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(...) na era da mídia always on o passado importa pouco,  

o futuro chega rápido e o presente é onipresente.  

(SANTAELLA e LEMOS, 2010, p.61) 

 

 

 

 

As sociedades contemporâneas não podem ser descritas sem que se 

reconheça que elas têm um caráter fibroso, filamentoso, aramado, cerrado, 

filiforme, capilar, que não se faz apreender por noções como níveis, camadas, 

territórios, esferas, categorias, estruturas, sistemas.  

(LATOUR Apud SANTAELLA e LEMOS, 2010, p.31) 



RESUMO 

 

Esta monografia tem como tema a comunicação interna das organizações 

frente ao impacto das mídias sociais, uma vez que elas possibilitam às 

pessoas se expressarem livremente na internet, com alto poder de 

disseminação dessas mensagens, o que também inclui funcionários de 

corporações em geral. Como ponto central dessa discussão foi analisada a 

necessidade e a utilidade de manuais de conduta para orientar o público 

interno e como isso pode ser feito. A ideia surgiu a partir da observação de 

alguns casos divulgados recentemente na imprensa que são mencionados 

neste estudo. A metodologia para a pesquisa de campo é a qualitativa 

exploratória, por meio de entrevistas semiabertas e questionários estruturados 

direcionados a especialistas em comunicação, mídias sociais e direito digital. 

Pode-se verificar que houve evolução na postura das empresas em relação ao 

tema, porém, a agilidade da internet e das mídias sociais ainda é muito maior 

do que a do mercado. Os manuais de conduta se tornam necessários para 

orientar de forma adequada os públicos internos sobre como fazer uma 

utilização correta das ferramentas disponíveis na rede, sem causar prejuízo à 

empresa ou a si próprio. 
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ABSTRACT 

 

This monograph theme is the internal communication of the organizations in 

front of the impact of social media, as they enable people to express 

themselves freely on the internet, with highly-powered spreading of these 

messages, which also includes employees of corporations in general. The focal 

point of this discussion was the analysis of the need and usefulness of codes of 

conduct to guide the workforce and how this can be done. The idea came from 

the observation of some cases recently reported in the press that are 

mentioned in this study. The methodology for the field research used is the 

qualitative study, through semi-structured interviews and structured 

questionnaires directed to the communication specialists, social media and 

digital rights. It was noticed that the attitude of the companies changed towards 

the subject, however, the agility of the Internet and the social media is still far 

greater than the market.  The codes of conduct are needed to proper guide the 

internal audience on how to use the correct tools available on the network 

without causing any damages to the company or to themselves. 
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Introdução 

A presente monografia procura analisar como a comunicação, mais 

especificamente a comunicação interna das empresas, deve orientar os 

funcionários de uma organização no uso das mídias sociais. Trata-se de um 

tema relativamente recente dentro da área de Comunicação, mais 

especificamente da Comunicação Empresarial. 

Esse panorama passou a se configurar com a explosão dos sites de 

redes sociais / mídias sociais na internet, que dão poder e voz a quem utilizá-

los – para o bem ou para o mal – o que também passou a afetar a 

comunicação das empresas, já que qualquer pessoa pode emitir sua opinião 

acerca de uma organização, seus serviços ou produtos – o que também inclui 

seus funcionários, estagiários, diretores, gerentes, pessoas de todos os níveis 

hierárquicos, que igualmente podem se comunicar nessas plataformas. Com o 

avanço da internet, é desnecessário dizer que tal situação pode ocorrer tanto 

dentro quanto fora dos muros da empresa, a partir de qualquer computador e 

até mesmo celular ou smartphone.  

No calor do momento, muitas pessoas escrevem o que devem e o que 

não devem em seus blogs ou perfis no Twitter, Facebook e Orkut, apenas para 

citar algumas dessas ferramentas. Mas passada a raiva, a angústia, a euforia 

ou qualquer que seja o sentimento que suscitou o post, o recado já se 

espalhou. Considerando a velocidade com que essas mensagens são 

potencializadas e propagadas nesses meios, além do poder de um simples 

print screen (recurso que permite capturar o que está na tela em forma de 

imagem), é praticamente impossível reverter ou retirar o que já circula na web. 

Nos últimos anos foram surgindo casos de funcionários que acabaram 

sendo punidos – o que inclui até demissão – por não utilizarem ―corretamente‖ 

as mídias sociais. São comentários inapropriados, revelando dados sigilosos 

ou estratégicos das companhias em que trabalhavam, ofensas a colegas ou às 

instituições, por exemplo. Seria isso fruto de ingenuidade? Ato de má fé? Ou 

falta de orientação das empresas?  
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Parte desta análise está na utilização dos manuais de conduta - também 

chamados de diretrizes ou políticas de uso - para as mídias sociais, o que 

engloba a utilidade desses manuais, como devem ser elaborados, que 

aspectos devem conter e, no caso de empresas que já utilizam esse tipo de 

documento, como foi – ou está sendo – essa experiência.  

O tema demanda ainda outras dúvidas, como o dilema de liberar o 

acesso a sites como Twitter e Facebook para os funcionários. Seria excesso 

de liberdade, que pode gerar crises e falta de produtividade? Ou uma 

necessidade às empresas contemporâneas? Na outra ponta, colaboradores 

que deixaram de ser somente receptores de mensagens, e hoje possuem o 

poder de gerar informação, não têm muito claro os limites legais e éticos desse 

tipo de situação, desconhecendo as fronteiras que separam o profissional e o 

pessoal. Muitas vezes são trabalhadores que encontram nessas ferramentas 

um espaço para o desabafo e a solidariedade de colegas, frente ao 

descontentamento e à repressão que sofrem dentro das organizações, 

relatando ao mundo o que acontece no seu dia a dia no escritório, na redação, 

enfim, no ambiente de trabalho.  

Para tanto, foi realizado um estudo qualitativo exploratório, por meio de 

entrevistas semiabertas e questionários estruturados com especialistas da 

área da comunicação empresarial, mídias sociais e direito digital.  

No primeiro capítulo, apresentamos conceitos e características da 

Comunicação Empresarial e da Comunicação Interna e seus papeis na 

imagem e reputação das organizações, além de pesquisas e exemplos 

práticos de empresas, para trazer a teoria ao campo prático da questão. 

Em seguida, são introduzidos conceitos relacionados à internet e às 

mídias sociais, passando pelas discussões de definição e diferenciação de 

redes e mídias sociais, até chegar à implicação que todas essas ferramentas 

têm no campo da Comunicação, como o departamento de comunicação faz 

uso desses meios e, mais especificamente, qual o papel e a utilidade dessas 

plataformas no trato com os públicos internos. Ainda nesta parte do trabalho é 

apresentado um caso de conflito envolvendo um funcionário e a empresa em 
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que trabalhava e exemplos de organizações que já criaram e fazem uso de 

manuais de conduta. No terceiro capítulo é dada mais ênfase à questão dos 

manuais de conduta, com exemplos de empresas que já utilizam essa 

ferramenta. 

A quarta parte explica a metodologia utilizada para a elaboração desta 

pesquisa e contém informações sobre os entrevistados selecionados e quais 

suas especialidades. 

Todo esse embasamento teórico serviu como pano de fundo para a 

compreensão das entrevistas, que serão analisadas no quinto capítulo e 

também estão disponíveis na íntegra na seção Anexos. No total foram 

selecionados oito profissionais, que contribuíram com suas opiniões e 

experiências. 

Trata-se de um trabalho que procura levantar e discutir esses aspectos 

que envolvem a Comunicação Interna e as mídias sociais, sem a pretensão de 

dar definições ou diagnósticos definitivos sobre o tema, mas sim, procurar 

evoluir nos problemas aqui apresentados, de forma a não ferir nem indivíduos 

nem organizações. 
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1. Comunicação Empresarial: de despesa no orçamento a 

departamento estratégico 

Há tempos a Comunicação Empresarial1 deixou de ser mal vista pelos 

gestores de grandes e pequenas empresas para, hoje, assumir seu posto de 

departamento estratégico no organograma. Se antigamente as informações 

institucionais eram dados privilegiados dos altos escalões empresariais, na 

atualidade é extremamente necessário que as organizações pratiquem o 

diálogo com todos os seus stakeholders2 de forma aberta e transparente. A 

sociedade é quem demanda essa postura. Clientes, consumidores, usuários e 

cidadãos não são mais meras peças de um mercado onde quem manda são 

as grandes corporações. Hoje, eles têm voz. São eles que julgam as 

organizações como participantes ativas - ou não - da comunidade, da 

economia, da cultura e da política. E, obviamente, isso tem grande influência 

na imagem e reputação de uma empresa, sua marca, seus produtos e 

serviços. 

 

1.1 Histórico no Brasil 

Em breve panorama sobre a trajetória da Comunicação Empresarial, 

destaca-se Bueno (2003), que explica que nos anos 70 eram praticamente 

inexistentes os departamentos de comunicação propriamente ditos. Além da 

pouca importância dada ao tema, não havia muitos profissionais 

especializados, visto que foi nessa mesma época que foram estabelecidos os 

primeiros cursos de Comunicação Social no país.  

                                                           
1
 Termo utilizado por Wilson da Costa Bueno, jornalista e professor universitário, especialista em 

Comunicação Empresarial, entre outros temas; e também por Paulo Nassar e Rubens Figueiredo em ―O 

que é Comunicação Empresarial‖ (1995).  

2
 Segundo o prof. dr. Fábio França, em sua obra Públicos – Como identificá-los em uma nova visão 

estratégica (2008, p.32), stakeholders é um conceito recente que descreve as relações das organizações 

com seus públicos. França também cita Carroll (1998, p.38), que utiliza o termo para definir ―todas as 

pessoas que possuem interesse em relação às empresas, ou organizações: shareholders [acionistas], o 

governo, os consumidores e os grupos ativistas de consumidores, funcionários, as comunidades 

representativas e a mídia‖. 
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Em 8 de outubro de 1967 nascia a Aberje – Associação Brasileira de 

Editores de Revistas e Jornais de Empresas (hoje chamada Associação 

Brasileira de Comunicação Empresarial), a comunicação passava a ter mais 

importância nas empresas, os profissionais se especializaram e a literatura 

sobre o tema também tinha início.  

Já na década seguinte, a Comunicação ganhou força e passou a ser 

uma área de trabalho de fato, que ia além da elaboração de house-organs3, 

incluindo a organização e realização de eventos e campanhas internas. Nos 

anos 90 é que a Comunicação Empresarial finalmente passou a ser vista como 

área estratégica. Não era mais um aglomerado de funções independentes, 

mas sim ações interdependentes com o poder de nortear a empresa no seu 

relacionamento com os stakeholders. Também já se falava em cultura da 

organização, ética e transparência.  

Além de ganhar importância e status, a Comunicação Empresarial 

evoluiu em suas formas. Nessas três décadas de amadurecimento, deixou de 

ser somente um boletim ou um simples jornal-mural – a evolução dessas 

ferramentas será tratada mais adiante. Tornou-se uma área que tem como 

responsabilidade gerenciar toda e qualquer informação relacionada à empresa 

e cuidar de seu bem mais precioso: sua imagem – seja interna ou 

externamente.  

Atualmente, com a revolução da internet e da tecnologia, essas funções 

também compreendem monitorar e interagir nas redes sociais, ou seja, estar 

atento ao conteúdo que nelas é divulgado e acompanhar o que é falado sobre 

a marca em questão, além de dialogar com os consumidores/clientes que lá 

estão presentes. A Comunicação Empresarial hoje está dentro de um cenário 

que pede profissionais com competência, pois os desafios são constantes, e 

dispostos a se atualizar com as tendências da comunicação e com o que é 

lançado no mercado, já que novidades surgem todos os dias.  

                                                           
3
  House organ é a denominação dada ao veículo (jornal ou revista) de uma empresa ou entidade. Ele 

geralmente é concebido para divulgar os fatos e as realizações da empresa ou entidade e pode assumir 

diferentes configurações, dependendo do público a que se destina. (BUENO, 2011)  
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Apesar de ainda haver ―muito empirismo‖, como diz Bueno, a Comunicação 

Empresarial já pode ser considerada assunto consolidado no Brasil. Como 

também diz Torquato, em seu artigo A evolução de uma ferramenta estratégica 

(1998), ―seja nas estruturas, seja na linguagem, seja na forma dos veículos e 

programas, seja na profissionalização dos quadros. Com o passar desses 30 

anos, a atividade se sofisticou e ampliou seu leque de atuação‖. A 

sustentabilidade, a globalização, a alta competitividade, as novas mídias e a 

facilidade e rapidez na circulação das informações são fatores que obrigam as 

empresas a darem uma atenção maior para a comunicação. Se a empresa 

deseja obter sucesso, não deve considerar mais como opção ignorar esta 

área.  

 

1.2 É necessário cumprir a lei. E ir além 

Esse é o perfil dinâmico adotado pela sociedade atual, que exige 

respostas e posturas das organizações. Também cobra melhorias de vida da 

comunidade em geral, respeito com o meio ambiente, desenvolvimento de 

produtos ecologicamente corretos e técnicas de produção não-poluentes, 

sustentabilidade, projetos sociais, remuneração justa e bom tratamento para 

seus funcionários, posturas éticas, soluções para questões ambientais e 

sociais, programas de educação e saúde, etc.  

Porém, fazer somente o que está previsto na lei já não é o suficiente. É 

o que já afirmavam Nassar e Figueiredo há 15 anos: 

 

A sociedade e o mercado consumidor tornaram-se bastante 

hostis às ―empresas analfabetas‖, que não aprenderam a 

escrever, ouvir, falar, se expressar e principalmente dialogar 

no ambiente onde atuam. 

Os olhos da sociedade e dos consumidores querem ver o que 

move a empresa além do lucro. (1995, p.12-13) 

 

Há uma alta expectativa com relação ao que as organizações 

desenvolvem, como mostra o gráfico abaixo retirado de uma pesquisa 
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realizada pelo Instituto Akatu e Instituto Ethos. Sessenta por cento do total de 

entrevistados4 acreditam que as empresas devem ir além do que a legislação 

obriga. 

 

Figura 1 – Expectativa do consumidor quanto à ação das empresas 

 

Fonte – Pesquisa institutos Akatu e Ethos. Jul. 2010 

 

Todas as questões acima mencionadas possuem forte influência na 

imagem e na reputação da organização, que hoje são consideradas como os 

maiores patrimônios de uma empresa – o que é um consenso entre os teóricos 

(BRANDÃO, CARVALHO, 2010, p.171) - e é justamente a comunicação quem 

constrói (quando ainda não existe), mantém (quanto já está estabelecida), e 

procura melhorar (quando é negativa) essa imagem entre os públicos de 

interesse (CAHEN, 1990, p.23).  

 

1.3 Transformando a comunicação estratégica em integrada 

Se em toda essa trajetória a Comunicação Empresarial alçou o patamar 

de ferramenta estratégica dentro das organizações, o próximo passo é 

caminhar para se tornar uma Comunicação Integrada, ou seja, abordar uma 

perspectiva de trabalho que envolve os diversos departamentos, áreas e 

profissionais de comunicação das empresas (BUENO, 2002, p.8). Por mais 

que a parte operacional seja descentralizada, com equipes específicas para 

                                                           
4
 Foram entrevistados 800 homens e mulheres, com 16 anos ou mais, de todas as classes sociais e das 

seguintes regiões: regiões metropolitanas de Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo 

Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza, Belém; das capitais Goiânia e Manaus; e do Distrito Federal. 



18 

 

cuidar da assessoria de imprensa, relações públicas, comunicação interna, 

propaganda, marketing, etc, o planejamento é centralizado. A política é a 

mesma, assim como os valores, princípios e diretrizes, que se mantém no 

relacionamento com todos os públicos de interesse. Segundo Bueno (2002, 

p.9), essa postura gera economia de recursos e de esforços, e também auxilia 

na ―consecução do que devem ser os objetivos maiores da organização: 

aumentar a vantagem competitiva da empresa ou entidade face a seus 

concorrentes e consolidar sua imagem, ou reputação, perante a opinião 

pública‖. 

Para Kunsch (2003, p.150), comunicação integrada é uma filosofia que 

viabiliza uma atuação sinérgica entre as diversas áreas de uma empresa, 

reunindo a comunicação institucional, mercadológica, interna e administrativa 

que, por sua vez, formam a comunicação organizacional. Ou seja, ―as grandes 

áreas da comunicação organizacional integrada são a comunicação 

institucional, a comunicação mercadológica, a comunicação interna e a 

comunicação administrativa‖. Todas essas formas de comunicação é que 

permitem à organização estabelecer e manter um relacionamento com seus 

públicos e a sociedade. Sendo assim, não devem ser áreas isoladas, mas sim 

ações conjugadas. 

 

1.4 O que vem pela frente 

Então hoje, falar em (boa) Comunicação Empresarial é falar em 

transparência, diálogo, responsabilidade social, participação, engajamento. E 

colocar todas essas tarefas em prática resulta em uma boa imagem 

institucional. Muitas empresas já seguem esse caminho. Mas apesar de todos 

esses avanços, segundo Bueno (2002, p.13), ainda há uma nova prova a se 

conquistar: a consolidação da área como inteligência empresarial. Este é o tal 

―empirismo‖ mencionado por Bueno, que ainda ocorre em demasia nas 

empresas. Ou seja, ações e decisões ainda são baseadas mais na experiência 

e intuição que em conhecimento. A incorporação da pesquisa no cotidiano das 
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organizações, bem como a criação de metodologias para medir resultados, 

poderão efetivamente elevar a comunicação a um outro ―patamar‖. 

Para França (2010)5, há algumas tendências futuras da comunicação. 

Primeiro, trata-se de uma área que demanda constante mudança e 

atualização, pois a imagem da empresa é uma de suas principais 

preocupações. O novo cenário da relação entre organizações e seus públicos 

pede que haja a democratização do poder e do conhecimento, transparência e 

sensibilização por meio do diálogo. Ele também afirma que, com a era digital, 

deve-se atingir os públicos com muito mais rapidez e eficiência, pois os 

processos comunicacionais são mais imediatos, o que também pede ações 

criativas e inovadoras. E, com a comunicação online, é possível ir além na 

corrida pela liderança, atrair clientes e a confiança do consumidor. Todos 

esses são aspectos para se chegar ao maior objetivo da comunicação, que é 

tornar a empresa mais humana e ―colocar a comunicação como participante 

desse processo de entendimento entre pessoas‖. 

 

1.5 Exemplos de empresas que valorizam a comunicação 

A Política de Comunicação utilizada pela Assessoria de Comunicação 

Social da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) é um 

exemplo prático do desejo de tornar essa teoria realidade. Todos os 

profissionais de comunicação da empresa são orientados a utilizar a mesma 

política como base no relacionamento com todos os stakeholders. Ao longo 

das 100 páginas do documento, são passadas a visão, valores, conceitos, 

objetivos e diretrizes que devem ser trabalhados e também há uma 

preocupação constante em afirmar que todos os públicos de interesse da 

Embrapa devem ser tratados com igual atenção. Segundo as orientações 

descritas, a comunicação é, sim, um insumo estratégico e há uma 

convergência entre os focos institucional e mercadológico - por mais que sejam 

                                                           
5
 As informações apresentadas neste parágrafo foram obtidas em slides apresentados em aula pelo Prof. 

Dr. Fábio França, disciplina Jornalismo Institucional e Públicos Estratégicos, ministrada de agosto a 

outubro de 2010. 
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pensados de forma separada, na realidade são meios de se chegar aos 

mesmos objetivos. 

 

Na prática, a alteração dos cenários requer a ampliação e o 

refinamento dos conceitos, o redimensionamento dos canais 

de relacionamento com os stakeholders, a explicitação das 

tangências entre os focos institucional e mercadológico e a 

consolidação da comunicação como insumo estratégico. 

(EMBRAPA, 2002, p.7)  

 

Competitividade nos negócios e sustentabilidade institucional são fatores 

que definem as organizações modernas. E, segundo a Embrapa, são esses 

mesmos fatores que vem obrigando as empresas a manter um diálogo 

permanentemente aberto com seus stakeholders e a opinião pública. 

