia dinhei-
ro e produtividade”.

As empresas, diz Paulo Kretly,

gerente geral da Franklyn Covey
Brasil, mais do que nunca querem
funcionários que mostremresulta-
dos. “Se a pessoanão tiver capaci-
dade de decidir quando e que tipo
de comunicação usar, se distrai e
cai num ciclo de improdutivida-
de”. Hauschil também considera
a seleção essencial: “Quanto mais
meios de comunicação temos,
mais fácil e mais poluída ficam as
informações, o que impõeumaca-
pacidade seletiva maior”, diz.

Já Marcos Hashimoto, profes-
sor da Business School São Paulo
na área de desenvolvimento orga-
nizacional, defende que as empre-
sas devem, sim, liberar a internet
e estabelecer uma relação de con-
fiança com o funcionário, o que,
por si só, minimizaria o uso da in-
ternet para fins pessoais. “Muitas

vezes as idéias são inovadoras
porque os funcionários têm
contatos pessoais com o mun-
do exterior”. Para ele, proibir o
livre acesso énivelar funcioná-
riosporbaixo. “Édifícil estabe-
lecer como a criatividade sur-
ge, mas quando a pessoa tem
variedade de experiências e se
desconecta da situação, é que
uma idéia aparece”, diz.Hashi-
moto, no entanto, afirma que
não há mal nenhum a compa-
nhia alertar umfuncionário, ca-
so ele faça uso indevido, por
exemplo, do e-mail corporati-
vo. “Mas elas precisam usar de
forma madura ferramentas pa-
ra vasculhar e-mails, como ras-
trear algumas palavras, porque
senão também acaba virando
uma caça às bruxas”, afirma.●
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A empresa de artigos esporti-
vos Reebok foi criticada pela
ASA – Advertising Standards
Authority do Reino Unido (o
equivalente no Brasil ao Conar,
Conselho de Auto-Regulamen-
tação Publicitária) por glorifi-
car a violência armada em um
anúncio de televisão que apre-
senta o astro do hip hop ameri-
cano 50 Cent.

A propaganda, que recebeu
57 reclamações de telespectado-
res, mostra 50 Cent sentado
num quarto escuro e a essa cena
se sobrepõem trechos de músi-

ca, sirenes e vozes dizendo que
o rapper foi “derrubado a tiros”
e “levado para um hospital na Ja-
maica”. Um close-up de água
gotejante exibe um lampejo ver-
melho antes que a voz diga “al-
vejado nove vezes” e 50Cent
conte lentamente de um a nove.

Uma outra voz então pergun-
ta: “Quem é o próximo que vo-
cê planeja massacrar”? Na pro-
paganda televisiva, o astro, que
chegou ao topo da lista dos ál-
buns mais vendidos em ambos
os lados do Atlântico desde que
surgiu no cenário musical co-
mo apadrinhado de Eminem,
em 2003, depois solta uma bre-
ve risada e olha fixamente para
a câmera. O rapper, que assinou
um contrato com a Reebok no

ano passado para protagonizar
campanhas publicitárias, tem
explorado constantemente suas
origens humildes em entrevis-
tas e, particularmente, um triste-
mente famoso incidente em que
foi alvejado nove vezes por um
carro que passou por ele.

Embora o UK Broadcasting
Advertising Clearance Centre
(Centro de Autorização para
Transmissão de Publicidade do
Reino Unido), que analisa cui-
dadosamente os comerciais de
televisão antes de serem exibi-
dos, tenha determinado que o
anúncio podia ser exibido de-
pois das 21 horas, a ASA disse
que não deve ser exibido de jei-
to nenhum.

A ASA disse que a presença

de 50 Cent, cujo verdadeiro no-
me é Curtis Jackson, tem “po-
tencial para incentivar ou tole-
rar a violência”, particularmen-
te entre os telespectadores vul-
neráveis ou mais jovens” e que
a atitude do rapper tende a suge-
rir que esse estilo de vida é algo
que serve de inspiração.

Depois das reclamações, a
Reebok retirou a anúncio de 50
Cent das telas da televisão britâ-
nica em 18 de abril. Na quarta-
feira, um porta-voz da empresa
disse que “um pequeno número
de pessoas do público em geral
interpretou mal o anúncio e con-
siderou-o repulsivo”.

A Reebok argumentou que os
anúncios não glorificam a vio-
lência, mas sim o fato de que

“você pode ter sucesso acredi-
tando em si mesmo” e que fa-
zem parte de uma campanha
global mais ampla denomina-
da “I am what I am” (Eu sou
quem sou). A questão sobre o
massacre não se refere à vio-
lência, porém ao novo álbum
que tem esse nome, afirmou.

Durante o lançamento da
campanha, em março, Andy
Towne, vice-presidente de
marketing europeu da Ree-
bok, disse: “Queremos que o
mundo saiba que ‘I am what
I am’ é mais do que uma
campanha publicitária, pois
traduz o que a Reebok real-
mente é como uma marca e
é um convite para a juventu-
de de hoje aderir”. ●
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Uma pesquisa divulgada esta se-
mana pela Akonix mostra que a
utilização de programas de con-
versa instantânea, grande parte
das vezes, é feita apenas para di-
versão, e não trabalho. O estudo,
focado na Inglaterra, mostra que
pelo menos 25% dos usuários os
utilizam para fazer fofocas no tra-
balho e, entre jovens de 18 a 29
anos, 80% têm o programa para
conversar com amigos e familia-
res durante o serviço.

No Brasil, a utilização destes
softwares nas empresas também
jáé comum.“Mas este tipo depro-
grama tem o mesmo poder de dis-
tração de um telefonema, ou até
mais, porque, às vezes, a gente
não tem limite para parar de con-
versar”, diz o assistente comercial
Giancarlo Arena. Ele conta que
aprendeu a se controlar depois
que o departamento de informáti-
ca da sua empresa detectou que
ele usava durante muito tempo a
internet. Seu chefe foi avisado:
“Era tão rotineiro que não perce-
bia. Meu superior mealertou epe-
diu que eu usassse menos, aí

aprendi a me controlar", diz.
Já Mariana Caló, estagiária

da Produtora Profile, também
acha que o MSN pode atrapa-
lhar, mas consegue ignorar
bem as conversas quando pre-
cisa. Alémdisso, ela cita a eco-
nomia de pulsos telefônicos:
“A empresa tem filial em São
José do Rio Preto e me pedem
para ficar conectada, pois é
muitomelhor paranos comuni-
carmos de forma mais barata”.

De acordo com Ricardo
Moncayo, desenvolvedor da
TCP do Brasil, o MSN nem
sempre é aproveitado nas em-
presas como deveria. “É mais
uma desculpa para que as pes-
soas tenham contato com seus
amigos a qualquer momento”,
diz. Hoje, ele acha que as con-
versas atrapalham,pois tem no-
vas funções e muito trabalho.
No entanto, ele diz que na área
de informática há um momen-
to em que énecessário um des-
canso. “É preciso se distrair e
conversar compessoas.Para is-
so, o MSN é muito bom”. ●
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