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Você está no trabalho lendo este artigo na internet? O texto tem algo a ver com seu trabalho? 
Para seu bem, espero que sim. 
 
Enquanto a tecnologia facilita que trabalhemos o tempo inteiro, também facilita que nossos 
empregadores saibam quando não estamos trabalhando. De acordo com recente pesquisa da 
Associação Americana de Administração, mais de 75% dos empregadores dos Estados Unidos 
monitoram a navegação individual de seus trabalhadores na internet e assustadores 26%, de fato, 
demitiram alguém por fazê-lo. 
 
Veja os números um pouco mais de perto e você verá o por quê: algo entre 50% e 75% dos 
funcionários dos Estados Unidos (depende da pesquisa que se use) admitem que navegam na 
internet no trabalho por motivos pessoais. E quase 25% dos funcionários homens admitiram já ter 
visitado um site pornográfico no trabalho (este número vem de uma empresa que vende produtos 
de monitoração de funcionários: tem um interesse aberto em retratar o trabalhador dos Estados 
Unidos como um preguiçoso obcecado por pornografia; mas a empresa provavelmente não tirou 
isso do nada). 
 
A perda da produtividade é apenas metade do problema: nos Estados Unidos, as empresas podem 
ser processadas, e o são, pelo que seus funcionários fazem na internet. E-mails obscenos, piadas 
em mensagens instantâneas, sites pessoais na internet que revelam segredos, sites pornôs como 
tela de fundo são, todos, possíveis processos aguardando ser abertos. 
 
Os funcionários admitem sem receios que estão viciados em seus brinquedos virtuais: 52% das 
pessoas com internet no trabalho dizem que prefeririam abrir mão do café e não de seu acesso 
individual à rede, segundo recente pesquisa. 
 
Então, o que as empresas deveriam fazer? E, mais diretamente, quando é prudente para o ciber-
assalariado americano navegar no trabalho? Um juiz em Nova York recentemente deparou-se com 
essa questão e, para surpresa geral, ergueu-se em defesa dos internautas no trabalho. O caso 
envolvia um funcionário do departamento de Educação da cidade de Nova York, que estava com 
problemas por ter visitado um site de viagens durante o horário de trabalho. 
 
O juiz decidiu que ele não deveria ser demitido, comparando a internet ao modesto telefone. O 
funcionário em questão, Toquir Choudhri, argumentou que seus hábitos na internet não 
interferiam em seu trabalho. E para desalento dos contribuintes nova-iorquinos, parece que é 
verdade: o órgão tem tão pouco trabalho a fazer, que Choudhri poderia ter navegado a maior 
parte do dia, sem atrapalhar a produtividade do departamento. O departamento de Educação, 
entretanto, o demitiu, liberando uma torrente virtual de revolta entre os defensores dos direitos 
on-line. 
 
Alguns funcionários, simplesmente, não conseguiram entender, quando uma empresa dos Estados 
Unidos recentemente deu a seus empregados 48 horas para remover todos os itens pessoais da 
base de dados do servidor. Muitos reagiram com revolta: onde o mundo irá parar quando os 
chefes podem dizer aos funcionários que não podem armazenar, nos computadores do escritório, 
videoclipes de shows de calouros de quinta categoria ou a última videopiada na internet? 
 
Depois de irritadas trocas de e-mails, o gerente de tecnologia da informação lembrou o que todos 
já deveriam saber (mas provavelmente não o sabiam): que a empresa é dona dos computadores 
e os funcionários os usam com seu consentimento. 
 
Quase todos os que trabalham nos Estados Unidos estão no mesmo barco: um empregador que 
explicite isso em sua política de uso de computadores — e muitos o fazem — não dá o direito ao 



funcionário de usar os computadores do escritório para assuntos pessoais. Nesses casos, a 
maioria dos tribunais se: coloca ao lado do patrão, não do funcionário. 
 
A grande parte dos americanos compreende que não pode usar o carro da firma para dar uma 
volta com a namorada ou os filhos — ou bater e ferir alguém e esperar que o empregador pague 
pelos danos. Por que deveria ser diferente no ciberespaço? De acordo com outra pesquisa recente, 
quase 20% dos sites visitados pelos funcionários durante o trabalho representam alguma ameaça 
potencial à segurança da rede local e 8% de processos judiciais. 
 
Ainda mais assustador para os empregadores foi a recente decisão de um tribunal de Newjersey 
determinando que não apenas têm permissão, mas são obriga dos a monitorar o uso da internet 
pelos funcionários. O processo envolvia um funcionário que acessava constantemente sites 
pornográficos no trabalho. Sua mulher processou o empregador depois que o homem, 
supostamente, colocou fotos de sua enteada em um site pornô enquanto estava no trabalho. 
 
Ninguém sabe ainda se outros Justados seguirão a decisão e se a obrigação de monitorar o 
comportamento dos funcionários se aplicaria em circunstâncias me nos atrozes. Certamente, será 
suficiente para fazer com que os empregados dos Estados Unidos pensem duas vezes antes de 
fazer vista grossa ao uso pessoal da internet no trabalho. 
 
A questão da lei, é claro, não ! encerra toda a história. Os empregadores que monitoram cada 
passo na internet podem acabar alienando o quadro de funcionários. Os empregadores tentam 
equilibrar as necessidades pessoais dos trabalhadores com as exigências de resultados financeiros 
desde muito antes da era da internet. Em um mundo no qual todos trabalhamos muito, nossos 
chefes deveriam admitir alguma espiada a um site de viagens ou de cozinha durante o horário da 
empresa. 
 
Como tudo na vida, é uma lei de equilíbrio. Os empregadores dos Estados Unidos precisam 
proteger sua rede e lucros, mas sem se comportar como ciber-carcereiros. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26 jun. 2006, Tecnologia & Telecomunicações, p. B3. 
  