 

A Comunicação Empresarial contemporânea reflete a dinâmica 

destas relações complexas, caracterizada por mudanças 

rápidas e drásticas no perfil dos negócios (especialmente pela 

influência avassaladora da comunicação on line), pelo 

aumento do grau de conscientização dos consumidores, pela 

redução do nível de fidelização dos empregados e pela 

convergência das mídias. Disso resulta uma reorganização dos 

canais, discursos e conteúdos a partir dos quais a 

Comunicação Empresarial se materializa. (EMBRAPA, 2002, 

p.7) 

 

A BASF também é uma empresa que considera a comunicação como 

estratégica e faz uso da comunicação integrada. Segundo Gislaine Rossetti, 

diretora de comunicação social regional do Grupo BASF na América do Sul, 

em seu artigo O desafio da comunicação em empresas globais (2007, p.65), 

―em todas as áreas, as diversas possibilidades de utilização das ações de 

comunicação têm sido fundamentais para a superação dos objetivos 

corporativos e para agregar valor à marca corporativa e aos negócios em 

geral‖. É papel da comunicação estratégica fazer com que a marca BASF seja 



21 

 

reconhecida e ganhe a confiança das pessoas, promovendo e sustentando a 

reputação da empresa. Em sua Política de Comunicação Corporativa, a BASF 

afirma adotar a filosofia de ―Uma só voz‖. 

 

O foco da Comunicação Social da BASF é a comunicação 

integrada. Os profissionais de comunicação trabalham junto às 

áreas de negócios como consultores internos para os assuntos 

de comunicação como um todo: atendimento à imprensa, 

comunicação interna, eventos especiais e/ou corporativos, 

planejamento e organização de feiras corporativas, 

gerenciamento de crises, entre outras atividades. (POLÍTICA 

DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, BASF, 2007, p.88) 

  

Ainda segundo as Políticas de Comunicação Corporativa da empresa, a 

unidade de Comunicação Social desenvolve seu trabalho em sinergia com as 

diversas áreas de marketing, principalmente para fortalecer a comunicação 

interna e para a estratégia de relacionamento com a imprensa. 

Os objetivos estratégicos da comunicação na BASF são: 

 

Assegurar a correta percepção da BASF, preservando a 

personalidade de sua marca (ideias, ações, emoções); 

promover aceitação – ou, em princípio, entusiasmo – 

facilitando ou reforçando, desta forma, o sucesso comercial e a 

geração de valor; estabelecer foco na percepção sobre a 

BASF com base na plataforma da marca (valores e tópicos); 

assegurar globalmente a percepção consistente sobre a 

organização e as atividades de comunicação; agregar valor 

com base na máxima eficácia e eficiência das atividades de 

comunicação e que sejam claramente percebidas pela 

empresa. (POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, 

BASF, 2007, p.98) 

 

Em seguida passaremos para uma seção mais específica da 

Comunicação Empresarial, que é a Comunicação Interna, objetivo de estudo 

desta monografia. 
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1.6 Comunicação Interna 

Nesses mais de 30 anos, a Comunicação Empresarial ganhou vida 

dentro das organizações e mostrou que é, sim, uma área estratégica que pode 

ajudar – e muito – nos negócios da empresa. A Comunicação Interna 

acompanhou essa trajetória de evolução e hoje, já é possível dizer, também 

ganhou a confiança dos gestores e altos escalões empresariais. Exemplo disso 

é a pesquisa do Databerje (Instituto de Pesquisa da Aberje), publicada na 

revista Valor Setorial (2009, p.55), onde 90% dos entrevistados (foram 

analisadas 300 companhias) afirmaram que o presidente da empresa e seus 

diretores confiam e valorizam o departamento de comunicação interna, e que 

isso não ocorre apenas em momentos de crise. É justamente este o caminho 

apontado pelos teóricos. Segundo Kunsch (2003, p.156), a ideia de que a 

Comunicação Interna também é estratégica deve ser perfeitamente assimilada 

pela cúpula diretiva, caso contrário as ações deste departamento não terão 

sucesso. A Comunicação Interna deve ser incorporada às políticas 

estratégicas e aos objetivos funcionais da empresa. 

Mas isso nem sempre foi assim. Segundo Kunsch (2003, p.158) houve 

um tempo em que toda a verba era destinada à comunicação externa; os 

empregados, quando ficavam sabendo de algo relacionado à empresa, eram 

os últimos a receber a notícia; não havia compromisso com os funcionários e a 

pouca comunicação existente era totalmente verticalizada, de cima para baixo. 

Com a abertura política do Brasil, os trabalhadores passaram a ter uma maior 

consciência, principalmente pelo fortalecimento do movimento sindical, 

marcado por uma comunicação direta, rápida e eficaz, realizada diariamente 

nas portas das organizações. Isso criou uma nova demanda para as 

empresas: elas tiveram que encontrar outras formas de se comunicar com 

seus colaboradores. Todo esse processo também foi intensificado com o 

desenvolvimento de novas tecnologias de comunicação. 

Se antigamente a comunicação interna era marcada pelo autoritarismo, 

desestímulo à participação dos funcionários e por ser uma atividade totalmente 

de mão única, sem diálogo - o funcionário que quisesse manter seu emprego 
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ficava quieto – hoje, pelo que afirmam os teóricos, ela procura ser exatamente 

o oposto disso. 

 

1.6.1 Definições de Comunicação Interna 

Segundo Bueno (2011), Comunicação Interna é o esforço que uma 

empresa, órgão ou entidade faz no sentido de estabelecer canais de 

relacionamento com seu público interno e entre os elementos desse público. 

Devem ser características desse relacionamento a agilidade e a transparência. 

Isso não quer dizer que a comunicação seja descendente/vertical (informações 

da cúpula para os subalternos) apenas, mas também horizontal/lateral (entre 

pessoas de posições hierárquicas semelhantes) e ascendente (subalternos 

enviam suas mensagens para seus superiores). 

Kunsch (2003, p.159), lembra que ―a comunicação interna deve contribuir 

para o exercício da cidadania e para a valorização do homem‖. Como as 

pessoas passam a maior parte do dia no emprego, fazer com que o ambiente 

seja agradável é fundamental para o seu próprio bem e para o bem da 

empresa. Até porque a boa gestão da comunicação interna gera efeito 

multiplicador nos outros públicos. 

 

O público interno é um público multiplicador. Na sua família e 

no seu convívio profissional e social, o empregado será um 

porta-voz da organização, de forma positiva ou negativa. Tudo 

dependerá do seu engajamento na empresa, da credibilidade 

que esta desperta nele e da confiança que ele tem em seus 

produtos ou serviços. A comunicação interna permitirá que os 

colaboradores sejam bem informados e a organização 

antecipe respostas para suas necessidades e expectativas. 

Isso ajudará a mediar os conflitos e a buscar soluções 

preventivas. (KUNSCH, 2003, p.159) 

 

Para Argenti, citado por Gonçalves (2007, p.79), a comunicação interna 

é um dos principais pontos da comunicação corporativa. Ignorá-la seria como 

tornar funcionários em ―embaixadores da indiferença‖. 
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A definição de França6 é que comunicação interna é um processo 

sistematizado de informações da empresa enquanto interage com seus 

funcionários, transmitindo a eles mensagens de caráter geral. Essas 

mensagens podem ser ou não programadas e constantes, e podem ser 

transmitidas em qualquer situação de trabalho ou relacionamento funcionário-

empresa, com o objetivo de informar e não de dar ordens para o cumprimento 

de tarefas. 

Infelizmente, o cenário atual da comunicação interna não é só elogios: 

64% das empresas reconhecem que fofocas e boatos possuem influência 

significantemente maior sobre os funcionários do que avisos formais expedidos 

pela instituição; em 67% das empresas comunicação interna é um termo não 

conhecido; em 59% das companhias os funcionários não sabem quais são os 

valores e a missão da empresa; e, por último, 49% das empresas afirmam que 

seus comunicados internos não refletem seus objetivos.7 

O manual que contém as Políticas de Comunicação da Embrapa dá 

bastante ênfase à comunicação interna e a define como uma relação que 

―deve ser caracterizada pela transparência e pelo estímulo permanente à 

participação, de tal modo que haja um efetivo envolvimento funcional no 

processo de tomada de decisões‖ (2002, p.65). Para a empresa, a 

comunicação interna funciona como um meio de internalizar a missão, a 

cultura e os objetivos estratégicos da empresa.  

 

No ambiente interno, a Comunicação Empresarial deve 

contribuir para o incremento dos fluxos de comunicação 

horizontal e vertical, estimulando a participação, a pluralidade 

de ideias e o espírito crítico, tornando os empregados como 

sujeitos e não como objetos do processo de comunicação. 

(EMBRAPA, 2002, p.16) 

                                                           
6
 As informações apresentadas neste parágrafo foram obtidas em slides apresentados em aula pelo Prof. 

Dr. Fábio França, disciplina Jornalismo Institucional e Públicos Estratégicos, ministrada de agosto a 

outubro de 2010. 

7
 Pesquisa: consultoria William M. Mercer com mais de 70 empresas de São Paulo: Veja, 21 de junho de 

2000, p. 154, também inclusa em material do Prof. Dr. Fábio França utilizado em aula. 
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E engana-se quem pensa que as questões de comunicação interna 

refletem somente no ambiente interno da empresa. Segundo pesquisa de 2010 

realizada pelo Instituto Akatu, 55% dos participantes concordam com a 

seguinte afirmação da pesquisa: ―Cada consumidor deve incentivar a compra 

de produtos de empresas que tratam bem de sua comunidade, da sociedade, 

do meio ambiente e de seus funcionários‖ (p.36). Ainda segundo a pesquisa, 

tratar todos os funcionários da mesma forma é uma ação positiva para a 

empresa, que aumenta em 48% o impacto na escolha pela marca, o que 

representa praticamente metade dos consumidores entrevistados. Essa 

questão está na frente, inclusive, de diversas ações, como, por exemplo, 

apoiar organizações sem fins lucrativos (29%). 

Segundo Edward Lawler III8, as empresas que não levam em conta seus 

funcionários no momento de definir suas estratégias enfrentam uma série de 

problemas, pois criam planos difíceis de serem implementados ou até mesmo 

nada realistas. Para ele, estratégia e recursos humanos estão intimamente 

ligados. Em um de seus seis postulados, ele ainda afirma que toda força 

colaborativa da empresa deve participar ativamente de seus processos. 

 

O princípio número um diz que a maneira como uma empresa 

se organiza é potencialmente uma fonte importante de 

vantagens competitivas. Essas vantagens são mais fáceis de 

manter do que as que se conseguem com a ocupação de 

determinada posição no mercado ou com a utilização de 

determinada tecnologia.  

O segundo postulado é o de que toda a força de trabalho deve 

participar do negócio. O terceiro é que todos os funcionários 

devem agregar valor às operações realizadas pela empresa. 

Em quarto lugar, é preciso promover a horizontalização dos 

processos. Em quinto, organizar-se de acordo com os produtos 

e os clientes. E em sexto, a liderança deve ser compartilhada 

em todos os níveis da empresa. (LAWLER, 1998, p.13) 

                                                           
8
 Edward Lawler III é especialista em eficácia organizacional e recursos humanos; fundador do Centro de 

Organizações Eficazes da University of Southern California, nos Estados Unidos.  
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Para Lawler, é preciso despertar nos colaboradores a ideia de que 

participando da empresa poderão ajudá-la a sobreviver, de que esta é uma 

atitude fundamental para o bom funcionamento da organização. 

Consequentemente, se a ajudarem a ser bem-sucedida, também manterão 

seus empregos. Essa motivação pode, e deve, ser feita via Comunicação 

Interna. Ele ainda afirma que hoje isso já pode ser visto, especialmente na 

área de varejo e financeira, onde muitas empresas vêm adotando o 

empowerment de seus funcionários – eles passam a ter mais poderes e, 

consequentemente, mais responsabilidades. 

Segundo Grunig (1992), quando uma empresa trabalha a comunicação 

como via de mão dupla, ela estimula processos de abertura, confiança, 

reciprocidade, negociação e recebe mais feedback, já que passou a permitir a 

livre expressão de seus colaboradores. Assim, pode-se despertar nos 

funcionários o sentimento de orgulho do local em que trabalham. Kunsch 

(2003, p.161) vai além e afirma que até os fatos negativos devem fazer parte 

das publicações internas, com canais de comunicação realistas, livres e 

abertos, onde o trabalhador pode fazer reivindicações e se informar sobre 

greves e acidentes de trabalho, por exemplo, que também são informações de 

extrema relevância para o seu cotidiano. 

No momento de estabelecer esse contato, há algumas questões básicas 

que devem ser respondidas pela organização, como, por exemplo, o que ela 

espera de seu colaborador? Como diz Valsani, 

 

Para isto, é fundamental conhecer em profundidade o público 

de que estamos falando – e isso não se consegue com 

pesquisas via questionário. É necessário um contato pessoal 

em que se estabeleça uma relação de confiança. Em suma, é 

preciso ter disposição para ouvir. Mesmo o melhor programa 

de comunicação do mundo fracassará se não seguir essa 

premissa. (...) Conhecer alguém significa saber seus anseios e 

frustrações, seus ideais, seus interesses, sua visão de futuro, 

seu passado. Tudo isto será material de extrema valia para a 
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definição dos caminhos que iremos seguir para desenvolver 

nosso programa de comunicação. (VALSANI, 1997, p.182) 

 

Um exemplo prático, mais uma vez, pode ser demonstrado pela Política 

de Comunicação da Embrapa (2002), que tem por ideal da Comunicação 

Empresarial adotar ―diretrizes, valores e princípios que sejam compartilhados 

por toda a organização‖ e que seja implementada uma cultura de 

comunicação, como já foi mencionado anteriormente, no início deste capítulo. 

 

Na prática, para se dispor de uma Comunicação Empresarial 

realmente eficaz, urge conscientizar todos os empregados 

para um fato indiscutível: a comunicação com os públicos de 

interesse e com a sociedade ocorre a cada momento e em 

qualquer lugar e, portanto, é o resultado do esforço, da 

responsabilidade e da competência de todos. (EMBRAPA, 

2002, p.16) 

 

 Essa tendência de valorização da comunicação interna pode ser 

confirmada pela pesquisa da Aberje9, realizada em 2007, que traz alguns 

dados relevantes sobre a área – também levemente mais otimistas, em 

oposição aos expostos em aula por França, conforme citado anteriormente. 

Sessenta e oito por cento das empresas entrevistadas afirmaram que a 

Comunicação Interna faz parte de um Plano de Comunicação Integrada, o que 

significa ―tratamento alinhado e simultâneo da comunicação para com os 

públicos interno e externo‖ (p.30). E mesmo com os avanços, 65% dos 

profissionais que participaram da pesquisa afirmam que ―a Comunicação 

Interna não atende completamente às necessidades de informação dos 

funcionários‖ (p.31). 

 Esta posição também é verificada por Torquato, no artigo A evolução de 

uma ferramenta estratégica (1998), que afirma: ―É preciso trabalhar mais as 

                                                           
9
 A amostra da pesquisa contemplou 164 companhias que fazem parte do ranking As 1000 Maiores 

Empresas do Brasil, publicado pela revista Exame também em 2007, além de nove grandes bancos. 
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culturas internas, estudar o que elas são, como se criam e se desenvolvem, e 

qual é a influência da comunicação no clima organizacional‖. Para ele, este é 

um aspecto ainda não muito bem desenvolvido no Brasil. 

 

1.6.2 Público interno 

Mas quem são esses públicos com os quais a empresa deve se 

comunicar? Segundo Fascioni (2006, p.173), toda organização deve se 

comunicar com dois grandes públicos de interesse, basicamente: o público 

interno (o qual engloba funcionários, colaboradores, acionistas e parceiros) e o 

externo (onde se enquadram os clientes e a comunidade). Mas a definição de 

públicos é uma discussão bastante polêmica entre os teóricos. 

Para Rabaça e Barbosa (2001, p.604 Apud FRANÇA, p.37), público é o 

―conjunto de indivíduos cujos interesses comuns são atingidos pelas ações de 

uma organização, instituição ou empresa, e cujos atos afetam direta ou 

indiretamente os interesses da organização‖. 

Há discordância sobre a classificação de Fascioni. França (2001) 

enfatiza uma divisão lógica entre públicos, na qual o que prevalece é o tipo de 

relação com a organização. Para o autor, funcionários ou colaboradores são 

―públicos essenciais‖, pois são fundamentais à sobrevivência da empresa. 

Porém, consideramos mais adequado para nosso estudo o conceito 

tradicional: público interno.   

 

Em sua acepção mais comum, o conceito está baseado nos 

critérios das ligações socioeconômicas e jurídicas, que podem 

existir ou não entre os públicos e organizações, conforme é 

ensinado nos cursos de relações públicas: Público interno é 

aquele que apresenta claras ligações socioeconômicas e 

jurídicas com a empresa onde trabalha, vivenciando suas 

rotinas e ocupando espaço físico da instituição. (FRANÇA, 

2008, p.39) 

 

Segundo Ferreira (1999, p.1414 Apud FRANÇA, 2008, p.39), trata-se de 

um segmento formado por diretores e empregados de uma empresa ou 
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organização. Eventualmente, podem-se incluir acionistas, conselheiros e 

vendedores. É mais abrangente a definição de Rabaça e Barbosa (2001, p.605 

Apud FRANÇA, 2008, p.39). Para eles, público interno compreende 

empregados, diretores, acionistas, revendedores, fornecedores, prestadores 

de serviços, representantes, franqueados, etc. Já segundo a Consolidação das 

Leis do Trabalho, ―são as pessoas físicas que prestam serviços de natureza 

não eventual a uma empresa, sob a dependência dela e mediante recebimento 

de salário‖. 

 

1.6.3 Ferramentas da Comunicação Interna 

Nos primórdios, a comunicação empresarial se resumia ao house organ. 

Os house organs, ou jornais empresariais, surgiram como um canal de 

informação da organização para o público interno. Essas publicações foram 

uma das primeiras ferramentas de comunicação para o público interno e 

surgiram em 1830 e 1840, na Europa, mais precisamente, Alemanha e Suíça. 

Já no Brasil, foi a General Motors que publicou seu primeiro jornal, em 1926. 

Desde então, as publicações empresariais se sofisticaram e o mercado só se 

intensificou. Se em 1967 a Aberje contabilizava 200 publicações empresariais 

de origem brasileira, em 1990 esse número já era estimado em 10 mil 

(LEMOS, DEL GÁUDIO, 2010, p.278). 

A necessidade de se comunicar cada vez mais com seus públicos, a 

evolução das tecnologias e a demanda da sociedade por mais informação e 

transparência, a necessidade de manter funcionários informados e motivados, 

fizeram surgir diversas ferramentas de comunicação interna (e externa), como 

vídeos, displays, folhetos, revistas, jornais, painéis eletrônicos, etc. A qualidade 

desses meios também foi se aperfeiçoando com muita intensidade nos últimos 

anos. Hoje, o que se vê são intranets, revistas com papel nobre e diagramação 

moderna, TVs corporativas, painéis eletrônicos e outros canais. Essas 

publicações, dirigidas a públicos específicos, podem ser divididas em internas 

e externas. Para este trabalho, o foco serão as ferramentas de comunicação 

interna. 
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Kunsch (2003, p.159) afirma que uma comunicação interna que faça uso 

dos mais variados instrumentos, envolve o funcionário com os assuntos da 

organização, o que o transforma em alguém que exerce suas funções em 

parceria com a empresa. 

A escolha de determinado formato para cada grupo de pessoas deve 

levar em conta os objetivos do veículo, recursos e verbas disponíveis, cultura 

da organização e perfil do leitor. É importante lembrar que esses veículos 

acabam mesclando características jornalísticas e empresariais, portanto, 

assumem particularidades das duas definições. 

A seguir uma breve explicação sobre os principais tipos de ferramentas 

utilizadas na comunicação interna, com base no que relatam Lemos e Del 

Gáudio (2010, p.291-293): 

 

 Informativo ou Boletim: pode ser impresso ou eletrônico - o que 

influencia na linguagem a ser utilizada. Compreende notícias curtas e 

objetivas e também possui periodicidade diária ou semanal. No caso da 

versão eletrônica, pode ser enviado por e-mail aos funcionários. É uma 

alternativa de baixo custo. 

 Jornal: a mais tradicional das mídias utilizadas pelas empresas. 

Normalmente possui periodicidade mais estendida que o informativo ou 

boletim e veicula artigos, entrevistas e reportagens mais extensas. Seu 

custo é mais elevado, pois demanda mais páginas e diagramação mais 

elaborada. 

 Revista: pode ter periodicidade ainda mais estendida do que o jornal. 

Com maior número de páginas, papel de melhor qualidade e 

diagramação mais sofisticada, tem um custo ainda maior. 

 Mural: de fácil elaboração, o mural pede uma periodicidade e notícias 

curtas, já que a leitura é feita em pé – o que também demanda fontes 

em tamanho apropriado. É afixado em locais como cafés e halls. 

