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Impor diretrizes claras é a melhor forma de resolver a questão. 
 
O mundo a um clique do mouse. E o mundo nas mãos de um funcionário. Por encurtar distâncias 
e dar rapidez aos processos, a internet é uma ferramenta indispensável para qualquer tipo de 
negócio. E-mails, sites de clientes e portais de notícias são fundamentais para o andamento das 
empresas. Mas, por outro lado, existem sites de bate-papo, de conteúdo adulto, de 
relacionamento e de mensagens instantâneas que, se liberados, podem prejudicar a concentração 
do empregado mais disperso.  
 
A incógnita dos gestores é liberar ou não sites pessoais. Segundo pesquisa realizada pelo Instituto 
QualiBest com mais de 2 mil pessoas, divulgada em fevereiro, as empresas estão divididas entre 
liberar o acesso ou restringir alguns portais. Dos entrevistados que afirmaram utilizar a internet 
no escritório, 47% têm acesso livre, 32% têm grande restrição e 21% têm alguma restrição de 
conteúdo. Os programas que costumam ser vetados são os de conteúdo adulto (77%), Orkut e 
outros sites de relacionamento (61%), programas de instant messenger, como ICQ e MSN (59%), 
e salas de bate-papo (53%). Dos 2.140 respondentes com acesso a internet no trabalho, 89% 
afirmaram que a utilizam para fins pessoais, considerando-se que os usos mais comuns são o 
acesso aos e-mails pessoais (82%), pesquisas em buscadores (77%) e acesso a notícias e ao 
Internet Banking (69% cada). 
 
Na empresa de tecnologia Hewlett-Packard (HP) não há bloqueios, mas recomendações gerais de 
bom uso da internet, explica Jair Pianucci, diretor de Recursos Humanos (RH). Segundo o 
executivo, há um alerta quando o empregado entra em um site não recomendado, mas continuar 
ou não é decisão do funcionário. "A HP deixa a internet sem bloqueio em um atestado explícito da 
frase: nós confiamos em você. Com isso, a resposta dos funcionários é: eu também confio em 
você. É melhor não ter vigilância, mas diretrizes e controle de resultados", acredita. Se a empresa 
criar um ambiente de rigidez e de desconfiança, o funcionário vai responder no mesmo nível, 
considera Pianucci. Para o diretor, o próprio sistema HP vai adequar o colaborador que fica fora do 
padrão. "Não temos portas nem salas fechadas. Isso acaba exigindo que todos tenham respeito 
pelos demais", avalia.  
 
Andréa Ramal, diretora da ID Projetos Educacionais e doutora em Educação concorda com 
Pianucci. Para a executiva, não adianta censurar e sim buscar a razão pela qual o funcionário não 
está comprometido. "É impossível bloquear tudo. O gestor pode bloquear os sites e o funcionário 
vai ficar no celular. Sou favorável à consciência sobre os compromissos da empresa". 
 
Na Boehringer Ingelheim, o conceito é diferente. André Martins, gerente de Informática da 
farmacêutica, explica que a empresa não faz bloqueios nos e-mails, mas o software controla 
diversos sites, como MSN e e Orkut. Martins explica que o esquema de configuração não permite 
que os funcionários driblem o sistema para entrar nos portais proibidos, mas quando isso ocorre, 
o próprio setor de Informática conversa com o empregado. Se houver um segundo movimento, o 
papo já é com o gestor. "Tratamos o assunto com transparência. Os funcionários sabem até onde 
podem ir", explica.  
 
Transparência é a palavra-chave para o bom relacionamento. No Hospital São Luiz, em São Paulo, 
os funcionários precisam de autorização da direção para ter um login de acesso à internet. Assim 
que recebe o ok, o empregado recebe um e-mail informando que ele é responsável pelos sites 
acessados e que o sistema tem ferramentas de monitoramento, afirma o gerente de TI do 
Hospital São Luiz, em São Paulo, Paulo Soares. 
 
Em empresas menores, o controle não diminui. Na Feixe Telecom, apenas dois computadores têm 
acesso ao MSN e o programa só pode ser usado para fins comerciais.  



Paulo Campos, sócio da empresa, diz que no início tudo era liberado, mas depois concluiu-se que 
a produtividade dos funcionários caia muito. "O profissional não foca em seu trabalho, passa ter 
acesso a outras pessoas, principalmente pelo MSN. Hoje, só a parte comercial usa o programa 
para falar com os contatos para suporte do cliente". Por ser um site de uso particular, o Orkut não 
é liberado em nenhuma máquina. "Sinceramente, não consigo visualizar com o Orkut pode ajudar 
no negócio", questiona. 
 
Empresa tem direito de monitorar e-mail  
 
O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região - São Paulo (TRT-SP) determinou que é direito e 
dever do empregador manter vigilância sobre tudo o que acontece no local de trabalho, 
concedendo a ele o direito de monitorar as informações dos computadores de seus funcionários. 
Com base nesse entendimento, aceita como prova válida de falta grave e-mails e documentos 
encontrados em computador da empresa.  
 
O advogado Filipe Fonteles Cabral, especialista em Direito da Tecnologia e da Internet do 
escritório Dannemann Siemsen, diz que a partir dessa decisão criou-se jurisprudência para a 
questão e toda a empresa pode monitorar o computador do funcionário, porque o terminal é 
instrumento de trabalho que é fornecido pela companhia. "Quando a empresa está monitorando, 
ela indica que está protegendo o negócio", explica.Ele lembra que a empresa deve informar assim 
que o colaborador começar a trabalhar que ele está sendo monitorado. "A companhia não pode 
vigiar o computador sem que o empregado saiba. Para evitar ações na Justiça, basta que o 
empregador avise que a empresa tem a política de monitorar os sites e e-mails", afirma.  
 
Cabral lembra que apesar de não haver legislação específica para o tema, a Consolidação das Leis 
Trabalhistas (CLT) já prevê que se o empregado tiver sido insubordinado, a empresa pode demiti-
lo por justa causa. Se o funcionário for pego tentando driblar o sistema para entrar em sites 
proibidos, cabe a empresa partir para a negociação e se houver reincidência, a demissão.  
 
Em caso julgado pelo TRT-SP, uma ex-assistente de uma empresa de importação e exportação 
entrou com processo sustentando que seriam ilícitas as provas apresentadas pela empresa para 
justificar sua dispensa por justa causa. De acordo com a ação, uma testemunha presenciou a 
reclamante recebendo um "fax suspeito". Interpelada, ela teria se recusado a mostrar ou explicar 
o teor do documento. Ao examinar um computador de sua propriedade, a empresa encontrou 
arquivos comprovando que a ex-assistente repassou informações sigilosas a outro ex-empregado, 
que trabalhava para empresa concorrente. A assistente foi demitida por justa causa por cometer 
"falta gravíssima". 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 4 abr. 2006, Gerência, p. B-10. 
 


