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Aumentam os casos de funcionários que perderam seus empregos por
usarem seus espaços na web para falar mal das empresas ou dos chefes

Empresa se desfaz da fatia de
7,9%por cerca de US$ 300milhões

Blogssetransformam
emcartasdedemissão

GMvaivender
participaçãona
japonesaIsuzu
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A culpa foi doDiário de Bridget
Jones, romance de Helen Fiel-
ding de 1996. Jennifer Grey,
uma mulher de 30 e poucos
anos da Inglaterra, com um
dom para escrever coisas en-
graçadas, inspirou-se no livro e
começou a escrever seu pró-
prio blog, ou diário na internet.
Mas ela quasenão riu porúl-

timo.Grey (nãoé seunomever-
dadeiro) percebeu que, se não
parasse, seria uma questão de
tempoaté seupatrão –mencio-
nadodemaneirapouco lisonjei-
ra na blogosfera – descobrisse.
“Senti que havia uma possibili-
dade muito real de perder o
meuemprego,eesteeraumris-
co que eu não podia assumir.”
Os blogueiros aprenderam

essa lição damaneira mais du-
ra. Na semana passada, uma
ação judicial foi movida contra
uma ex-assessora do Senado
americanocujoblogexplícito e
efêmerosobrerelaçõescomau-
toridadesdeWashington inco-
modouraposaspolíticas.Jessi-
ca Cutler está sendo processa-
da por invasão de privacidade
por um ex-consultor jurídico
de um senador republicano de
Ohio.Ela foidemitidaem2004,
quando seu diário apareceu
numpopularblogde fofocasde
Washington.
Outros trabalhadores ame-

ricanos perderam o emprego
por manterem blogs. A Delta
Airlines demitiu a comissária

de bordo Ellen Simonetti –
mais conhecida como “Rainha
doCéu”–porcolocar fotos“im-
próprias” dela mesma com o
uniforme da empresa no blog.
No Google, um programador
iniciouumblogpoucosdiasde-
pois de começar no emprego,
indicandoqueoplanodesaúde
da gigante de internet era bem
pouco generoso, e que a comi-
da grátis oferecida era apenas
uma isca para se trabalhar de-
pois da hora do jantar.
Voltando à Grã-Bretanha,

osempregadoresestãoreagin-
do de maneira parecida. O

exemplomais conhecido é o da
cadeia de livrarias Watersto-
nes. No ano passado, Joe Gor-
don foi demitidopor descrever
seusempregadorescomo“Bas-
tardones”(trocadilhocomono-
meda loja) e seusupervisor co-
moMau Patrão.
Mas, longedeaniquilarode-

sejo das pessoas de colocar de-
talhes de suas vidas, inclusive
do trabalho, na internet, tudo
indicaque isso está causandoo
efeitocontrário.Hoje,háquase
30milhões de blogs, segundo o
site especializado em blogs te-
chnorati.com, e outros 70 mil

são criados todos os dias.
Já os empregadores ten-

dema sermenos simpáticos
aosblogs:unssepreocupam
com a possibilidade de seus
empregados revelarem in-
formações confidenciais da
empresa;outros,comaspes-
soas dizerem coisas impró-
prias sobre seus colegas ou
patrões.
“Os empregados bloguei-

ros às vezes escrevem sem
pensar, especialmente pela
natureza informal do blog”,
diz BenWilmott, do Charte-
red Institute of Personnel
and Development da Grã-
Bretanha.
Muitas companhias rea-

gem proibindo seus funcio-
nários de escreverem blogs
ou, pelo menos, de mencio-
nar o nome do empregador
ou algum detalhe identifica-
dor em seus blogs. MasWil-
mott considera isso contra-
producente.
“Os empregadores preci-

sam encontrar um equilí-
brioentreorespeitoàs liber-
dadeseàprivacidadedoem-
pregado e a proteção dos in-
teressesda empresa”, diz.A
Microsoftencorajaseusfun-
cionários a escreverem blo-
gs, mesmo porque muitos
acabampromovendoospro-
dutos da empresa.●
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AGeneralMotorsanunciouon-
temque vai vender a participa-
çãode7,9%dasaçõesdafábrica
japonesa Isuzu por cerca de
US$ 300 milhões, encerrando
35anosdepresençaemseucon-
junto de acionistas. A GM ven-
derá as mais de 90 milhões de
ações do fabricante japonês às
empresasMitsubishiCorp., Ito-
chu Corp. e Mizuho Corporate
Bank, que já são os principais
acionistas da Isuzu.
Odinheiroobtidocomaven-

da das ações será usado pela
GM “para apoiar o plano de
reestruturação na América do
Norte,financiarfuturasiniciati-
vas de crescimento, fortalecer
afolhaderesultadosefinanciar
outras prioridades corporati-
vas”. A GM passa por um pro-
cessodereestruturaçãonosEs-
tadosUnidos,emconseqüência
daperdadeespaçonomercado
de automóveis, que provocou
prejuízo deUS$ 10,6 bilhões no
ano passado.
O presidente do conselho de

administração e diretor-execu-
tivodaGM,RickWagoner,afir-
mou, por meio de comunicado,
que“arelaçãode35anosdaGM
comaIsuzu foi sólida”. “Eespe-
ramos continuar comnossa re-
lação.”Aempresatinhapartici-
paçãonaIsuzudesde1971,quan-
do comprou cerca de 34% das
açõesdaempresa japonesa.Es-
ta participação aumentou para
49%,mas em 2002 a GM come-
çoua se livrar de ações para ar-

recadar cerca de US$ 500 mi-
lhões.Entre 2002 e2005, a par-
ticipação caiu de 12 para 7,9% .
“Vamosmanter nossas rela-

ções estratégicas com a Isuzu
nas muitas áreas de coopera-
çãoqueestabelecemosaolongo
dos anos. Ao mesmo tempo, a
GM dará outro passo para me-
lhorar a posição de liquidez”,
acrescentouWagoner.
Entreasparceriasqueserão

mantidas, destaca-se a monta-
gemedistribuição de caminho-
netesdetamanhomédionasre-
giões da Ásia e do Pacífico, da
América Latina, da África e do
OrienteMédio,assimcomoode-
senvolvimentodemotoresadie-
sel para carros na Europa. A
GMeaIsuzutambémcontinua-
rão trabalhando juntas no de-
senvolvimento e fabricação de
motoresadiesel paracaminho-
netesdegrandeportenosEUA,
assimcomonodesigne fabrica-
ção de veículos comerciais.
Nos últimos meses, a Gene-

ralMotors se viu forçada aven-
derpacotesacionáriosquepos-
suía emvárias companhias, pa-
ramelhorar sua situação finan-
ceira. No início deste mês, a
companhiachegouaumacordo
para avendade 51%daGmac, o
braço financeiro da empresa,
porUS$ 14 bilhões. Alémdisso,
vendeu17%desuaparticipação
na Suzuki, por cerca de US$ 2
bilhões, assim como toda sua
participação na Fuji Heavy In-
dustries (20% ), grupo que con-
trola o fabricante de automó-
veis japonês Subaru. ● EFE
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