Atualmente, existem as mídias indoor, que são os painéis eletrônicos, 

que já substituem os murais de papel em algumas empresas. 
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 Intranet: é onde os funcionários podem encontrar mais informações 

principalmente sobre questões do departamento de recursos humanos, 

pagamentos, férias, banco de horas, etc. Mais do que um veículo para 

comunicação ascendente e descendente, ela disponibiliza formulários, 

por exemplo, necessários para o trâmite interno e a comunicação 

horizontal. Permite que as notícias sejam postadas com rapidez. Não 

atinge funcionários que não possuem fácil acesso a computadores 

dentro da organização. 

 

Duarte (2010, p.168) também coloca os manuais como ferramenta de 

comunicação, pois eles ajudam a uniformizar procedimentos, orientar equipes, 

dar identidade à organização e ajuda na circulação das informações.  

Mais recentemente, com a evolução da internet e das novas mídias, há 

também uma nova ferramenta à disposição da comunicação: são as mídias 

sociais. Os funcionários de uma empresa também têm seus perfis no Twitter, 

Orkut, Facebook e outros. Se a empresa está presente nessas redes/mídias, o 

funcionário também acaba por interagir com ela nesses meios. Algumas 

empresas desenvolvem, inclusive, sites de redes sociais de uso 

exclusivamente interno. Esse assunto será melhor debatido no capítulo 2. 

Segundo dados de 2007 da Aberje, o jornal impresso é novamente o 

principal veículo de informação (26,6%), posto que havia perdido para a 

intranet na pesquisa de 2005 (ABERJE, p.31). Ele recuperou a sua posição 

anterior após a euforia da moda das intranets. Foi constatado que a intranet 

estava disponível para pelo menos 50% dos colaboradores de 62% das 

empresas pesquisadas, o que mostra ser um recurso bastante utilizado. 

Porém, nas últimas três edições da pesquisa, é um número que não sofre 

alterações, indicando que não houve avanço na democratização da 

ferramenta. De qualquer maneira, a pesquisa também informa que, segundo 

estudos qualitativos do Databerje, funcionários preferem os meios impressos, 

principalmente quando a empresa em questão é uma indústria - onde os meios 

digitais não são de fácil acesso.  
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A comunicação face a face é um recurso que vem caindo em desuso 

segundo o gráfico, quando, na verdade, é amplamente defendida por muitos 

gestores de comunicação como altamente eficaz. Em entrevista para a revista 

Valor Setorial (LIPPI, 2009, p.56), Marcelo Mendonça, diretor de assuntos 

corporativos da TAM, afirma que nenhuma tecnologia pode substituir o contato 

pessoal. Segundo o executivo, na companhia aérea – que conta com 25 mil 

funcionários no mundo todo – as lideranças são importantes canais de 

comunicação, pois fazem contato pessoal com suas equipes. Eles são tratados 

como ―os principais disseminadores de informação‖. 

Outro dado que pode ser analisado no gráfico é que as demais 

ferramentas, como email, newsletter e vídeo jornal, não mostram uma 

continuidade de uso e nem sequer constam em todos os anos pesquisados. 

A seguir, o gráfico completo da pesquisa dos principais veículos 

disponibilizados pelas empresas, em dados comparativos dos anos de 2002, 

2005 e 2007.  
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Figura 2 - Principais veículos disponibilizados 

 

Fonte – Pesquisa Aberje. Out. 2007 

 

No segundo gráfico, ―Comunicação Interna – outros veículos‖, é possível 

perceber a grande quantidade de diferentes veículos da comunicação interna. 

Há uma ampla gama de ferramentas que podem ser trabalhadas pelos 

departamentos de comunicação das empresas. Pode-se perceber que os mais 

tradicionais, como jornal mural, revista, jornal impresso e boletim estão 

presente na maioria das empresas. Como já foi dito anteriormente, há uma 

predileção, por parte dos funcionários, pelos meios impressos e mais 

tradicionais, segundo informa a pesquisa. 
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Figura 3 - Comunicação Interna – outros veículos 

 

Fonte – Pesquisa Aberje. Out. 2007 

 

 Atualmente, as redes sociais vêm modificando significativamente esse 

cenário. Nassar e Figueiredo já avaliavam o impacto das novas tecnologias 

nas empresas, enfatizando a importância da inovação e da transparência nas 

organizações: 

 

O consumidor já influi diretamente nos processos internos da 

empresa. O que era interno, privado à empresa, é 

escancarado e se transforma em valor adicionado ao produto 

final. (...) Inovação é a palavra mágica para se suavizar o 

impacto explosivo das mudanças tecnológicas e empresariais 

(1995, p.18) 

 

Mas este é um assunto que será melhor abordado no próximo capítulo. 
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2.  Redes sociais, mídias sociais e a relação das empresas com 

os públicos: dos consumidores aos colaboradores 

O mundo é digital. Em A Sociedade em Rede, Manuel Castells já falava 

sobre a importância e a revolução gerada pela tecnologia da informação, 

processamento e comunicação. O autor chega a comparar a importância da 

tecnologia da informação para esta revolução, ao que as fontes de energia 

foram para as revoluções industriais. Essas novas tecnologias da informação, 

que se espalharam pelo planeta em menos de duas décadas (entre meados 

dos anos 70 e 90), hoje integram o mundo através de redes. Novos sistemas 

de comunicação promoveram a integração da produção e distribuição de 

palavras, imagens e sons. As redes de computadores continuam a crescer 

exponencialmente e a criar novas formas de comunicação, ―moldando a vida e, 

ao mesmo tempo, sendo moldadas por ela‖ (1999, p.40). A tecnologia precisa 

ser levada a sério, pois, hoje, ela é a própria sociedade.  

 

Como a cultura é mediada e determinada pela comunicação, 

as próprias culturas, isto é, nossos sistemas de crenças e 

códigos historicamente produzidos são transformados de 

maneira fundamental pelo novo sistema tecnológico e o serão 

ainda mais com o passar do tempo. (CASTELLS, 1999, p.415) 

 

Com as novas tecnologias, tudo mudou. A humanidade passa por uma 

fase de transição, marcada pela aceleração dos contatos e dos 

relacionamentos, ampliação dos mercados e assiste ao fim de muitos 

conceitos tidos como tradicionais. O mundo plugado, online, não deixa espaço 

para quem não o incorpora imediatamente. Quem sabe navegar, vai na direção 

certa, enquanto quem não vai pelo caminho das novas tecnologias só tende a 

involuir (BUENO, 2003, p.49). 

A Internet atingiu seu objetivo inicial: uma rede que não pode ser 

controlada a partir de nenhum local. É o meio de comunicação com o índice de 

penetração mais veloz da história: o rádio levou 30 anos para alcançar 60 

milhões de pessoas nos Estados Unidos; a TV chegou ao mesmo número de 
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telespectadores em 15 anos; a Internet em apenas três, de acordo com 

Castells (1999). A Comunicação Mediada pelo Computador (CMC) propiciou a 

criação de um sem-número de comunidades virtuais. São inúmeras conexões 

partilhadas por milhares de computadores. Isso também gerou uma nova 

característica para a comunicação atual: usuários e criadores estão em um 

mesmo patamar, pois podem assumir o controle da tecnologia e colocar seus 

pensamentos, ideias, ou o que desejarem, na rede.  

 

O advento da Internet trouxe diversas mudanças para a 

sociedade. Entre essas mudanças, temos algumas 

fundamentais. A mais significativa, para este trabalho, é a 

possibilidade de expressão e sociabilização através das 

ferramentas de comunicação mediada pelo computador 

(CMC). Essas ferramentas proporcionaram, assim, que atores 

pudessem construir-se, interagir e comunicar com outros 

atores, deixando, na rede de computadores, rastros que 

permitem o reconhecimento dos padrões de suas conexões e 

a visualização de suas redes sociais através desses rastros. 

(RECUERO, 2009, p.24) 

 

 

2.1 Redes sociais e mídias sociais: definições e elementos 

Após a popularização do email e dos comunicadores instantâneos 

(como ICQ e MSN), das salas de bate papo, fóruns, blogs e fotologs, as 

pessoas se viram diante de uma nova realidade: os sites de redes sociais. 

―Com a explosão das redes sociais da internet (RSIs), do pensamento dos 

teóricos, as redes passaram também a penetrar por todas as fibras do 

cotidiano‖ (SANTAELLA; LEMOS, 2010, p.7). 

Tudo começou em 1997, com o Six Degrees, que possuía as 

funcionalidades de criação de perfil e listagem de amigos. Em 2002, surge o 

Friendster, que chegou a 3 milhões de usuários em três meses. No ano 

seguinte, nasce o MySpace, oferecendo a possibilidade de customização das 

páginas de cada usuário. O Facebook surge em 2004, como uma rede que liga 
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estudantes universitários dos Estados Unidos. Em seu primeiro mês de 

funcionamento, estavam cadastrados mais da metade dos 19.500 estudantes 

de Harvard. No mesmo ano surgiu o Orkut, que fez grande sucesso em terras 

brasileiras. Já o serviço de microblogging Twitter, lançou a moda das 

mensagens em 140 caracteres em 2006.  

As pessoas passaram a ter na tela de seus computadores (e mais 

recentemente celulares, tablets e outros gadgets10) ferramentas que podem 

conectar e aproximar seus amigos, familiares e colegas de trabalho, em um só 

lugar. Podem compartilhar fotos, vídeos, mensagens, convites. Ficou mais fácil 

reencontrar um antigo colega da escola ou da faculdade, por exemplo, ou 

achar alguém com os mesmos gostos e interesses.  

Este breve histórico dos sites de rede social, que contempla apenas os 

de maior relevância, mostra como novidades neste meio são lançadas a todo 

momento e movimentam milhares de pessoas em todo o mundo. Não é a toa 

que o assunto do momento na área de comunicação são as redes/mídias 

sociais.  

Marcas e organizações também se depararam com essas novas 

ferramentas que possuem o poder de espalhar suas mensagens em poucos 

minutos, obter feedback de seus clientes/consumidores e se tornarem 

conhecidas com muito mais rapidez. As possibilidades de interação, expressão 

e sociabilização foram altamente multiplicadas. É possível se expressar na 

internet, no seu próprio espaço. ―(...) há um processo permanente de 

construção e expressão da identidade por parte dos atores no ciberespaço‖ 

(RECUERO, 2009, p.26). 

―Quando uma rede de computadores conecta uma rede de pessoas e 

organizações, é uma rede social‖ (GARTON, HAYTHORNTHWAITE e 

WELLMAN Apud RECUERO, 2009, p.16). O que hoje se chama mídia social 

compreende um conjunto de novas tecnologias de informação altamente 

participativas, rápidas e populares. Mas cabe lembrar que o conceito de redes 

                                                           
10

 Gadget: dispositivo mecânico ou eletrônico, aparelho, equipamento eletrônico (em geral pequeno e 

moderno). 
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não é limitado às redes sociais; trata-se de um conceito que há muito é 

estudado e que está presente em todas as áreas de conhecimento, desde as 

exatas, como matemática e física, passando pela biologia e até as 

humanidades, artes, literatura, entre outras (SANTAELLA; LEMOS, 2010, p13). 

Para Santaella e Lemos (2010), as redes sociais da internet, que elas 

abreviam por RSIs, são ―plataformas-rebentos da Web 2.0‖, que deram início à 

era das redes colaborativas, como o sistema wiki11, podcasts12, blogs e aos 

sites YouTube e Second Life. Também foi aí que começaram a ser utilizadas 

as tags (etiquetas) e as RSIs propriamente ditas, como Orkut, MySpace, 

Facebook e Twitter, entre outras. 

Segundo Recuero (2011, p.14), ―é um momento de hiperconexão em 

rede, onde estamos não apenas conectados, mas onde transcrevemos nossos 

grupos sociais e, através do suporte, geramos novas formas de circulação, 

filtragem e difusão dessas informações‖. A grande mudança, como já foi 

mencionado anteriormente, está no fato de que há horizontalização no 

processo de comunicação, pois o poder da mensagem foi distribuído. Essas 

redes sociais são a nova mídia, onde informações circulam, são repassadas, 

debatidas, discutidas.  

Apesar de serem comumente utilizados para a mesma designação, 

segundo Recuero, Mídia Social e Rede Social são conceitos diferentes. ―As 

redes sociais são metáforas para os grupos sociais. Já a ‗mídia social‘ (sem 

entrar, aqui, no mérito do termo), é um conjunto de dinâmicas da rede social‖ 

(2010). Por dinâmicas, podemos compreender criação de conteúdo, difusão e 

troca de informação dentro dos grupos sociais que existem nas plataformas 

online (sites de rede social, como Orkut, Facebook e Twitter). Mídia Social é a 

dinâmica informativa da rede, são as ações que acontecem dentro das Redes 

Sociais.  

                                                           
11

 Termo que identifica uma coleção de documentos em hipertexto, assim como a própria Wikipédia, no 

qual as páginas podem ser editadas coletivamente.  

12
 Arquivo de áudio digital publicado na internet. 



39 

 

Conforme o consultor e escritor Augusto de Franco13 (2011) relata em 

seu site, Twitter, Facebook e Orkut não são redes sociais. São ferramentas de 

diálogo e sites de relacionamento, mecanismos digitais de trocas de 

mensagens. As redes sociais são pessoas interagindo. A sociedade já é uma 

rede social, que abrange redes menores, pois desde que haja pessoas se 

relacionando já existe rede social. A tecnologia somente acelera esse processo 

de conexão. E para ser rede social deve ser composta por pessoas e devem 

ter um padrão distribuído, todos conectados. As ferramentas apenas articulam 

as redes.  

Apesar da discussão sobre os termos - inclusive entre os autores aqui 

citados -, muitas vezes eles são postos como sinônimos e realmente é assim 

que são utilizados pela maioria das empresas e pessoas na internet. Aqui, ao 

longo do trabalho, vamos nos referir a essas ferramentas (Twitter, Facebook e 

Orkut, por exemplo) como ―sites de redes sociais‖ ou ―mídias sociais‖. 

 

2.1.1 Elementos 

Segundo Recuero, as redes sociais são formadas por dois elementos: 

atores e conexões.  

 

Os atores são o primeiro elemento da rede social, 

representados pelos nós (ou nodos). Trata-se das pessoas 

envolvidas na rede que se analisa. Como partes do sistema, os 

atores atuam de forma a moldar as estruturas sociais, através 

da interação e da constituição de laços sociais. (RECUERO, 

2009, p.25) 

 

Esses atores podem ser representados por um blog, um perfil no 

Facebook, Orkut ou Twitter, por exemplo. Esses espaços individuais são locais 

de expressão e de construção das impressões pessoais de cada um. As 

                                                           
13

 Augusto de Franco também é dos articuladores da Escola de Redes - uma rede de pessoas dedicada à 

investigação teórica e à disseminação de conhecimentos sobre redes sociais e à criação e transferência 

de tecnologias de netweaving. É autor de mais de duas dezenas de livros sobre desenvolvimento local, 

capital social, democracia e redes sociais. 
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conexões que são geradas em uma rede social são realizadas por meio de 

laços sociais – estes formados pela interação social entre atores. Essas 

conexões são o principal objetivo de estudo das redes sociais, pois suas 

variações alteram as estruturas desses grupos (RECUERO, 2009, p.30). Uma 

rede de atores não se reduz a um único ator, nem a uma única rede, mas sim, 

é formada por séries heterogêneas de elementos conectados (SANTAELLA; 

LEMOS, 2010, p.32). 

 São elementos da conexão a interação, as relações e os laços sociais. 

―A interação seria a matéria-prima das relações e dos laços sociais‖ 

(RECUERO, 2009, p.30). A interação social é justamente a comunicação entre 

os atores. Compreender suas trocas de mensagens, o sentido dessas 

mensagens, como essas trocas são realizadas, é o que alguns estudiosos da 

área tentam fazer. Os laços sociais – conceito que passa pela ideia de 

interação social - são a sedimentação das relações que foram previamente 

estabelecidas entre esses atores.   

 

(...) a interação mediada pelo computador é também geradora 

e mantenedora de relações complexas e de tipos de valores 

que constroem e mantêm as redes sociais na Internet. Mas 

mais do que isso, a interação mediada pelo computador é 

geradora de relações sociais que, por sua vez, vão gerar laços 

sociais. (RECUERO, 2009, p.36) 

 

Santaella e Lemos explicam que as redes nos livram da tirania das 

escalas micro e macro. As escalas são substituídas por conectividade, ou seja, 

uma rede não é maior ou menor do que outra, mas sim mais longa ou mais 

intensamente conectada. Não há mais relações de cima para baixo ou de 

baixo para cima e um elemento com poucas conexões pode vir a ser altamente 

conectado, podendo, inclusive, se tornar estratégico por conta disso (2010, 

p.32). 

Esses laços sociais também podem diferenciar-se em suas 

intensidades, caracterizados como fortes ou fracos (GRANOVETTER Apud 
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RECUERO, 2009, p. 41). Essa força pode ser mensurada pela combinação de 

alguns fatores: quantidade de tempo dispendida, intensidade emocional, 

intimidade e confiança mútua e serviços recíprocos. O laço é a conexão efetiva 

entre atores envolvidos nas interações.  

Outra característica da interação mediada pelo computador é que ela 

não fica restrita a uma única plataforma. As interações entre os atores podem 

se espalhar por blogs, Orkut, Facebook, Twitter, e outras ferramentas. 

Também há trocas de diferentes tipos de informação em locais diferentes. 

Como fazem alguns grupos que utilizam uma determinada plataforma para 

trabalho, outra para assuntos pessoais e uma terceira para fins acadêmicos, 

por exemplo.  

Outro elemento constitutivo das redes sociais é o capital social. Trata-

se do ―indicativo da conexão entre pares de indivíduos em uma rede social‖ 

(RECUERO, 2009, p.44), é o valor construído a partir da interação entre atores 

sociais. O capital social está embutido nas relações sociais e, 

concomitantemente, é definido e moldado pelo conteúdo dessas mesmas 

relações.  

Para Putnam (2000, p.19 Apud RECUERO, 2009, p.45), capital social 

―refere-se à conexão entre indivíduos – redes sociais e normas de 

reciprocidade e confiança que emergem dela‖. Esse conceito envolve três 

elementos centrais: normas e obrigação moral, confiança (valores sociais) e 

redes sociais. Segundo o autor, o capital social é um elemento fundamental 

para as comunidades, sua constituição e desenvolvimento. Os valores mais 

comumente relacionados às redes sociais e seus atores são visibilidade, 

reputação, popularidade e autoridade. A Comunicação Mediada pelo 

Computador altera profundamente o fluxo de capital social. 

Todos esses elementos constitutivos das redes sociais trouxeram a ―era 

do relacionamento‖, na qual cidadãos e consumidores discutem, comentam e 

analisam em rede. Segundo Castells (1999), já não há espaço para os não-

iniciados na informática ou para quem não está atualizado com a 
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comunicação. Consequentemente, também não há espaço no mercado para 

as empresas que continuam a ignorar a revolução promovida pela rede. 

 

2.2 Empresas se aventurando nas mídias sociais 

A grande questão que envolve todos esses aspectos é: como uma 

empresa pode tirar proveito das redes sociais, mais especificamente das 

mídias sociais, se comunicar com seus públicos e construir sua marca na web?  

―As organizações modernas já perceberam que relacionamento é a 

palavra-chave‖ (BUENO, 2003, p.52). Para o autor, a comunicação online 

instaurou uma nova ordem, que altera o ritmo dos relacionamentos, cria novos 

espaços de convivência, redimensiona hábitos de consumo e o modo como as 

informações circulam, o que potencializa novas oportunidades de negócios 

para as empresas (2003).  

A diretora de marketing da HSM Brasil14, Laura Ullman (In HUNT, 2010), 

afirma que o mundo virtual tem um peso extremamente significativo hoje, 

podendo influenciar e até mesmo moldar o mundo real. E isso, obviamente, é 

refletido no dia a dia das empresas, que precisam se ajustar ao mundo virtual e 

monitorá-lo. As organizações que entenderam o poder da internet e das redes 

sociais estão se adequando. Mas algumas ainda tentam se afastar desses 

meios. Só o tempo dirá que se trata de uma atitude que não terá sucesso, indo 

na contramão de todas as tendências de comunicação e tecnologia atuais. 

 

Mais do que nunca, portanto, precisamos desenvolver, 

proteger, monitorar e renovar constantemente nossa 

reputação. Indivíduos plugados, com todas essas novas 

tecnologias ao seu dispor, são capazes de colocar uma 

reputação em xeque da noite para o dia. (ULLMANN In HUNT, 

2010, p.14) 

 

                                                           
14

 A HSM está no Brasil desde 1987, e é uma empresa de educação executiva, que fornece conteúdos de 

excelência na gestão de empresas. 
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Para Hunt (2010), a moeda da reputação no meio digital tem um nome: 

whuffie. Segundo a autora, uma empresa – e até mesmo uma pessoa, um 

produto – pode ganhar ou perder whuffies de acordo com ações negativas ou 

positivas e dependendo da forma como contribui e interage com a 

comunidade. Para ela, no mundo digital o dinheiro não faz a diferença, mas 

sim o capital social. ―(...) ter muito capital social o colocará à frente na 

competição‖, pois isso fará com que os clientes de uma determinada empresa 

falem bem sobre ela e recomendem seu produto. Isso irá criar relacionamentos 

de longo prazo com clientes. A velha propaganda boca a boca é o que faz 

sucesso na internet e isso tem ―baixo custo e alta energia‖. ―Quanto mais 

whuffie tiver, mais as pessoas irão falar positivamente sobre você‖. 

 

Hoje, ficar fora dessa realidade não é mais uma opção. Trata-

se dos consumidores falando para e com o mercado, seja 

positiva ou negativamente, e isso tem uma força inexorável 

que pode se reverter em grandes conquistas ou acabar de vez 

com nossos ativos mais valiosos: nossa marca; nossa imagem; 

nossa reputação. E reconstruí-los pode ser um caminho muito 

longo, se não for inviável. (ULLMANN In HUNT, 2010, p.15) 

 

E não adianta pensar que esse tipo de ação por parte dos consumidores 

não tem poder algum. Hoje os números mostram como é alta a audiência e a 

popularidade de sites como Twitter e no Facebook, só para citar dois dos mais 

famosos. 

 

O Twitter não tencionava criar um efeito ―megafone‖ para seus 

membros. Na verdade, o Twitter não tencionava cois alguma 

senão ser realmente um peso pena, um indicador de status 

(como aqueles que as pessoas já estavam usando em 

comunidades como o LiveJournal, um blog), mas ele se tornou 

uma das redes sociais centrais da Web 2.0. (...) o que é 

importante sobre o Twitter é que ele é um grande exemplo de 

uma comunidade on-line simples, porém poderosa, na qual 

milhares de decisões de compra são tomadas todos os dias. O 
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ponto é que mensagens de texto com 140 caracteres podem 

ser mais poderosas do que anúncios milionários. (HUNT, 2010, 

p.33) 

 

Segundo dados do site Alexa (2011), que faz a medição do número de 

usuários nos sites de redes sociais, no início de maio de 2011, o Twitter já 

contava com 200 milhões de usuários cadastrados; 70% do tráfego gerado no 

site é de fora dos Estados Unidos. O Brasil é o 3º país em acessos, onde 

23,7% dos usuários de internet acessam o Twitter. Já o Facebook, segundo 

dados de meados de abril de 2010, já superou os 400 milhões de usuários. Em 

2011, pela primeira vez, o Facebook passou à frente do Orkut no Brasil, já com 

o posto de 4º site mais acessado no país, atrás de Google Brasil, Google e 

Youtube. O Orkut está em sexto lugar. O Twitter ocupa a 14ª posição.  

Para citar um exemplo prático, no início de 2011, a insatisfação de um 

consumidor da Brastemp deu muita dor de cabeça à empresa. Depois de três 

meses sem sucesso na solução de seu problema com uma geladeira da 

marca, ele gravou sua reclamação e postou no YouTube o ―Protesto contra a 

Brastemp – Não é uma Brastemp‖15  – que contabilizou mais de 135 mil 

acessos. Sua conta no Twitter16 tem quase 4 mil seguidores. O assunto foi 

parar no topo dos trending topics, os assuntos mais comentados do Twitter. A 

empresa pediu desculpas, resolveu o problema e prometeu mudar suas 

políticas.  

Outro exemplo mais recente, de abril de 2011, foi o da marca de bolsas 

e calçados Arezzo. Ao publicar em seu site a nova coleção intitulada 

―Pelemania‖, enfureceu ambientalistas e protetores de animais, pois muitas 

peças eram de peles verdadeiras de raposas, coelhos e outros animais. O 

assunto foi debatido via Facebook e Twitter – onde também rapidamente 

atingiu os trending topics. A pressão foi tanta que a marca cancelou a 

campanha e também retirou as peças das lojas. Com certeza é um episódio de 

                                                           
15

 Disponível no YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=qPt1E_3g7ac 

16
 http://twitter.com/oborelli 

http://www.youtube.com/watch?v=qPt1E_3g7ac
http://twitter.com/oborelli
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marketing negativo para as marcas. Recuperar o capital social perdido é um 

processo caro e lento. 

 

As empresas modernas optam exatamente por uma estratégia 

inteligente que pressupõe a interação saudável com os seus 

públicos de interesse, privilegiando a transparência em 

detrimento da sonegação das informações porque, agora, a 

mentira viu encurtadas as suas pernas e não vai muito longe 

sem ser imediatamente desmascarada. (BUENO, 2011) 

 

Em 2003, quando ainda nem havia Facebook e Twitter, Bueno já falava 

sobre essa nova realidade do mercado - que passa por um processo de 

renovação – e como isso afeta drasticamente as empresas: as que desejarem 

se manter em funcionamento, ―precisam ser rápidas na implantação de 

procedimentos, no domínio de novas linguagens e tecnologias e na maneira de 

se relacionar com os seus públicos de interesse‖ (2003, p.22-23). Segundo ele, 

no novo milênio as empresas envelhecem rápido e não há mais lugar no 

mercado para as que ficam presas a conceitos velhos e ultrapassados. Se 

antigamente já era necessário responder prontamente à imprensa, por 

exemplo, hoje esse tempo é ainda mais significativo. Com a Internet, deixar 

uma resposta para o dia seguinte já significa demorar demais. Pessoas podem 

falar bem ou mal de uma empresa por horas a fio na internet. Logo, essas 

respostas precisam ser rápidas e há que se fazer um monitoramento sobre o 

que está sendo falado da empresa na rede. Claro que isso sempre aconteceu 

nas empresas, mas a internet faz com que os boatos, as fofocas e as 

informações negativas se alastrem com muito mais rapidez. Isso pode 

comprometer a reputação de pessoas e de empresas. Outro aspecto 

importante é que, na rede, fica difícil comprovar a autenticidade das 

informações que circulam (BUENO, 2003). 

 

A Comunicação Empresarial vai ter que, necessariamente, 

conviver com esta realidade fluida, surpreendente e perigosa 

da internet; aos poucos precisará desenvolver metodologias 
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que possibilitem monitorar as informações, atenuando os seus 

efeitos. Ao mesmo tempo, deve aproveitar as oportunidades 

que as novas mídias oferecem, criando ações e canais que 

potencializem os recursos da comunicação on-line. (BUENO, 

2003, p.57) 

 

O autor é, ainda, mais incisivo. Diz que não há sobrevida para as 

organizações que ficarem fora do novo contexto. Há que se comprometer com 

o exercício da cidadania por completo, utilizando as novas tecnologias para 

trilhar esse caminho. Ou seja: relacionamento não é apenas estratégia, é 

sobrevivência. 

A empresa Deloitte17 realizou uma pesquisa, entre fevereiro e março de 

2010, intitulada ―Mídias Sociais nas empresas‖, para mensurar o grau de 

maturidade das organizações no Brasil em relação às mídias sociais. No total, 

302 empresas participaram da pesquisa. Segundo os dados obtidos, com 

essas novas ferramentas, a reputação de uma empresa foge de seu controle, 

pois passa a ser definida pela ação das pessoas em blogs e sites como Orkut 

e Twitter. Conforme pode ser analisado nos gráficos abaixo, extraídos da 

pesquisa, 70% das empresas brasileiras analisadas já participam dessa 

tendência e monitoram tudo o que é falado online sobre suas marcas. Dentre 

elas, o setor que dá mais atenção para essa prática é o de serviços (38%), 

seguido pelo de varejo, bens de consumo e transporte (20%), e tecnologia, 

mídia e telecomunicações (19%). ―Isso demonstra certa maturidade do 

mercado brasileiro em relação ao conhecimento do que essas mídias podem 

proporcionar aos variados tipos de negócios existentes‖ (MÍDIAS SOCIAIS 

NAS EMPRESAS - DELOITTE, 2010). 

 

 

 

 

                                                           
17

 A Deloitte atua no Brasil desde 1911 e é uma empresa que oferece serviços de auditoria, consultoria, 

assessoria financeira, gestão de riscos e consultoria tributária. 
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Figura 4 – Empresas que utilizam ou monitoram mídias sociais (%) 

 

Fonte: Pesquisa Deloitte – Mídias Sociais nas empresas (2010) 

 

Figura 5 – Empresas, por setor, que utilizam e/ou monitoram mídias sociais (%) 

 

Fonte: Pesquisa Deloitte – Mídias Sociais nas empresas (2010) 
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2.3 Vire o seu megafone para o lado 

Em seu livro, Hunt se refere ao megafone como uma metáfora para o 

marketing de massa ou a comunicação unidirecional, de cima para baixo, onde 

não há diálogo com as demais partes envolvidas. A autora relata que, no 

decorrer dos anos, conforme foi se aprofundando na área – principalmente na 

online, percebeu o grande poder da comunicação de duas mãos. A internet é a 

prova viva disso, já que deu poder a quem deseja se comunicar – seja a favor 

ou contra empresas e produtos. ―A internet é uma mídia que multiplicou o boca 

a boca para criar centenas de milhares (e agora milhões) de pequenos 

megafones que pertencem aos clientes, e não à companhia.‖ (HUNT, 2010, 

p.61) 

A primeira etapa para aderir a esse modelo é se abrir para o diálogo, 

praticar a abertura e a transparência. É quando a empresa passa a se 

interessar pelo o que seus clientes, e seu público, de uma maneira geral, têm a 

dizer. É daí que podem vir soluções e muitas ideias criativas que podem 

melhorar sua relação produtor-cliente e até mesmo seus produtos e serviços, 

pois o feedback recebido será muito mais direto. Este é um processo de duas 

mãos onde se constrói um relacionamento de confiança. 

 

Virar o megafone diz respeito a mudar a sua interação com os 

clientes ao tentar fazer com que eles ouçam e prestem 

atenção em você, justamente porque você escutou-os e 

prestou atenção neles. As empresas gastam bilhões de 

dólares todos os anos enviando mensagens atrativas de 

anúncios e promoções para o mercado, tentando fazer as 

pessoas repararem nelas e comprarem mais do que elas estão 

vendendo. Por somente falarem e não ouvirem, contudo, essas 

companhias perdem os benefícios essenciais de escutar: 

inovação direcionada aos clientes, construção de 

relacionamentos, solução proativa de problemas, e fazer com 

que os clientes se sintam bem consigo mesmos de forma que 

digam para os outros o quanto você os fez se sentir bem. 

(HUNT, 2010, p.54) 
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E como criar laços sociais com os seus públicos presentes na 

internet/nas redes sociais? Como fazer essa comunicação de duas mãos? 

Quais os meios para construir capital social na rede? Atualmente, são muitas 

as ferramentas que servem para intermediar e viabilizar esses processos. Para 

este trabalho, o foco será nas que estão mais em evidência no momento: 

Twitter, Facebook e Orkut, como foi mostrado anteriormente pelo número de 

usuários (são as três maiores) e que, consequentemente, são mais 

comumente utilizadas por organizações em seus projetos de Comunicação 

Empresarial. Isso também pode ser observado na pesquisa realizada pela 

Deloitte. As ferramentas mais utilizadas pelas empresas são os sites de redes 

sociais e os microblogs. 

 

Figura 6 – Ferramentas mais utilizadas pelas empresas que utilizam mídias sociais (%) 

 

Fonte: Pesquisa Deloitte – Mídias Sociais nas empresas (2010) 

 

 

2.4 E os colaboradores? 

Se os consumidores podem falar o que bem entendem sobre 

determinada marca ou produto nas redes sociais, isso também inclui os 

funcionários da sua empresa. Afinal, eles também são consumidores e 

cidadãos, como todo mundo. Eles também possuem insatisfações. E também 

têm suas contas no Twitter, perfis no Facebook, Orkut, etc. 
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Os funcionários de uma organização já não vestem a camisa da 

empresa facilmente, muito menos por toda a vida. Com as informações 

circulando rapidamente, os colaboradores estão sempre atentos a novas 

oportunidades e trocam de emprego facilmente (BUENO, 2003, p.23). E a 

comunicação online também é afetada por esta falta de atenção ou 

compromisso dos funcionários. Preocupadas com a vulnerabilidade de suas 

informações, muitas organizações monitoram e-mails e acesso a sites. Em 

2003, Bueno já mencionava essas relações e também citava que aconteciam 

afastamentos de funcionários pelo ―uso indevido‖ da internet. A rede é um 

espaço fértil para a proliferação de boatos e denúncias, que circulam 

rapidamente e sem controle. No momento em que uma informação já circula 

pela Internet, ela pode se multiplicar com facilidade, ganhar novas 

interpretações e até adendos, explica Bueno. 

Esse assunto tomou proporções maiores em março de 2010, quando 

houve o ―caso da Locaweb‖. Na época, a empresa de hospedagem de sites 

tinha um acordo de patrocínio com o São Paulo Futebol Clube. E um 

funcionário, então diretor comercial da empresa – e torcedor do Corinthians –, 

enviou mensagens ofensivas à torcida são paulina. Ele inclusive se identificava 

como funcionário da empresa no perfil (bio) do Twitter. Suas mensagens não 

foram bem vistas pelos torcedores e nem pela Locaweb, que demitiu o diretor. 

Abaixo, algumas telas do perfil no Twitter com as mensagens postadas pelo 

funcionário: 
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Figura 7 – Print screen do Twitter de Alex Glikas - case Locaweb 

 

Fonte: Blog do Severo, 2010 (http://blog.rsevero.com/?p=628) 

 

Figura 8 – Print screen do Twitter de Alex Glikas – case Locaweb 

 

Fonte: Blog do Severo, 2010 (http://blog.rsevero.com/?p=628) 

http://blog.rsevero.com/?p=628
http://blog.rsevero.com/?p=628
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Em seguida, o funcionário apagou as mensagens ofensivas e se 

desculpou pelo acontecido. 

 

Figura 9 – Print screen do Twitter de Alex Glikas – case Locaweb 

 

Fonte: Blog do Severo, 2010 (http://blog.rsevero.com/?p=628) 

 

Figura 10 – Print screen do Twitter de Alex Glikas – case Locaweb 

 

Fonte: Blog do Severo, 2010 (http://blog.rsevero.com/?p=628) 

http://blog.rsevero.com/?p=628
http://blog.rsevero.com/?p=628
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A empresa divulgou uma nota comunicando o desligamento do 

funcionário e pedindo desculpas à torcida são paulina: 

 

A Locaweb, líder em infraestrutura de hosting no Brasil, 

comunica que Alex Glikas não faz mais parte do quadro de 

executivos da companhia. Em razão do recente incidente 

envolvendo a companhia e o São Paulo Futebol Clube, o 

executivo decidiu, em comum acordo com a diretoria da 

Locaweb, desligar-se de suas funções. A Locaweb mais uma 

vez lamenta o ocorrido e reforça que a opinião do executivo 

não condiz com o posicionamento corporativo da companhia. 

A Locaweb reforça que fechar uma parceria com o São Paulo 

e expor sua marca na camisa de um dos times de maior 

prestígio do País é motivo de orgulho. Esta, inclusive, não foi a 

primeira ação da companhia ligada ao SPFC. Por quatro anos 

a Locaweb manteve um camarote no estádio do Morumbi, que 

foi utilizado em diversas ações de relacionamento. Além disso, 

a empresa conta com centenas de funcionários são paulinos, 

corinthianos, palmeirenses, santistas, flamenguistas, 

gremistas, colorados e muitos outros torcedores de times 

nacionais e internacionais, mas as decisões de investimento 

de marca não são guiadas pelas preferências individuais. 

Prova disso é que iniciativas semelhantes foram feitas com 

outras equipes, como Juventude, Figueirense, Ponte Preta, 

entre outros. A Locaweb tem ciência da força do futebol e 

respeita muito todas as torcidas. (ESP BRASIL, 2010) 

 

O que poderia ter sido feito para evitar esta situação? Orientações aos 

funcionários? Manuais? Bom senso? Legislação?  

Nos Estados Unidos, por exemplo, as empresas estão preocupadas 

com a perda de informações causadas por mau uso de e-mails, blogs e mídias 

sociais. Em 2009, foi divulgado um estudo realizado pela Proofpoint18, com 220 

empresas que possuem mais de mil funcionários. Os resultados mostraram 

que há, realmente, uma grande preocupação com o vazamento de 

                                                           
18

 Empresa especializada em soluções de segurança para e-mail. 
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informações por e-mail, onde 38% das empresas afirmaram que possuem 

empregados que fiscalizam os e-mails que entram e saem da empresa. 

Também foi constatado que 1/3 das empresas que fizeram parte da pesquisa 

já tiveram pelo menos um caso de funcionário demitido por violar as políticas 

de e-mail (SEGURA, 2009). 

 

2.5 O aspecto legal  

Com os dados acima explicitados, levanta-se também o lado legal da 

questão. É preciso analisar se esse tipo de demissão é cabível, do ponto de 

vista dos direitos do trabalhador, por exemplo. 

Segundo a advogada especialista em direito digital Patrícia Peck, o 

artigo 482 da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) configura justa causa 

para demissão também em situações digitais.  

Em entrevista ao portal IT Web19, do qual também é colunista, ela 

explica que os profissionais estão perdendo a noção do que publicam nas 

mídias sociais. O que antes era dito pessoalmente, agora é escrito e vira 

prova, fornecendo material necessário para uma possível demissão.  

 

A empresa pode demitir toda vez que o profissional venha 

descumprir norma interna ou tenha comportamento que possa 

gerar dano à imagem da empresa. Muitas empresas deixam 

claro questões relacionadas à postura. Dos nossos clientes, a 

maior parte fala de postura e quando fala em postura, para 

não deixar dúvida sobre internet, temos atualizado os códigos. 

(PECK, 2010) 

 

Para a advogada, mesmo sem um treinamento ou orientação prévia da 

empresa, o funcionário pode, sim, ser demitido. Ela também é a favor de que 

as pessoas passem por uma reeducação com relação a esses meios, o que 

evita o risco jurídico. Em algumas situações, tudo depende do que foi dito pelo 

funcionário e do cargo que tem na empresa. 

                                                           
19

 Site que publica matérias sobre mercado, carreira, tecnologia e internet (http://itweb.com.br).  

http://itweb.com.br/
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A empresa precisa orientar e deixar clara posturas esperadas, 

mas evitar percepção de que haja injustiça. Quanto mais as 

regras forem claras, mais evitam riscos jurídicos. Senão 

depende de avaliar caso a caso e tem elementos de 

subjetividade. Se tem cargo de gestor, mais cuidado. Mesmo 

quando não está no cargo de gestor, pode gerar grande 

estrago. Tem que tratar as situações. Nomear pessoas, 

postura agressiva e até menções aos concorrentes pode gerar 

problema para empresa. Eu vi um caso onde o profissional viu 

comunidade de profissionais do concorrente, entrou no grupo, 

se passou por funcionário e disse que não acha tabela de 

preço; tudo isso de forma aberta (em rede social), teve acesso 

ao endereço. Precisa ensinar uso ético da tecnologia e 

aumentar blindagem jurídica. (PECK, 2010) 

 

Em artigo, José Milagre, advogado especialista em segurança da 

informação, fala sobre o caso da Locaweb e o artigo 482 da CLT. Segundo ele, 

atos impensados no mundo digital geram reflexos à altura no mundo real. O 

advogado alerta para o fato de que não devemos nos apropriar do que é dos 

outros na internet e que isso inclui o nome de empresas e organizações. 

 

Em termos jurídicos, em sendo o diretor celetista (o que não 

se sabe), a empresa teria legitimidade para a demissão eis 

que nos termos do art. 482 da Consolidação das Leis do 

Trabalho, constitui justa causa para a rescisão do contrato de 

trabalho pelo empregador o ato lesivo a honra ou boa fama 

praticado contra o empregador. (MILAGRE, 2010) 

 

Abaixo, alguns itens do artigo 482 da CLT (em negrito) seguidos de 

considerações da advogada Patrícia Peck:  

 

 Ato de improbidade (deixar a máquina ligada e desbloqueada 

e sair, sendo uma pessoa em função que permita acesso a 

dados confidenciais, aproveitar que é da área de TI para ficar 
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vendo o que as pessoas escrevem por email ou navegam na 

internet, fora do limite de investigação relacionada a 

monitoramento autorizado com suspeita de conduta 

inadequada ou ilícita do envolvido);  

 Incontinência de conduta ou mau procedimento (ex: caso 

comum é acesso a sites pornográficos);  

 Negociação habitual por conta própria ou alheia sem a 

permissão do empregador, e quando constituir ato de 

concorrência à empresa para qual trabalha o empregado 

ou for prejudicial ao serviço (ex: enviar informações para o 

concorrente por email, ficar enviando curriculum para 

concorrente por email corporativo);  

 Condenação criminal do empregado (ex: ser condenado por 

furto de dados, fraude, etc);  

 Desídia no desempenho das respectivas funções (ex: ficar 

navegando em sites não relacionados ao trabalho durante o 

expediente, ouvindo música MP3, fazendo download de 

filmes);  

 Violação de segredo da empresa (postar conteúdo 

confidencial da empresa em comunidade, blog, forum, chat, 

Youtube, sem autorização);  

 Ato de indisciplina ou insubordinação (se recusar a assinar 

ciência em norma interna da empresa para uso de notebook, 

ou não permitir inspeção física do seu equipamento de 

trabalho);  

 Abandono de emprego (ex: pedir licença médica e se 

descobrir em conteúdos postados na Internet que está 

viajando – fotos colocadas em um fotolog);  

 Ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço 

contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas 

condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou 

de outrem (enviar email, criar comunidade ou postar conteúdo 

para falar mal dos colegas);  

 Ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas 

praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, 

salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem 
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(ex: enviar email, criar comunidade ou postar conteúdo para 

falar mal de chefes);  

 Prática constante de jogo de azar (ex: acessar cassino 

online de dentro da empresa). (PECK, IT WEB, 2010) 
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3. Manuais de conduta: algumas experiências 

Um ano após o incidente da Locaweb, o caso continua a repercutir e 

gerar discussões. Em março de 2011 o portal Webinsider20 publicou um artigo 

intitulado ―Cuidado no comportamento online dos funcionários‖.  

 

Se de um lado temos constantes pesquisas e discussões sobre 

como fazer ou não e quais seriam os comportamentos ideais 

das empresas nas mídias sociais, de outro temos o público 

interno daquela empresa. Também merecedores de atenção, 

eles são peças fundamentais para que todo o conceito e a 

construção de relacionamento criados sejam efetivos e 

atendam a todas as expectativas. (FABIAN, 2011) 

 

Afinal, é possível controlar o que os funcionários falam nas mídias 

sociais? O artigo, escrito por Fernanda Fabian (2011), dá algumas dicas de 

como evitar crises como a da Locaweb. A principal seria o ―Media Training 2.0‖ 

para todas as equipes da empresa, que engloba diversas orientações. Ainda 

segundo a autora, estas são apenas precauções para evitar uma crise do tipo, 

e não leis ou controles de conduta. 

 Nome da empresa: cuidado ao expor o nome da empresa em suas 

opiniões ou mesmo na ―bio‖ do Twitter, por exemplo, como aconteceu 

no caso da Locaweb. Fica fácil associar a pessoa à empresa e, muitas 

vezes, isso pode ser bastante comprometedor; 

 Fornecedores e clientes: evitar citar seus nomes e também falar mal da 

empresa; 

 Defina se o seu perfil é pessoal ou profissional. Se é pessoal, evite 

envolver questões profissionais.  

Também em artigo publicado no Webinsider, Fernand Alphen, diretor de 

Branding, Planejamento e Pesquisa da F/Nazca S&S, afirma que ―o 

autoritarismo é o avesso da internet‖ e que, portanto, o meio deve ser livre em 

                                                           
20

 O site Webinsider publica diversos textos e artigos de especialistas em internet, novas tecnologias e 

assuntos relacionados em geral. 
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todas as empresas, sem quaisquer tipos de filtro de conteúdo – segundo ele, 

se não for assim, é melhor nem ter internet na empresa. Para ele, já que o 

funcionário passou por um processo de seleção para ser admitido, é de se 

supor que ele possua responsabilidades com relação às informações da 

empresa. Caso ele saia da linha, será punido pelas leis trabalhistas como no 

caso de qualquer outra falha, seja com demissão com ou sem justa causa. 

 

Fazer compras de supermercado, preencher seu perfil no 

Orkut, assistir um vídeo de sacanagem ou mandar mensagens 

de amor são práticas tão normais quanto ir ao banheiro na 

hora e pelo tempo que se quiser, colocar uma foto da 

namorada na mesa ou pendurar um bichinho no computador. A 

menos, claro, que as compras forem com o dinheiro da firma, o 

post no Orkut seja revelando segredos da empresa, o vídeo 

seja com menores e a mensagem de amor seja para uma 

colega casada. Nesses casos, há falha profissional ou legal, 

mas a culpa não é da internet. Quanto à bisbilhotagem de 

navegação e comunicação, deveria ser permitida apenas por 

instituição terceirizada, de ilibada reputação, com respeito à 

privacidade e sigilo estritos dos investigados. Assim como é 

proibido fuçar na bolsa do próximo ou colocar câmera de 

segurança no banheiro, fuçar na vida digital alheia é feio, sujo 

e malvado. (ALPHEN, 2011) 

 

Com o objetivo de tentar controlar o que o público interno fala sobre a 

empresa nas mídias sociais, algumas corporações produziram códigos ou 

políticas de conduta específicas para as mídias sociais. E este é mais um 

trabalho para o departamento de Comunicação. Empresas como Coca-Cola, 

Novartis, Intel, IBM e BASF já criaram seus códigos de conduta. 

A Coca-Cola, em 2008, estabeleceu essas regras. Segundo a política, 

era necessário ter bom senso e transparência por parte dos funcionários, ao 

discutir assuntos da organização em meios online.  

A BASF distribuiu para seus funcionários as Diretrizes de Mídia Social 

Online. A primeira edição data de 1º de fevereiro de 2010. De forma sintética 
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(possui apenas duas páginas), orienta seus funcionários com base em duas 

seções. Em ―Colaboradores que usam a web para propósitos profissionais‖, 

incentiva profissionais como porta-vozes, pesquisadores, profissionais de 

marketing e gerentes a usar a mídia social para gerar valor em sua área de 

responsabilidade, com inteligência e de acordo com os valores da empresa. 

Também alerta para o risco de divulgação de informações corporativas 

confidenciais ou que possam ter impacto sobre as ações da empresa, como 

dados financeiros, lançamento de produtos, estratégias de marketing, etc. Fica 

claro que somente porta-vozes têm autorização para falar em nome da BASF, 

seja online ou offline.  

    

Definições e objetivo - O avanço de novas ferramentas e 

redes sociais online destinadas à mídia social em rede pública 

e interna traz novas oportunidades e responsabilidades para a 

BASF e seus colaboradores. Com isto, a empresa incentiva 

seus colaboradores a aproveitarem a mídia social para 

comunicações, socialização e colaboração. (DIRETRIZES DE 

MÍDIA SOCIAL ONLINE, BASF, 2010) 

 

 Esta seção do manual ainda orienta que, caso haja alguma dúvida, o 

colaborador também pode consultar outros manuais da empresa, como o 

Código de Conduta, a Política One Voice e a Diretriz de Proteção da 

Informação e Uso do Sistema de Informação e Comunicação. 

―Porta-Vozes e liderança devem manter especial atenção. Quando estes 

profissionais fazem comentários em sites públicos, suas declarações são 

consideradas em nome da BASF‖ (DIRETRIZES DE MÍDIA SOCIAL ONLINE, 

BASF, 2010). Para estes profissionais, as orientações são: se identificar como 

porta-voz e líder da empresa; escrever dentro de sua área de responsabilidade 

utilizando informações pré-aprovadas; deixar transparente seu papel e 

interesses; seguir as diretrizes e práticas de cada plataforma; utilizas novas 

ferramentas cuidadosamente.  

Ainda há um ―o que fazer e não fazer‖ com dicas mais pontuais. 
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Figura 11 – O que fazer e não fazer – Diretrizes de mídia social online BASF 

 

Fonte: Diretrizes de Mídia Social Online, BASF, 2010 

 

Já na seção ―Colaboradores que utilizam a mídia social para uso 

pessoal‖, a empresa orienta que seus funcionários podem ter perfis em mídias 

sociais como Orkut e Facebook, por exemplo. Mas alerta que a divulgação de 

informações pessoais na internet têm o mesmo peso de serem anunciadas 

publicamente. Devem ser respeitadas leis e direitos autorais, não havendo 

diferenças entre o comportamento online e offline. 

Com relação a mencionar a marca BASF com finalidades pessoais, o 

manual orienta que, os colaboradores têm liberdade para expressar seus 

pontos de vista, mas que, ao publicar assuntos relacionados à empresa, 

precisam agir com transparência. Isso significa se identificar como funcionário 

da BASF e identificar que se trata de uma opinião pessoal. 
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Figura 12 - Diretrizes de mídia social online BASF 

 

Fonte: Diretrizes de Mídia Social Online, BASF, 2010 

 

Já a Intel disponibiliza em seu próprio site as ―Diretrizes da Intel para 

Mídia Social‖. A última atualização data de março de 2010. Na página inicial já 

há o seguinte aviso: 

 

Estas são as diretrizes oficiais para mídia social na Intel. Se 

você for um funcionário ou contratado da Intel e estiver 

criando ou contribuindo para blogs, wikis, redes de 

relacionamentos sociais, mundos virtuais ou qualquer outro 
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tipo de mídia social, dentro e fora da intel.com — essas 

diretrizes são para você. Esperamos que todos os que 

participam de mídias sociais representando a Intel sejam 

treinados para entender e seguir essas diretrizes. Caso 

contrário, isso poderá colocar em risco a sua participação em 

programas futuros. Estas diretrizes estão em constante 

evolução à medida que surgirem novas tecnologias e 

ferramentas de redes sociais — portanto, verifique 

periodicamente para ter certeza de que você está atualizado. 

(DIRETRIZES DA INTEL PARA MÍDIA SOCIAL, INTEL, 2010) 

 

Em ―Quando você participar‖ há alguns princípios de orientação para 

quem participa de mídia social, como manter-se na sua área de 

especialização; fornecer perspectivas individuais; divulgar comentários 

respeitosos e significativos; não fazer spam ou comentários ofensivos; parar e 

pensar antes de postar; respeitar informações e conteúdos confidenciais; ser 

educado e conveniente ao discordar da opinião de outras pessoas. Também é 

indicado para leitura e conhecimento do funcionário o Código de Conduta e a 

Política de Privacidade da Intel.  

Logo abaixo há a seção ―Regras de participação‖, com 11 tópicos, 

listados a seguir: 

 

Seja transparente. Sua honestidade — ou desonestidade — 

será rapidamente percebida no ambiente de mídia social. Ao 

discutir na Intel sobre o seu trabalho, use seu nome 

verdadeiro, identifique que você trabalha para a Intel, e seja 

claro sobre sua função. Se você tiver interesse direto em algo 

em discussão, seja o primeiro a deixar isso claro. A 

transparência é sobre a sua identidade e o seu 

relacionamento com a Intel. Você ainda precisa manter a 

confidencialidade em relação a conteúdo e informações 

proprietárias. 

Seja criterioso. Certifique-se de que seus esforços sejam 

transparentes e não violem as diretrizes de privacidade, 

confidencialidade e legais da Intel, para as palestras 
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comerciais externas. Peça permissão para publicar ou relatar 

conversas consideradas privadas ou internas para a Intel. 

Todas as declarações devem ser verdadeiras e não devem 

induzir ao erro, e todas as alegações devem ser 

fundamentadas e aprovadas. As comparações de produto 

devem ser aprovadas para postagem externa pela equipe 

apropriada de comparação de produtos. Nunca comente sobre 

nada relacionado a questões legais, litígio ou sobre outras 

partes com as quais esteja em um litígio sem a aprovação 

apropriada. Se quiser escrever sobre a concorrência, tenha 

certeza de que sabe do que está falando e obtenha a 

permissão apropriada. Além disso, fique atento à sua proteção 

pessoal, privacidade e às Informações Confidenciais da Intel. 

O que você publicar circulará por muito tempo, portanto 

pondere o conteúdo cuidadosamente e seja criterioso. 

Escreva sobre o que você realmente conhece. Escreva e 

divulgue temas de suas áreas de conhecimento, 

principalmente no que diz respeito à Intel e à nossa 

tecnologia. Se estiver escrevendo sobre um tópico no qual a 

Intel esteja envolvida, mas não for um especialista no assunto, 

é importante deixar isso claro para os leitores. E escreva 

sempre na primeira pessoa. Se você publicar em um site na 

web fora da Intel, use termos de isenção de responsabilidade, 

como os seguintes: "As postagens publicadas neste site são 

de minha inteira responsabilidade e não representam 

necessariamente posições, estratégias ou opiniões da Intel." 

Além disso, por favor, respeite a marca, marca registrada, 

copyright, uso justo, segredos comerciais (incluindo nossos 

processos e metodologias), confidencialidade e leis de 

divulgação financeira. Se você tiver perguntas sobre isso, 

consulte o seu representante jurídico na Intel. Lembre-se de 

que você é diretamente responsável pelo seu conteúdo. 

Percepção é realidade. Nas redes de relacionamentos 

sociais online, a diferença entre o que é público e privado, 

pessoal e profissional é muito tênue. O simples fato de você 

se identificar como funcionário da Intel gera percepções sobre 

seus conhecimentos e sobre a Intel por parte de nossos 
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acionistas, clientes e pelo público em geral — e percepções 

sobre você por parte de seus colegas e gerentes. Deixe-nos 

orgulhosos. Certifique-se de que todo o conteúdo associado a 

você seja consistente com seu trabalho e com os valores e 

padrões profissionais da Intel. 

É uma conversa. Converse com seus leitores como 

conversaria com pessoas reais em situações profissionais. Em 

outras palavras, evite uma linguagem excessivamente 

pedante ou "rebuscada". Não tenha medo de mostrar sua 

personalidade e dizer o que pensa. Apresente um conteúdo 

aberto e estimule respostas. Incentive os comentários. Você 

também pode ampliar a conversa, citando outros que estejam 

discutindo sobre o mesmo tópico e permitindo que seu 

conteúdo seja compartilhado ou divulgado. 

Você está agregando valor? Há milhões de textos por aí. A 

melhor maneira de conseguir que o seu conteúdo seja lido é 

escrever sobre temas importantes para as pessoas. A 

comunicação social da Intel deve ajudar nossos clientes, 

parceiros e colegas. Deve gerar polêmica e criar um senso de 

comunidade. Se esse conteúdo ajudar as pessoas a melhorar 

seu conhecimento ou aptidões; ampliar seus negócios; realizar 

seus trabalhos; solucionar problemas ou conhecer melhor a 

Intel — ele estará agregando valor. 

Sua responsabilidade: Em última análise, o que você 

escreve é de sua total responsabilidade. A participação na 

computação social em nome da Intel não é um direito, mas 

sim uma oportunidade, portanto trate-a com seriedade e com 

respeito. Se você quiser participar em nome da Intel, faça o 

treinamento Digital IQ e entre em contato com o Centro de 

Excelência em Mídia Social. Conheça e siga o Código de 

Conduta da Intel. Se essas diretrizes e o Código de Conduta 

da Intel não forem adotados, a sua participação estará em 

perigo. Entre em contato com social.media@intel.com para 

mais informações. Siga os termos e condições para sites de 

terceiros. 

Desperte o interesse. Como uma entidade jurídica e 

corporativa, a Intel está fazendo contribuições importantes 

mailto:social.media@intel.com
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para o mundo, para o futuro da tecnologia e para o diálogo 

público sobre uma grande variedade de questões. As nossas 

atividades empresariais estão cada vez mais focadas na 

inovação de alto valor. Vamos compartilhar com o mundo as 

coisas interessantes que aprendemos e fazemos — e vamos 

abrir os canais para aprender com os outros. 

Seja um líder. Há uma linha muito tênue entre um debate 

saudável e uma reação intempestiva. Você não deve denegrir 

nossos concorrentes, nem a Intel. Nem precisa responder a 

todas as críticas ou provocações. Tente coordenar o que você 

escreve para atrair diversos pontos de vista, sem inflamar os 

outros. Alguns temas — como política ou religião — afloram 

mais facilmente a sensibilidade. Portanto, tenha cuidado e 

seja atencioso. Depois que as palavras forem lançadas, não 

há como modificá-las. E quando uma discussão inflamada 

começa, é difícil parar. 

Você já fez uma besteira? Se você cometer um erro, admita-

o. Encare de frente e seja rápido na correção. Ao anunciar em 

um blog, você pode modificar um anúncio anterior — e deixar 

bem claro que você fez isso. 

Se ocorrer uma pausa, pare. Se você estiver prestes a 

publicar algo que o deixe minimamente inseguro, pondere 

antes de pressionar 'enviar'. Passe algum tempo examinando 

essas diretrizes e procure detectar o que o está incomodando, 

depois corrija. Se você ainda não tiver certeza, convém 

discutir o assunto com seu gerente ou representante jurídico. 

Por fim, o que você publica é seu e é de sua total 

responsabilidade. Portanto, tenha certeza do que diz. 

(DIRETRIZES DA INTEL PARA MÍDIA SOCIAL, INTEL, 2010) 

 

Há, ainda, uma outra seção, intitulada ―Diretrizes para adeptos de 

mídias sociais patrocinadas, financiadas ou promovidas pela Intel‖. A última 

atualização também data de março de 2010. As orientações são basicamente 

as mesmas, mas visam um público mais específico, como ―especialistas em 

mídia social contratados, financiados ou compensados de alguma forma pela 

Intel‖.  



67 

 

 

Como parte dessas diretrizes, você deve sempre revelar se 

tiver sido financiado ou compensado de alguma outra forma 

pela Intel. Seu blog será monitorado quanto ao cumprimento 

das nossas diretrizes e à precisão nas descrições e 

declarações sobre nossos produtos. (DIRETRIZES DA INTEL 

PARA MÍDIA SOCIAL, INTEL, 2010) 

 

Já a IBM, em 2005, preferiu utilizar o sistema wiki para criar suas 

diretrizes para os ―IBMers‖ que desejassem blogar 

(http://www.ibm.com/blogs/zz/en/guidelines.html), em proteção aos 

funcionários e à própria empresa. Em 2008 e 2010 essas diretrizes foram 

reexaminadas para incluir novas tecnologias e assegurar que continuam de 

acordo com as necessidades dos funcionários e da companhia.  

Entre as principais recomendações, bastante pontuais, estão identificar-

se; ter em mente que está falando por si e não em nome da empresa; não 

fornecer dados confidenciais; não citar clientes, fornecedores ou parceiros sem 

permissão prévia; não entrar em brigas e ser o primeiro a assumir seus erros; 

não utilizar logos da IBM sem autorização. 

 

Seja quem você é. Acreditamos na transparência e 

honestidade; anonimato não é uma opção. Ao discutir temas 

relevantes para a IBM, você deve usar seu nome real, seja 

claro sobre quem você é, e identifique que você trabalha para 

a IBM. Se você tiver interesse em algum tema, seja o primeiro 

a apontar isso. Mas também seja esperto sobre como proteger 

você e sua privacidade. O que você publicar ficará online por 

um longo tempo, sendo assim considere o conteúdo com 

atenção e também seja criterioso na divulgação de dados 

pessoais. (IBM SOCIAL COMPUTING GUIDELINES, 2011)
21

 

 

O manual também contempla outras recomendações, como a acima, 

acompanhadas de longas explanações, tais como: fale em primeira pessoa; 

                                                           
21

 Livre tradução da autora. 

http://www.ibm.com/blogs/zz/en/guidelines.html
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conheça as diretrizes de conduta profissional da IBM; respeite direitos autorais; 

proteja clientes, parceiros e fornecedores da IBM; respeite sua audiência e 

seus colegas de trabalho; não entre em brigas; não esqueça o seu trabalho do 

dia a dia, entre outras.  

Trata-se de um guia bastante elucidativo e didático, pois além de 

recomendações pontuais há outras mais detalhadas. Também há um link para 

a página das diretrizes de Conduta Profissional, o que facilita a navegação do 

usuário. 

A IBM incentiva que seus funcionários tenham blogs e, inclusive, os 

divulga em sua página ―IBMers‘ blogs‖ 

(http://www.ibm.com/blogs/zz/en/index.html) em ordem alfabética pelo nome do 

autor ou do blog. Fica claro que o conteúdo postado nas páginas não 

representa a opinião da companhia, mas que essas iniciativas espalham 

grande expertise tecnológica e de negócios.  

 

Figura 13 - Print screen da página IBMers‘ blogs 

 

Fonte: print screen do site http://www.ibm.com/blogs/zz/en/index.html (2011) 

 

 

http://www.ibm.com/blogs/zz/en/index.html
http://www.ibm.com/blogs/zz/en/index.html
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4.  Metodologia 

Para analisar o cenário exposto e responder a questão ―Como os 

departamentos de comunicação das empresas devem atuar na orientação de 

seus funcionários/colaboradores sobre o que é postado nas mídias sociais?‖, 

foi realizada uma pesquisa qualitativa exploratória. O objetivo geral é discutir a 

eficiência desses manuais como ferramenta de comunicação interna. 

Segundo Lakatos e Marconi (2007), o método qualitativo analisa e 

interpreta aspectos profundos e descreve a complexidade do comportamento 

humano, ao fornecer uma análise mais rica em detalhes do ponto de vista das 

investigações, hábitos, tendências de comportamento e atitudes, entre outros 

fatores. Não é uma questão de quantificar dados, mas sim interpretá-los. 

   

(...) a pesquisa qualitativa ―pode ser caracterizada como a 

tentativa de uma compreensão detalhada dos significados e 

características situacionais apresentadas pelos entrevistados, 

em lugar da produção de medidas quantitativas de 

características ou comportamentos‖. (RICHARDSON Apud 

MARCONI; LAKATOS, 2007, p. 271) 

Por meio do método qualitativo, o investigador entra em 

contato direto e prolongado com o indivíduo ou grupos 

humanos, com o ambiente e a situação que está sendo 

investigada, permitindo um contato de perto com os 

informantes. (MARCONI; LAKATOS, 2007, p. 272) 

 

As autoras também afirmam que com o decorrer da coleta e 

interpretação de dados, pode ser percebida a necessidade de se levantar mais 

informações, fato que ocorreu durante a pesquisa teórica, entrevistas e 

questionários estruturados. Com o andamento do trabalho, verificou-se a 

necessidade de consultar outros autores e pesquisas e também de solicitar a 

participação de novos entrevistados. 

Para a pesquisa de campo, foram escolhidos especialistas de diversas 

áreas. Essa escolha não será tratada por amostra e sim corpus, devido à 

quantidade de entrevistados. Alguns autores, como Duarte, tratam a seleção 
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por conveniência (ou acidental) como amostra não-probabilística, levando em 

consideração o acesso aos entrevistados e a sua disponibilidade. ―Ocorre 

quando as fontes são selecionadas por proximidade ou disponibilidade‖ 

(DUARTE, 2010, p.69). 

Quanto ao tema, partiu-se do pressuposto de que há um fenômeno 

recente, como o monitoramento feito pelas empresas em  relação ao que seus 

funcionários publicam na web, mais especificamente nos  microblogs 

denominados redes/mídias sociais, e o papel do departamento de 

comunicação nesses casos.  

O ponto de partida foi o ―case da Locaweb‖, mencionado no Capítulo 2 

deste trabalho. Diversos veículos publicaram entrevistas e matérias 

relacionadas a essa pauta, com a opinião de especialistas, incluindo 

advogados, que mostram tanto o ponto de vista da empresa, que deve criar 

códigos de conduta para prevenir possíveis danos e prejuízos, quanto o ponto 

de vista do trabalhador, dando dicas para que ele se porte de forma adequada 

na rede. A chamada ―Etiqueta Virtual‖ também virou assunto recorrente nas 

próprias empresas: grandes organizações como BASF e IBM, por exemplo, 

criaram manuais de conduta online para prevenir situações semelhantes e 

orientar seus funcionários. 

É importante ressaltar, antes de especificar as técnicas utilizadas para 

atender os objetivos deste trabalho, que embora o conteúdo dos manuais de 

conduta das empresas não seja o objeto de pesquisa, e sim a discussão sobre 

a sua eficácia a partir do ponto de vista de especialistas, houve preocupação 

de fazer uma análise prévia dos manuais de algumas empresas (Capítulo 3), 

exemplificando alguns pontos que serão aprofundados na análise dos 

entrevistados. Não houve pretensão de procedimento de categorização do 

conteúdo dos manuais, como exige a técnica de análise de conteúdo.  
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4.1 Técnicas de pesquisa: entrevista semi-aberta e questionário 

estruturado 

Para a realização da pesquisa de campo as técnicas utilizadas foram 

realizadas entrevistas individuais do tipo semi-abertas, ou seja, que seguem 

um roteiro previamente elaborado, realizado pela autora. O formato dá 

flexibilidade para que o entrevistador ajuste livremente as questões; não 

procurando obter representação estatística ou quantificação, mas sim 

intensidade nas respostas.  

O roteiro pode conter poucas, mas amplas questões, que vão sendo 

aprofundadas conforme a entrevista é conduzida. Segundo Duarte (2010, p.66) 

é normal o entrevistador começar com um roteiro e terminar com outro 

diferente, pois a lista de questões-chave pode ser alterada no decorrer da 

conversa, onde uma pergunta pode se transformar em duas ou vice-versa, por 

exemplo. 

 

A lista de questões desse modelo tem origem no problema da 

pesquisa e busca tratar da amplitude do tema, apresentando 

cada pergunta da forma mais aberta possível. Ela conjuga a 

flexibilidade da questão não estruturada com um roteiro de 

controle. As questões, sua ordem, profundidade, forma de 

apresentação, dependem do entrevistador, mas a partir do 

conhecimento e disposição do entrevistado, da qualidade das 

respostas, das circunstâncias da entrevista. (DUARTE, 2010, 

p.66) 

 

Os questionários estruturados também foram utilizados. Mostraram-

se necessários devido à indisponibilidade da maioria dos entrevistados para a 

realização das conversas pessoalmente ou por telefone. No caso, como 

optaram por responder via e-mail, foi elaborado um questionário fechado, mais 

voltado à especialidade de cada entrevistado. 

O objetivo das entrevistas e questionários foi recolher experiências das 

fontes, com base na pesquisa e coleta de dados realizados anteriormente, 
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analisando como esse cenário e essas informações são percebidas pelo 

conjunto de entrevistados.  

O roteiro base foi elaborado a partir do assunto mais amplo para o mais 

específico, conforme recomenda Duarte (2010). A partir desse roteiro foram 

analisadas as especialidades de cada entrevistado, o que demandava o ajuste 

de perguntas. A forma como a entrevista era realizada, pessoalmente, por 

telefone ou e-mail, e o tempo de que a fonte dispunha para conversar com a 

autora também demandavam alterações. 

Abaixo, o roteiro-base com suas questões e subtópicos: 

 

1) Qual o impacto dos sites de redes sociais na comunicação das 

organizações? 

a. Que tipo de problemas são mais comuns? 

2) Qual o impacto que os sites de redes sociais causam na comunicação 

interna? 

a. Que tipo de problemas são mais comuns? 

3) Quais são os limites de uso dos sites de redes sociais em se tratando 

de público interno? 

4) As empresas devem monitorar o comportamento do público interno nos 

sites de redes sociais? 

5) Devem ser criados manuais de conduta para resolver o problema? 

a. Que aspectos esse manual deveria conter? 

b. Deve haver distinção entre funcionários, estagiários, PJs, 

terceirizados? 

6) Devem punir ou não funcionários que causem prejuízos à imagem da 

organização, mesmo não intencionalmente? 

7) Qual a avaliação que faz em casos de empresas que punem 

funcionários que se manifestaram nos sites de redes sociais de maneira 

inadequada, atingindo, na visão delas, a imagem da organização? 

a. No caso da Locaweb, por exemplo? 

8)  Devem restringir ou não o uso durante o expediente de trabalho? 
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9)  É possível separar pessoal e profissional nos sites de rede social? 

 

As entrevistas realizadas pessoalmente ou por telefone foram gravadas, 

com consentimento dos entrevistados, e se encontram transcritas na íntegra 

no anexo deste trabalho, junto aos questionários. 

 

4.2 Seleção e lista de entrevistados   

Os entrevistados foram escolhidos por sua importância, relevância e 

atuação acadêmica e/ou no mercado. Foram selecionados especialistas - 

pesquisadores, acadêmicos e de grande conhecimento do assunto; 

informantes-chave - fontes de informação diretamente envolvidas com os 

aspectos centrais do problema; e informantes-padrão – fontes envolvidas 

com o tema, mas que podem ser substituídas sem prejuízo para o trabalho 

(DUARTE, 2010, p.70).  

Outro critério na seleção das fontes foi a diversidade de conhecimento 

em relação ao tema do trabalho. Ou seja, as especialidades dos entrevistados 

referem-se a diversos aspectos aqui abordados, como comunicação, 

comunicação interna, mídias sociais, aspectos legais, etc. Como essas 

pessoas desempenham papeis sociais diferentes, podem dar visões diversas 

sobre o tema. 

Inicialmente foram selecionados 12 entrevistados, com os quais o 

contato foi feito via e-mail, podendo assim deixar essa ação registrada 

formalmente. Desse número, oito aceitaram participar do trabalho. A pesquisa 

de campo foi bastante complicada, principalmente pela indisponibilidade das 

fontes em realizar as entrevistas pessoalmente, o que também ocorreu quando 

se propôs a opção por telefone. Esse comportamento se deu mesmo 

propondo-se a presença ou o contato telefônico no dia, horário e local de 

preferência da fonte.  

A maioria dos participantes preferiu responder, no caso, o questionário 

estruturado, por e-mail, pois poderiam fazê-lo no decorrer do seu tempo livre. 

O questionário por e-mail não era o modelo ideal nem a proposta inicial deste 
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trabalho, já que desse modo a fonte não fornece respostas longas e bem 

estruturadas e não há a possibilidade de interferir. Porém, preferiu-se obter 

pelo menos esse material dos entrevistados - mesmo que escasso em 

algumas ocasiões - devido à sua importância, do que não contar com seu 

conhecimento sobre as questões aqui levantadas. 

Para a análise das respostas dos entrevistados, foram criadas nove 

categorias, baseadas no roteiro-base e no conteúdo apresentado. Importante 

ressaltar que em virtude das especialidades diferenciadas, nem todos os 

entrevistados estão presentes nas diversas categorias apresentadas.  As 

categorias são:   

 

 Comunicação empresarial: o impacto das mídias sociais – 

como os sites de redes sociais / mídias sociais alteraram, 

influenciaram ou modificaram a comunicação feita pelas 

empresas; quais os impactos, principais problemas. 

 O impacto na comunicação interna – como os sites de redes 

sociais / mídias sociais alteraram, influenciaram ou modificaram a 

comunicação interna feita pelas empresas; quais os impactos, 

principais problemas. 

 A restrição do acesso durante o expediente – é viável ou não 

liberar o acesso aos sites de redes sociais para os funcionários 

durante o trabalho? Quais problemas ou vantagens isso traz? 

 Monitoramento – se é necessário ou não realizar monitoramento 

do que os funcionários falam sobre a empresa na internet. 

 A punição aos funcionários – o que os entrevistados acham de 

empresas que punem os funcionários pelo que publicaram na 

internet.  

 Manuais de conduta – o que os entrevistados acham da criação 

de manuais de conduta para orientar os funcionários; como 

devem ser feitos; que tipo de informações devem conter. Se já 

utilizam esse método, como foi a experiência. 
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 Liberdade de expressão – se essas normas de conduta afetam 

ou não a liberdade de expressão do funcionário. 

 Sites de redes sociais internas – se é útil a criação de sites de 

redes sociais internas, para uso exclusivo dos funcionários. 

 Profissional versus pessoal – se é possível separar pessoal e 

profissional na internet. 

 

Tabela 1: Especialistas consultados e técnicas utilizadas 

Fonte Técnica de pesquisa 

Wilson da Costa 

Bueno 

Entrevista semi-aberta 

pessoalmente 

Raquel Recuero 

Questionário estruturado  

por e-mail 

Patrícia Peck 

Questionário estruturado  

por e-mail 

Marcelo Salgado 

Questionário estruturado  

por e-mail 

Gislaine Rossetti 

Entrevista semi-aberta  

por telefone 

Augusto de Franco 

Questionário estruturado  

por e-mail 

Luciano Palma 

Entrevista semi-aberta 

pessoalmente 

Mauro Segura 

Entrevista semi-aberta  

por telefone 

Fonte: Tabela elaborada pela autora 

 

A seguir, a lista de entrevistados e um mini-currículo que ilustra sua 

relevância acadêmica e/ou profissional; além de como se deu contato com 

cada um: 
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Wilson da Costa Bueno: professor do Programa de Pós-Graduação 

em Comunicação Social da Universidade Metodista de São Paulo, jornalista, 

tem mestrado e doutorado em Comunicação (USP) e especialização em 

Comunicação Rural. As áreas principais de atuação são: Comunicação 

Empresarial e Jornalismo Especializado (Jornalismo Científico, Ambiental, em 

Saúde e em Agribusiness). É editor de oito sites temáticos em Comunicação. 22 

O livro23 do professor Wilson da Costa Bueno foi utilizado como base 

teórica para este trabalho, além de inúmeros artigos de seu blog24. Sendo 

assim, tratava-se de uma fonte de extrema importância e relevância, que se 

mostrou altamente disposta a auxiliar na pesquisa desde o primeiro contato, 

realizado em 30 de maio de 2011. A entrevista foi realizada pessoalmente, na 

Universidade Metodista de São Paulo, em 14 de junho de 2011. 

 

Raquel Recuero: possui doutorado em Comunicação e Informação pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2006), mestrado em 

Comunicação e Informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(2002), graduação em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo 

pela Universidade Católica de Pelotas (1998) e graduação em Direito pela 

Universidade Federal de Pelotas (1999). Atualmente é professora (adjunto 1) e 

pesquisadora dos cursos de Comunicação Social - Habilitações em Jornalismo 

e Publicidade e Propaganda e do Programa de Pós-Graduação em Letras, 

com concentração em Linguística Aplicada da Universidade Católica de 

Pelotas, além de membro do corpo editorial de diversos periódicos. É 

pesquisadora vinculada ao CNPq, com vários projetos contemplados com 

apoio financeiro. Desde 2009, é pesquisadora-colaboradora do Center for 

Society and Cyberstudies e do Digital Media and Learning Research Hub. Tem 

experiência na área de Comunicação e Linguística Aplicada, com ênfase em 

                                                           
22

 Com informações do currículo Lattes. 

23
 Comunicação Empresarial – Teoria e Pesquisa, 2003, Ed. Manole, São Paulo. 

24
 http://www.blogdowilson.com.br  

http://www.blogdowilson.com.br/
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redes sociais na Internet, conversação mediada pelo computador, difusão de 

informações na Internet e jornalismo digital.25  

Assim como no caso do professor Wilson da Costa Bueno, seu livro26 e 

diversos textos foram utilizados nesta pesquisa. A fonte mora em outro estado, 

o que inviabilizava a entrevista pessoalmente, logo, se dispôs a responder um 

curto questionário por e-mail, devido à grande quantidade de estudantes que a 

procuram. Mesmo com poucas perguntas e respostas curtas, o material foi 

considerado, pois Recuero é hoje uma das maiores pesquisadores da área no 

Brasil. O primeiro contato foi feito em 30 de maio de 2011 e, após as 

conversas e envio do questionário, as respostas vieram em 04 de junho de 

2011. Com frequência, a professora também responde e-mail com dúvidas. 

 

Patrícia Peck Pinheiro: advogada especialista em Direito Digital, sócia 

fundadora do escritório Patrícia Peck Pinheiro Advogados, formada pela 

Universidade de São Paulo, com especialização em negócios pela Harvard 

Business School, MBA em marketing pela Madia Marketing School, com 

capacitação em inteligência e contra-inteligência pela Escola de Inteligência do 

Exército e Gestão de Riscos pela Fundação Dom Cabral. É autora do livro 

Direito Digital e co-autora do audiolivro e do pocket book Direito Digital no Dia-

a-Dia, Eleições Digitais – a nova lei eleitoral na Internet, Direito Digital 

Corporativo, todos pela Editora Saraiva, além de participação nos livros Direito 

e Internet II, e-Dicas e Internet Legal. É colunista especial do programa Conta 

Corrente da Globonews, coluna Mercado Digital, e articulista do IDG Now, 

Revista Visão Jurídica, Revista Partner Sales, IT Web, VOIT (UOL), entre 

outros. 27 

Durante a pesquisa na internet, foram encontradas entrevistas e 

declarações da advogada sobre o caso da Locaweb, que deu início a este 

                                                           
25

 Com informações do currículo Lattes. 

26
 Redes Sociais na Internet, Porto Alegre, Sulina, 2009. 

27
 Com informações do site Patrícia Peck Pinheiro Advogados (http://pppadvogados.com.br). 

http://pppadvogados.com.br/
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trabalho. Além disso, trata-se de uma profissional especializada em direito 

digital, campo que é de grande utilidade para a discussão em questão.  

A ideia inicial era realizar a entrevista de preferência pessoalmente ou 

por telefone, como nos outros casos. O contato foi intermediado, via e-mail, 

pela assessora de imprensa da advogada, que solicitou as questões antes de 

agendar a entrevista. No dia 20 de junho de 2011 a fonte enviou as respostas 

por e-mail, também devido à falta de tempo na agenda para conversar 

pessoalmente/por telefone. O primeiro contato foi feito em 30 de maio de 2011. 

 

Marcelo Salgado: formado em Letras pela FFLCH–USP e pós-

graduado em Comunicação em Mídias Sociais pela FAAP, é responsável pela 

área de interação em redes sociais do Banco Bradesco S/A. Desenvolve e 

coordena a equipe que gerencia o perfil @AloBradesco no Twitter, primeiro 

perfil de um banco brasileiro a atender por redes sociais. É especialista nos 

seguintes temas: Social Media, CRM, Gestão de Pessoas e Inovação.28 

O profissional foi encontrado durante pesquisas pelo tema deste 

trabalho na internet. Marcelo Salgado foi palestrante do Social Media Brasil 

(http://www.mediaeducation.com.br/socialmediabrasil/), que ocorreu nos dias 

03 e 04 de junho de 2011, evento que reúne diversos pesquisadores e 

profissionais da área. O primeiro contato foi feito no dia 03 de junho de 2011 e 

o entrevistado se mostrou bastante disponível e interessado em colaborar com 

o trabalho. Devido à agenda atribulada, a fonte sugeriu que as questões 

fossem enviadas por e-mail. As respostas vieram em 06 de junho de 2011.  

 

Gislaine Rossetti: é diretora de comunicação social regional do Grupo 

BASF na América do Sul; graduada em Relações Públicas pela Pontifícia 

Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP) e especialista em Gestão 

Estratégica de Comunicação Organizacional e Relações Públicas pela ECA-

USP. 

                                                           
28

 Com informações do site Social Media Brasil (http://www.mediaeducation.com.br/socialmediabrasil/). 

http://www.mediaeducation.com.br/socialmediabrasil/
http://www.mediaeducation.com.br/socialmediabrasil/
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O nome da fonte surgiu mediante material dado em aula pelos 

professores Fábio França e Maria Aparecida Ferrari. Durante as aulas do 

professor França na Pós-Graduação Lato Sensu, foi trabalhado o case de 

comunicação corporativa da BASF e também um artigo escrito pela 

entrevistada. O contato com a fonte começou em 25 de março de 2011, 

quando foi solicitado o manual de conduta para mídias sociais da BASF. O 

contato para a entrevista foi intermediado pela secretária da diretora, com 

início em 03 de junho de 2011. A partir disso, foi agendada uma entrevista por 

telefone no dia 22 de junho de 2011, às 11h da manhã, devido a problemas na 

agenda da diretora. No dia agendado, também houve algumas complicações 

de horário por parte da fonte e a entrevista acabou tendo suas perguntas 

reduzidas pelo curto tempo disponível. Novamente, dada à importância da 

fonte, a entrevista será utilizada, mesmo sendo bastante curta e objetiva.  

 

Luciano Palma: é palestrante e consultor de redes sociais, novas 

mídias e tecnologia. É formado em Engenharia pela E.E.Mauá (1990), com 

MBA em Gestão Empresarial pela FGV (2011). Realiza consultorias 

e palestras para empresas e agências que buscam inovação por meio de 

redes sociais e de novas mídias, e ministra palestras em eventos importantes 

sobre o tema. Professor do curso de pós-graduação do SENAC (Web: 

Estratégias de Inovação e Tecnologia), ministra disciplinas envolvendo 

hipermídia, sistemas virtuais, comércio eletrônico e empreendedorismo. Atuou 

mais de oito anos na Microsoft do Brasil como Consultor e Evangelista 

Técnico, com a função de manter uma comunidade de influenciadores 

energizada e atualizada sobre as tecnologias mais recentes. Desde 2006 foi 

palestrante do Tech Ed Brasil, tendo realizado nove palestras em quatro 

edições. Desenvolveu diversas atividades na área de TI em grandes empresas 

como Nestlé, Itaú, Usiminas, TIM, Bradesco, TJ-RJ, ABN-AMRO-Real, AIG, 

Prodesp e Visanet – de consultorias estratégicas ao desenvolvimento de 

software avançado para gerenciamento de imagens digitais.  
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A fonte, encontrada na internet, na relação dos palestrantes do evento 

Social Media Brasil 2011, se mostrou disposta a realizar a entrevista 

pessoalmente e respondeu rapidamente ao primeiro contato, realizado por e-

mail. A entrevista semi-aberta foi realizada pessoalmente em 30 de junho de 

2011. 

 

Augusto de Franco: é consultor, escritor, palestrante e professor, além 

de um dos articuladores da Escola de Redes - uma rede de pessoas dedicada 

à investigação teórica e à disseminação de conhecimentos sobre redes sociais 

e à criação e transferência de tecnologias de netweaving. É autor de mais de 

duas dezenas de livros sobre desenvolvimento local, capital social, democracia 

e redes sociais, como Alfabetização Democrática (2007), Novas Visões sobre 

a Sociedade, o Desenvolvimento, a Internet, a Política e o Mundo Glocalizado 

(2008), Tudo que é sustentável tem o padrão de rede (2008), Dez escritos 

sobre redes sociais (2010). Trabalha atualmente no seu novo livro Fluzz: vida 

humana e convivência social nos novos mundos altamente conectados do 

terceiro milênio. 

A fonte foi encontrada durante pesquisas na internet. O contato foi 

realizado via e-mail no dia 26 de junho de 2011 e a resposta veio no mesmo 

dia. O entrevistado preferiu responder por e-mail, logo, foi enviado um 

questionário estruturado que foi respondido em 28 de junho de 2011. 

 

Mauro Segura: formado em Engenharia, com pós-graduação em 

Marketing e Comunicação, possui mais de 20 anos de experiência em 

comunicação, marketing e vendas. Atual líder de Marketing e Comunicação da 

IBM Brasil. Ocupou posições de liderança na Embratel, Intelig e Unisys. 

Também é autor do blog A Quinta Onda (http://aquintaonda.blogspot.com).  

A fonte foi encontrada durante pesquisas na internet. O primeiro contato 

foi feito no dia 21 de junho e uma entrevista por telefone foi agendada para o 

dia 04 de julho, devido aos compromissos do entrevistado. A entrevista semi-

http://aquintaonda.blogspot.com/
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aberta foi realizada por telefone no dia agendado e a fonte de mostrou 

extremamente solícita e disposta a colaborar com o trabalho.  
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5.  A visão dos especialistas 

Neste capítulo serão analisadas as oito entrevistas realizadas divididas 

em categorias que são os principais temas da discussão aqui proposta. Nem 

todos os entrevistados falaram sobre todos os tópicos, devido à especialidade 

de cada um. Aqui também estão as partes mais relevantes de suas respostas. 

A íntegra das entrevistas decupadas está na seção Anexos, localizada no final 

deste trabalho. 

 

5.1 Comunicação empresarial: o impacto das mídias sociais  

A primeira grande questão, que serve como ponto de partida para todo o 

decorrer da análise do tema desta monografia, é qual o impacto que a ebulição 

dos sites de redes sociais/mídias sociais provocou na comunicação das 

organizações de forma geral.  

Para começar, as redes sempre existiram, tal qual Castells alerta. O que 

mudou e ampliou esse padrão de organização da comunicação foram as 

tecnologias de web 2.0, que permitem trocar mensagens de forma mais fácil e 

rápida.  

 

“Redes sociais sempre existiram, desde quando o homem das cavernas entendeu que 

caçar junto era melhor do que caçar sozinho. O que mudou e ampliou em vários 

aspectos esse padrão de organização foram as tecnologias (ditas) de web 2.0. Com 

mais alcance no espaço e no tempo, as conexões entre as pessoas ficaram mais 

fáceis e maiores. Assim ficou mais fácil compartilhar experiências, somar esforços, etc. 

O resultado é um consumidor com mais poder e um colaborador mais consciente.” 

(Marcelo Salgado, especialista em mídias sociais, gestão de pessoas e inovação) 

 

Como esta primeira pergunta se referia à comunicação da empresa de 

forma geral, e a pergunta seguinte à comunicação interna, um dos 

entrevistados fez questão de dar ênfase à essa divisão da comunicação. Ou 

seja, para cada público, para cada tipo de comunicação que se deseja fazer, é 

necessário utilizar uma estratégia e preparo diferentes, apropriados. 
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“Eu costumo dividir quando a gente fala de mídias sociais, justamente por ser uma 

coisa muito ampla, no que eu chamo de três pilares. Porque quando a gente fala em 

mídia social, ela pode ser usada para fazer uma comunicação externa, onde a 

empresa está se comunicando com o mundo externo, e ela pode ser usada para 

comunicação interna, para os funcionários trocarem informações, inovação, etc. E eu 

vejo também um meio termo que é quando você tem comunidades, ou seja, é uma 

comunicação com um pessoal externo, mas não um grande público, são pessoas 

selecionadas, conhecidas, próximas da empresa, que se identificam com a empresa e 

precisam de um tratamento diferenciado. Então, quando eu falo em estratégia de 

mídias sociais, é sempre lembrando dessas três posições. Para cada um dos pilares 

você tem estratégias e preparos diferentes.” (Luciano Palma, especialista em redes 

sociais, novas mídias e tecnologia) 

 

 A maioria dos entrevistados concluiu que, com o advento das mídias 

sociais, há diversas alterações na comunicação de uma organização, 

principalmente com relação a obter uma mudança de cultura e visão. Há 

impacto na imagem e na reputação das empresas e não há mais espaço para 

censura, controle e constrangimento a opiniões divergentes. É preciso criar 

uma estratégia para atuar nesses meios e, mais do que nunca, estabelecer um 

contato próximo com os públicos. 

As mídias sociais também permitem a exposição de informações, que 

antes passavam pelo departamento de assessoria de imprensa, por exemplo, 

mas que hoje não necessariamente têm esse filtro. Nesse sentido, trata-se de 

uma ferramenta que pode ser igualmente útil ou perigosa para uma 

organização. Profissionais mal preparados podem passar informações 

sigilosas/confidenciais adiante e usar essas ferramentas para xingar e ofender 

colegas ou chefes. 

Além disso, esses meios geram uma grande demanda de trabalho diário 

que precisa ser suprida internamente, seja com ações, equipe, ferramentas ou 

mesmo com a informação sobre como essas mídias funcionam, que impacto 

têm na organização, etc. Esse tipo de conhecimento precisa ser gerado e 

disseminado para os públicos. 
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“O impacto eu diria que é grande. Vamos exagerar um pouco, é enorme. Do ponto de 

vista não só do efeito das redes sociais, do ponto de vista da imagem e reputação das 

organizações, mas também na forma de interação com os públicos estratégicos das 

organizações. A opinião pública e a sociedade de maneira geral. Seria inimaginável 

que uma organização moderna pudesse, hoje, na sua estratégia de comunicação, não 

estar se valendo do potencial das redes sociais. O impacto é grande porque elas, na 

verdade, não têm ainda - porque é recente, porque a cultura das organizações é muito 

avessa a essa relação próxima com os públicos - uma estratégia para lidar com as 

redes sociais de maneira competente. Com raras exceções, elas imaginam que podem 

fazer nas redes sociais o que fazem nas mídias tradicionais, com controle, censura e 

autocensura, com constrangimento às pessoas que têm opiniões divergentes, não 

respondem quando são questionadas, etc.” (Wilson da Costa Bueno, especialista em 

Comunicação Empresarial) 

 

“As redes sociais passaram a permitir a exposição de informações diretamente pelos 

colaboradores. O que antes tinha filtro e revisão para ir para imprensa, hoje vai direto 

para a Internet sem passar por uma análise prévia. Logo, ao mesmo tempo que isso 

pode aproximar as empresas de clientes, de influenciadores e formadores de opinião, 

também aumentou o risco de vazamento de informação, quebra de sigilo profissional, 

ofensas entre profissionais (chamado “corporate bullying”).” (Patrícia Peck Pinheiro, 

especialista em Direito Digital) 

 

“(Os principais desafios são) Evangelizar a alta direção sobre os rumos desse padrão 

de organização, dar conta do volume que isso toma a cada dia e ferramentas que 

supram as necessidades dinâmicas que surgem.” (Marcelo Salgado, especialista em 

mídias sociais, gestão de pessoas e inovação) 

 

Apenas um entrevistado acredita que não há muito impacto na 

comunicação externa das organizações. Essa alteração se dá mais no âmbito 

da comunicação interna, pois as mídias sociais possibilitaram que funcionários 

se comuniquem de outras formas. 

 

“As plataformas interativas alteraram a comunicação nas organizações, mais a 

comunicação interna do que propriamente a comunicação externa. Possibilitaram que 

pessoas das organizações tivessem um canal para conversar, além do e-mail (que, 

como é corporativo, dificultava um pouco a troca de mensagens não relacionadas ao 

trabalho). Já a comunicação externa, com algumas exceções, permaneceu mais ou 
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menos a mesma: as plataformas foram usadas como mais um canal de marketing e de 

relações públicas da empresa.” (Augusto de Franco, especialista em redes sociais) 

 

 Os especialistas da BASF e da IBM mencionam que as mudanças 

provocadas pelas mídias sociais foram positivas dentro de suas respectivas 

empresas, e que as ações nesses meios fazem parte de uma estratégia maior, 

ou seja, não são utilizadas pontualmente ou isoladamente. Precisam partir de 

dentro para fora da empresa, organicamente, e não ao contrário 

 

“Na realidade faz parte de uma estratégia. O impacto é positivo porque nós estamos 

fazendo convergência de mídias. Faz parte da estratégia, então o impacto é positivo 

porque vem de encontro às necessidades do mercado e da própria trajetória da 

empresa em estar fazendo convergência e estar acompanhando essa movimentação. 

Então é um trabalho de comunicação integrada, convergendo mídias, para que a gente 

possa estar nas plataformas de comunicação e atendendo às expectativas, tanto do 

público interno quanto do público externo.” (Gislaine Rossetti, diretora de comunicação 

social regional do Grupo BASF na América do Sul) 

 

“(...) existe uma pesquisa que mostra que 76% das iniciativas de mídias sociais nas 

empresas começam pela área de marketing, porque a área de marketing vê as mídias 

sociais como um tremendo canal de vendas, o que é muito negativo. As empresas 

começam a trabalhar mídias sociais olhando para fora e não para dentro. A história da 

IBM é muito diferente da maioria das empresas (...).” (Mauro Segura, diretor de 

Marketing e Comunicação da IBM Brasil)  

 

5.2 O impacto na comunicação interna 

A maioria dos entrevistados concordou de que esses meios dão voz aos 

funcionários e passaram a permitir a exposição de informações diretamente 

pelos colaboradores, o que pode ter impactos positivos ou negativos, 

dependendo de como o assunto é tratado internamente. Novamente é 

levantada a questão de que pode haver vazamento de informação 

sigilosa/confidencial. 

O que acaba sendo passada nas mídias sociais é uma imagem de como 

a organização é por dentro: se trata seus funcionários bem e os deixa resolver 
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problemas internamente, será bem vista nas mídias sociais. Caso contrário, a 

empresa acabará encontrando problemas nessas plataformas e as enxergará 

como inimigos. As fontes também concordam que é essencial educar e 

conscientizar o funcionário sobre a utilização e o poder desses meios, e que a 

organização precisa adotar um modelo de liderança e gestão abertas. É 

preciso se modernizar. 

É comum que chefias e gestões autoritárias façam represálias a 

funcionários que possuem opiniões divergentes, e essa não é uma postura 

nova, é algo que acontece desde sempre, com os boletins, os house organs, 

os jornais internos. Logo, com os sites de redes sociais isso não poderia ser 

diferente, já que nesses ambientes há, ainda, o agravante de que não há 

controle da distribuição da informação e de que esses meios quebram muitas 

barreiras, inclusive a hierárquica. Trata-se de uma questão sintomática, pois, 

se os funcionários estão infelizes, sempre vão falar mal da empresa, e esta é 

uma ação tão poderosa online (nas mídias sociais) quanto offline (nos 

corredores da empresa).  

Esse tipo de empresa e de chefia ainda não percebeu que é possível 

utilizar as mídias sociais de forma positiva e que seus funcionários podem ser 

bons influenciadores da marca nesses meios. As mídias sociais criaram um 

colaborador que troca experiências com mais facilidade e que pode impactar o 

público externo com questões internas. Todo esse compartilhamento e acesso 

à informação ajuda a formar funcionários melhores, mais adaptados e mais 

ágeis. 

Ou seja, essas plataformas já poderiam estar sendo utilizadas na 

comunicação interna das empresas de maneira adequada, como forma de 

estimular interação entre os públicos, recolher sugestões e promover debates. 

Mas, em sua maioria, as organizações têm mais receio de que seus 

funcionários usem os sites de redes sociais como forma de denegrir a imagem 

de chefias e da própria empresa como um todo.  

 

“(...) sempre houve mais resistência à circulação de informações livremente. Isso 

acontece não nas redes sociais, já acontece nos house organs, já acontece no mural, 
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já acontece na intranet, há uma censura, uma autocensura, uma repressão, um 

constrangimento enorme aos funcionários para que eles não possam se manifestar 

livremente.” (Wilson da Costa Bueno, especialista em Comunicação Empresarial) 

 

“Poucas empresas terão o ar de modernidade para perceber que é possível utilizar 

esses ambientes de forma positiva.” (Wilson da Costa Bueno, especialista em 

Comunicação Empresarial) 

 

“O que acontece na rede social é o que acontece internamente na chamada “rádio-

peão”, “rádio-corredor”. Ela será ruim se a empresa for ruim, não tiver transparência, 

não tiver possibilidade de as pessoas checarem as informações, verificar se as 

versões que estão correndo são boatos ou não. Se uma empresa é assim, ruim na 

“rádio-corredor”, na “rádio-peão”, será ruim nas redes sociais, aí ela deve temer (esses 

meios) porque ela é uma empresa que está fora do tempo, está deslocada do tempo. 

Uma empresa moderna não tem porque ter medo das redes sociais e não tem porque 

ter medo dos funcionários se encontrarem para conversar. Mas a gente sabe que a 

maioria das organizações imagina que mais de dois funcionários conversando já é 

conspiração contra a empresa. São chefias incompetentes.” (Wilson da Costa Bueno, 

especialista em Comunicação Empresarial) 

 

“Tudo que facilita a interação acaba tendo impacto sobre o padrão de organização. As 

conversas p2p e as relações horizontais, quando ensaiadas, vão desconstituindo 

hierarquia.” (Augusto de Franco, especialista em redes sociais)   

 

“Acho que é sintomático. Se os funcionários estão infelizes, sempre vão falar mal da 

empresa e essa ação é tão poderosa online quanto offline. É preciso melhorar a 

comunicação interna, criando mecanismos não de vigilância, mas de parceria com os 

funcionários. Até porque esses também podem ser excelentes influenciadores nas 

mesmas ferramentas.” (Raquel Recuero, especialista em mídias sociais) 

 

“O que antes tinha filtro e revisão para ir para imprensa, hoje vai direto para a internet 

sem passar por uma análise prévia. Logo, ao mesmo tempo em que isso pode 

aproximar as empresas de clientes, de influenciadores e formadores de opinião, 

também aumentou o risco de vazamento de informação, quebra de sigilo profissional, 

ofensas entre profissionais (chamado “corporate bullying”).” (Patrícia Peck Pinheiro, 

especialista em Direito Digital) 
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 “(...) temos funcionários mais conscientes e informados, que trocam experiências com 

mais facilidade, que podem impactar o público externo com questões internas e que 

podem ser vinculados à empresa mesmo nos momentos em que falam como pessoas 

físicas. Por outro lado, todo esse compartilhamento e acesso à informação ajuda a 

formar funcionários melhores, mas adaptados e ágeis. Cabe à empresa aproveitar da 

melhor forma esse segundo aspecto e manter um diálogo claro e aberto internamente 

para que não seja necessário externar dificuldades em outras mídias.” (Marcelo 

Salgado, especialista em mídias sociais, gestão de pessoas e inovação) 

 

“Há um receio de que essas redes podem ser apropriadas para o mal, vamos dizer 

assim. O que é um equívoco. Na verdade, estão partindo do pressuposto de que 

sempre partem - isso já acontece nos jornais internos e tal - que os funcionários estão 

ali para detonar as organizações, falar mal das chefias, o que não é verdade. Pode ser 

um ambiente de integração, de troca de informações, de convívio, mas as empresas, 

sobretudo as chefias, enxergam essa liberdade como uma ameaça, o que é maluco.” 

(Wilson da Costa Bueno, especialista em Comunicação Empresarial) 

 

É um cenário que sofrerá mudanças, pois as novas gerações que estão 

chegando às organizações não irão se acostumar com uma gestão de 

comunicação que não incorpore esses mecanismos.  

 

“Mas enquanto forem os mais velhos e os mais autoritários, mais conservadores, as 

redes sociais são vistas como ameaças. Porque o que eles enxergam é que lá nas 

redes sociais as pessoas têm liberdade para falar mal das pessoas, falar mal das 

organizações, e isso é uma realidade que não dá para reverter, é assim mesmo.” 

(Wilson da Costa Bueno, especialista em Comunicação Empresarial) 

 

Independentemente das ferramentas em questão, as pessoas 

continuam sendo as mesmas. Logo, o caminho e o preparo é também o 

mesmo: conscientização. Se os funcionários não forem ―educados‖ com 

relação às mídias sociais, eles farão besteira nesses meios, seja por estarem 

revoltados com a empresa, distração, desconhecimento ou até mesmo por 

ingenuidade.  

Luciano Palma compartilha da mesma opinião de Wilson da Costa 

Bueno exposta anteriormente, de que no Brasil as empresas ainda adotam 
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muito fortemente a postura de ―manda quem pode, obedece quem quer‖ e é 

justamente esse tipo de atitude que precisa ser mudada. É extremamente rico 

um ambiente onde os colaboradores podem compartilhar informações e trocar 

experiências com a empresa. Esse tipo de atitude traz benefícios para os dois 

lados. 

 

“A gente está falando em mudar a postura do gerente, em mudar como as pessoas 

são ouvidas. Aquela história de “você está aqui para fazer não para pensar, manda 

quem pode, obedece quem tem juízo”, isso reina muito forte no Brasil ainda. Isso não 

combina e não vai funcionar.” (Luciano Palma, especialista em redes sociais, novas 

mídias e tecnologia) 

 

“(...) no fundo está tudo amarrado, porque as ferramentas são as mesmas, as pessoas 

são as mesmas. Então o preparo tem que ser sempre o mesmo, e o caminho de 

preparo para esse tipo de comunicação é o de sempre, conscientização. É a mesma 

coisa que para segurança, sustentabilidade. Se você não der uma educação, se você 

não evangelizar os funcionários, eles vão fazer bobagem e não vão fazer bobagem só 

porque estão revoltados com a empresa. (...) vão fazer por mera distração ou 

desconhecimento, ingenuidade.” (Luciano Palma, especialista em redes sociais, novas 

mídias e tecnologia) 

 

“E aí vem a via de duas mãos que a Raquel (Recuero) sempre fala. O cara lá embaixo 

descobre, traz a informação para dentro da empresa, a empresa digere com a 

inteligência corporativa que ela tem e devolve o dado processado. Todo mundo vai 

agradecer. A empresa vai agradecer o funcionário por ter trazido e o funcionário vai 

agradecer a empresa por ter usado toda a estrutura dela para elaborar aquela 

informação que sozinho ele não conseguia mastigar tão bem. Isso é liderança aberta. 

Então esses conceitos que têm que mudar, não adianta falar só de mídias sociais. O 

buraco é muito mais embaixo.” (Luciano Palma, especialista em redes sociais, novas 

mídias e tecnologia) 

 

Os entrevistados levantam a questão do anonimato e dos perfis falsos, 

ou fakes, como são chamados. Ou seja, não adianta a empresa querer 

enganar a si própria bloqueando o acesso, por exemplo, como será discutido 

no próximo tópico. Sempre há uma saída, sempre há uma maneira de burlar as 
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regras quando as pessoas querem se manifestar – seja utilizando o 

smartphone, seja criando um perfil anônimo. 

 

“Então, se o debate interno é propício, é possível, certamente algumas coisas são 

resolvidas internamente numa boa e aí precisa ter o código para dar conta disso. (...)  

Eu, por exemplo, acho intolerável o anonimato em uma situação dessas. Mas só é 

razoável aceitar o anonimato em empresas autoritárias onde as pessoas, se falarem e 

se identificarem, serão punidas, aí as pessoas optam pelo anonimato. E aí eu sou 

favorável. Mas em uma empresa séria você diz o que você quer dizer de maneira 

franca e identificada e isso é visto positivamente.” (Wilson da Costa Bueno, 

especialista em Comunicação Empresarial) 

 

“Em um ambiente democrático as pessoas conversam disso numa boa, sem maldade, 

sem ódio, sem nada, e resolvem também numa boa. Qualquer coisa diferente disso vai 

justificar o anonimato, a denúncia, o desvio, eu diria até que acaba legitimando a 

irresponsabilidade.” (Wilson da Costa Bueno, especialista em Comunicação 

Empresarial) 

 

“Não adianta por regra em um ambiente desse. Até porque, a coisa mais fácil que tem 

é burlar regra. Porque se o cara fala „você não pode twittar em nome da empresa‟, ele 

cria um fake. Pronto. Quer dizer, quem você está querendo enganar? Eu compararia 

você querer controlar as mídias sociais como se enganar dizendo que você tomou o 

remédio. Você vai lá, esvazia a cápsula do remédio e mente para você, fala „tomei‟. É 

a mesma coisa. Está lá na continha, no relatório, está tudo certinho, o médico nunca 

vai perceber. Quer dizer, uma hora vai né, você não vai mais visitar ele.” (Luciano 

Palma, especialista em redes sociais, novas mídias e tecnologia) 

 

“E não adianta vigiar para punir desde que qualquer pessoa pode adotar um avatar.” 

(Augusto de Franco, especialista em redes sociais) 

 

Como exemplo prático, temos, novamente, o caso da repercussão das 

mídias sociais dentro da BASF.  

 

“Na comunicação interna o impacto é positivo uma vez que o próprio colaborador, 

individualmente, já tem as redes, ele já tem a sua rede social, já faz parte de algum 

grupo, etc, então isso vem como um reforço. É mais um reforço. A mídia social não é a 

única coisa, ela é parte de um processo que a empresa já maduramente tem de 
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comunicação.” (Gislaine Rossetti, diretora de comunicação social regional do Grupo 

BASF na América do Sul) 

 

“Foi muito positivo. Não adianta a empresa colocar que ela quer se comunicar, ter o 

diálogo, etc, se você não tem uma formação interna. Nós já vínhamos trabalhando a 

questão do uso correto, por exemplo, da internet, lá atrás.” (Gislaine Rossetti, diretora 

de comunicação social regional do Grupo BASF na América do Sul) 

 

“Primeiro nós educamos internamente, trabalhamos as diretrizes, os conceitos, as 

estratégias, para depois estar presente nas mídias sociais, isso demorou mais ou 

menos uns dois anos. Não abriu o canal externo com a mídia social proibindo o 

colaborador. Na BASF nunca teve a proibição.” (Gislaine Rossetti, diretora de 

comunicação social regional do Grupo BASF na América do Sul) 

 

Em sua entrevista, Mauro Segura, da IBM, contou muito sobre a história 

da empresa para explicar a trajetória da IBM nesses meios até os dias atuais, 

o que foi bastante enriquecedor para o trabalho e extremamente necessário 

para compreender esse cenário que envolve mídias sociais e colaboradores 

dentro da companhia atualmente. De forma a resumir suas considerações, pois 

a entrevista foi bastante extensa, ele conta que normalmente as empresas 

começam a trabalhar mídias sociais olhando para fora e não para dentro, 

conforme foi explicado no tópico anterior. Na IBM tudo começou internamente, 

pois nos anos 90, quando a empresa fez uma virada estratégica, passando a 

se configurar como uma companhia de serviços e não mais de fabricação e 

produção de equipamentos, começou a ser discutida uma mudança de 

posicionamento e uma alteração do perfil do funcionário, algo que seria 

mandatório, condição básica para o sucesso da organização. Nesse momento 

foi decidido que seria preciso inserir o funcionário mais fortemente nas 

discussões estratégicas sobre o futuro da empresa e sobre a sua 

transformação, já que essa mudança precisava da cooperação de toda a força 

de trabalho da IBM – atualmente são 400 mil funcionários espalhados pelo 

mundo. 
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“(...) a discussão era: essa empresa é uma empresa de tecnologia, e dos 400 mil 

funcionários, mais de 300 mil são pessoas técnicas, pessoas que têm muito conteúdo. 

Como vamos fazer para que essas pessoas compartilhem conhecimento? Era uma 

empresa muito verticalizada, muito hierarquizada, com muitas unidades de negócio, 

então se nós não tomarmos cuidado aqui a empresa toda vai ficar trabalhando em 

nichos. Então, a discussão há 15, 12 anos atrás era: como é que nós vamos fazer com 

que esse conhecimento que cada um tem possa ser compartilhado de uma maneira 

totalmente aberta, transparente, quebrar as paredes? Naquela época não existia 

Facebook ainda, mídia social ainda era um sonho, uma coisa utópica. Se falava muito 

em fóruns online no final da década passada, por volta do ano 2000. E a IBM começou 

a fazer, a partir do ano 2000, alguns fóruns para discussão de transformação da 

companhia. A IBM chamava os funcionários para participar desses fóruns online, 

dentro da web, dentro da internet.” (Mauro Segura, diretor de Marketing e 

Comunicação da IBM Brasil) 

 

Ao longo dos anos, a participação dos colaboradores da IBM nos fóruns 

foi aumentando, segundo o entrevistado, o que mostrou sua eficácia e 

aceitação no meio. Toda essa movimentação também gerou uma nova 

discussão sobre os valores da empresa, pois ainda eram os mesmos da época 

de sua fundação, há 100 anos. Novamente os funcionários foram chamados a 

participar.  

Nesse ínterim, foram surgindo novas mídias sociais. E toda essa 

trajetória, aqui brevemente resumida, levou ao surgimento, em 2005, do 

documento Social Computing Guidelines, mencionado, inclusive, no Capítulo 4 

deste trabalho. 

 

“(...) a partir desse momento, qualquer funcionário da IBM pode usar, criar, da maneira 

como achar conveniente, as ferramentas de mídias sociais. Então, a IBM, ao mesmo 

tempo que publicou esse guideline autorizando todos os funcionários a usarem as 

mídias sociais, também entregou para os funcionários uma base, uma plataforma 

tecnológica com várias ferramentas para a criação de wikis, blogs, redes sociais - isso 

na época em que o Facebook e Twitter não existiam. E foi engraçado, porque a IBM 

decidiu isso com base nos anos anteriores onde a empresa mostrou muita senioridade 

no uso dessas ferramentas online e a gente começou a descobrir que realmente os 
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funcionários queriam colaborar, queriam falar, externalizar o que sabiam.” (Mauro 

Segura, diretor de Marketing e Comunicação da IBM Brasil) 

 

Os funcionários passaram a utilizar amplamente a ferramenta wiki e 

mais tarde também começaram a surgir muitos blogs dentro da IBM. ―Hoje, 

para você ter uma ideia, no mundo, a IBM deve ter em torno de 15 mil blogs e 

mais ou menos 50 mil, 60 mil wikis‖, diz Mauro Segura. Os colaboradores são 

altamente incentivados a participar desses meios porque eles propiciam 

engajamento e colaboração. Também são eles próprios que definem se o 

conteúdo que criaram será acessado somente por funcionários da IBM ou por 

pessoas de fora da empresa. 

 

“Isso é um aprendizado muito grande, porque a tendência é sempre olhar a metade 

vazia do copo. E a metade vazia do copo é risco de vazamento de informação, perda 

de produtividade. A outra metade cheia do copo é engajamento, colaboração, chance 

dos funcionários falarem, chance dos funcionários opinarem.” (Mauro Segura, diretor 

de Marketing e Comunicação da IBM Brasil) 

 

“Isso é muito comum. As empresas, às vezes, têm milhares de funcionários, gastam 

muito dinheiro para trabalhar inovação, contratam pessoas para desenvolverem novos 

produtos em laboratório, analisarem oportunidades de melhoria dentro da operação. 

Agora, não tem ninguém que conheça melhor as empresas do que os próprios 

funcionários.” (Mauro Segura, diretor de Marketing e Comunicação da IBM Brasil) 

 

Ou seja, o funcionário que está na linha de produção, por exemplo, sabe 

melhor do que ninguém onde a empresa perde dinheiro, onde perde em 

produtividade, onde os processos são replicados e há retrabalho. Logo, nada 

melhor do que abrir canais para ouvi-los e sanar esses problemas. Mas ainda 

há muita preocupação com relação à crítica. 

 

5.3 A restrição do acesso durante o expediente 

 Este é um tópico bastante polêmico, pois alguns entrevistados levantam 

questões sobre as mídias sociais afetarem a produtividade e a atenção do 

funcionário com as suas tarefas, por exemplo. Mas, em teoria, utopicamente 
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falando, eles concordam que todos deveriam ter livre acesso a todos esses 

meios.  

As fontes também alegam que, atualmente, com as tecnologias dos 

smartphones, por exemplo, é inútil bloquear o acesso, pois os colaboradores 

podem fazê-lo diretamente de seus celulares. Quando uma pessoa quer ―matar 

trabalho‖ ela o faz com ou sem internet. Empresas modernas e que confiam 

em seus funcionários, que os orientam e educam para o uso dessas mídias, 

liberam o acesso, pois seus colaboradores estão preparados para ter essa 

liberdade. Entre os benefícios de permitir o acesso está a quebra de barreiras 

geográficas, quebra de hierarquia, engajamento, colaboração, criação de clima 

e transparência. 

 

“Eu sou a favor da total liberdade de acesso, com controle apenas de firewall para 

sites de risco potencial e logs de acesso para rastrear quando for necessário. Mas 

confesso que é uma decisão difícil de ser tomada e a transição de funcionários que 

não acessavam nada e passam a acessar tudo costuma ser turbulenta. No final das 

contas, com ou sem internet, o funcionário que quer procrastinar vai procrastinar de 

qualquer forma, então é mais uma questão de confiança no seu quadro do que de 

acessos liberados ou não.” (Marcelo Salgado, especialista em mídias sociais, gestão 

de pessoas e inovação) 

 

“Restringir ou proibir é burrice, além de inócuo. Qualquer pessoa com um smartphone 

faz o que quiser. A alegação de que o funcionário estaria matando tempo é ridícula: ir 

várias vezes ao banheiro ou à máquina de café é a mesma coisa. A alegação de que 

gasta a banda também não se justifica mais nos dias de hoje.” (Augusto de Franco, 

especialista em redes sociais) 

 

“Depende. As pessoas precisam de atenção para trabalhar, se o uso for pertinente e 

não gerar impacto de queda de produtividade, perda de atenção, dispersão, deve ser 

permitido. Caso contrário, não.” (Patrícia Peck Pinheiro, especialista em Direito Digital) 

 

“Utopicamente falando, claro, seria muito legal todo mundo ter acesso e ser 

consciente. Agora vamos baixar para a prática, cair na real. Não estou generalizando, 

mas infelizmente é uma realidade que a gente tem que saber lidar. Se não, a gente vai 

fazer o projeto no mundo de Alice e quando vai para o mundo real descobre que não é 
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bem assim, então a gente tem que saber mapear, „ok, qual é a realidade e o grau de 

absorção que o meu funcionário tem em relação à conscientização e uso de mídias 

sociais?‟” (Luciano Palma, especialista em redes sociais, novas mídias e tecnologia) 

 

“As pessoas vão usar, independentemente de ser permitido esse uso dentro da 

empresa, os funcionários vão usar.” (Raquel Recuero, especialista em mídias sociais) 

 

“Se você está no trabalho e seu trabalho permite que você tenha acesso a essas 

ferramentas de mídias sociais, um Facebook, um MSN da vida, você com certeza vai 

falar com sua esposa ou com seu filho por essas mídias. “E aí foi tudo bem na prova?” 

e ele vai responder “foi, pai, tá tudo bem”. Terminou a conversa. Agora, se você não dá 

essa liberdade, esse acesso, ele vai pegar o telefone da empresa, vai gastar o telefone 

da empresa, e vai passar 10 minutos falando com o filho, porque em uma ligação 

telefônica você gasta muito mais tempo do que em um MSN da vida. Então é isso. Isso 

é produtividade, essa questão de produtividade é muito questionável.” (Mauro Segura, 

diretor de Marketing e Comunicação da IBM Brasil) 

 

“(...) as mídias sociais formam uma plataforma muito, muito poderosa de engajamento, 

colaboração, criação de clima, determinação de transparência. As mídias sociais de 

maneira geral quebram fronteiras, porque no momento em que eu libero as mídias 

sociais na empresa eu não tenho mais a fronteira geográfica, eu consigo conversar 

com alguém em São Paulo sem nenhuma restrição. Outra coisa, quebra a hierarquia, 

porque às vezes eu estou conversando com uma pessoa do outro lado, não sei 

exatamente quem ela é e eu tenho uma conversa com ela muito mais espontânea e 

transparente do que se eu estivesse com ela ao vivo e soubesse que ela é o 

presidente da empresa. (...) Na hora em que você abre essas mídias sociais para todo 

mundo, onde todo mundo conversa com todo mundo, poxa, facilita demais. E outra 

coisa, você tira qualquer barreira de intermediário, vamos dizer assim, é uma 

comunicação muito mais limpa. Eu quando escrevo, o outro lado lê sem ter nenhuma 

interferência no meio. Então os ganhos são muito grandes.” (Mauro Segura, diretor de 

Marketing e Comunicação da IBM Brasil) 

 

 Por mais que exista uma ―paranóia‖ dos executivos de que essas 

ferramentas atrapalham a produtividade, trata-se de uma questão muito 

relativa. Por esses motivos, os executivos são uma grande barreira na 

penetração das mídias sociais nas empresas, devido à essa questão do medo 
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da improdutividade e a outras, como vazamento de informação e reputação da 

marca. 

 Novamente: quando o colaborador quer ―matar trabalho‖ ele o faz, com 

ou sem internet. Entra aí um aspecto de gestão, pois se o funcionário não tem 

tarefas para executar e está ocioso, liberar as mídias sociais pode ser dar a ele 

tudo o que ele precisa para continuar sem trabalhar. É uma questão de 

preparo da força de trabalho da empresa, pois, se essas pessoas não estão 

engajadas com seu trabalho e estão deixando escapar informações 

confidenciais da empresa, isso já acontece muito antes do surgimento das 

mídias sociais. 

Com o tempo esta situação também irá se modificar, pois será 

inadmissível que uma empresa moderna não faça um bom uso das mídias 

sociais para seu proveito e para proveito de seu público interno. 

 

“(...) pode ser produtividade ou improdutividade, depende da maneira como, primeiro, 

se existe a gestão sobre os funcionários, porque se o funcionário não tem agenda, não 

tem trabalho, se ele está solto, ele vai usar mesmo, da mesma maneira que ele sai 

para tomar cafezinho e leva uma hora, e vai usar o Facebook para falar com os 

amigos.” (Mauro Segura, diretor de Marketing e Comunicação da IBM Brasil)  

 

“Eu tenho uma filosofia em que se não existe gestão em cima do funcionário hoje, 

quando você entrega para ele os acessos às mídias sociais, a tendência realmente é 

piorar, porque você está dando talvez um espaço de entretenimento que talvez ele não 

tenha.” (Mauro Segura, diretor de Marketing e Comunicação da IBM Brasil) 

 

“As pesquisas mostram que normalmente 50%, 55% das empresas proíbem qualquer 

acesso a qualquer mídia social. Mais ou menos metade das empresas do mercado 

proíbe radicalmente. Então, uma outra parte, de 20% a 30% que proíbe parcialmente, 

aqui só tem acesso a internet e ao Facebook, mas não tem MSN, Twitter, etc, ou só 

esta parte da empresa tem acesso, por exemplo área de marketing, comunicação e 

talvez uma outra área de vendas. Todo o restante não tem. Então tem 20% a 30% das 

empresas que têm regras de controle parcial. E têm talvez aí 15%, 20% que hoje já 

liberam completamente. É uma estrada.” (Mauro Segura, diretor de Marketing e 

Comunicação da IBM Brasil) 
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“Existem muitas pesquisas de mídias sociais, redes sociais nas empresas, e 

basicamente as pesquisas mostram três coisas, e todas as preocupações vêm dos 

executivos. Os executivos formam o grande obstáculo de penetração nas mídias 

sociais. Primeiro, é vazamento de informação. Então eles têm uma paranóia achando 

que sites de redes sociais, mídias sociais em geral, se forem liberados, os funcionários 

vão escrever dados ou vão deixar escapar dados confidenciais e estratégicos que não 

poderiam. Eu acho que estão certos, é verdade, mas o problema não é a mídia social. 

Se esses dados tiverem que escapar, eles já estão escapando. Porque os funcionários 

falam, pelo telefone, pela internet, em um churrasco no final de semana. Se o cara não 

está bem treinado, preparado, em um churrasco de final de semana ele vai falar com o 

amigo sobre o que está acontecendo dentro da empresa.” (Mauro Segura, diretor de 

Marketing e Comunicação da IBM Brasil) 

 

“Há uma tendência importante de que em poucos anos essa situação se modifique de 

tal modo que será maluco imaginar que uma empresa não permita o acesso às redes 

sociais. Até porque elas vão ser cada vez mais – na medida em que houver essa 

consciência e esse uso adequado – usadas como ambiente para integração, 

divulgação, debate, convívio, etc, e não o contrário.” (Wilson da Costa Bueno, 

especialista em Comunicação Empresarial) 

 

“A maioria das pessoas aqui usa isso de uma maneira que traz produtividade, porque a 

tendência natural é as pessoas pensarem em produtividade.” (Mauro Segura, diretor 

de Marketing e Comunicação da IBM Brasil) 

 

 Resumindo, é realmente inútil restringir o acesso, já que hoje é grande o 

número de pessoas que possuem iPhone, por exemplo, e podem acessar 

Twitter e Facebook de qualquer lugar. Não é possível fechar o acesso a esses 

meios, mas sim, educar e conscientizar, assim como foi feito quando surgiu o 

telefone, o e-mail e outras plataformas, outros recursos. 

Ainda há a ressalva de que, apesar de a teoria mostrar que seria 

bastante interessante que todos pudessem ter acesso a tudo, hoje a realidade 

não funciona assim e essa é uma decisão muito particular de cada empresa.  

 

“O fechar não vai resolver, porque você está aqui com o iPhone, você vai levar para a 

empresa, ele tem internet, você vai twittar por aí. Então fechar é relativo, você não 

consegue fechar, mas você tem que educar e conscientizar. É um treinamento aberto. 
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Treinamento onde você vai chegar e falar „pessoal não é que não pode é que tem que 

fazer direito‟, foi assim com telefone, email, vai ter que ser assim com mídias, canais 

sociais também.” (Luciano Palma, especialista em redes sociais, novas mídias e 

tecnologia) 

 

“Isso que eu estou falando para você em relação à gente liberar completamente aqui 

dentro da IBM, nós somos um nicho diferente. Normalmente as empresas de 

tecnologia em geral elas têm um espírito de liberalidade no uso das ferramentas muito 

grande. Quando você vai para as empresas de manufatura, especialmente manufatura 

e segmento financeiro, a restrição é muito grande. Manufatura porque uma boa parte 

dos funcionários não têm acesso a computador no dia a dia, eles estão na linha de 

produção. É uma empresa muito menos arrojada, ousada no uso de mídias sociais 

como um fator de engajamento interno, de colaboração. E no segmento financeiro 

existe uma preocupação enorme com preservação de dados. Você pega um Bradesco, 

HSBC, qualquer banco desses grandes, você vai ver claramente que eles não liberam 

o uso de redes sociais, sites de redes sociais internamente. A não ser o grupo de 

marketing e comunicação.” (Mauro Segura, diretor de Marketing e Comunicação da 

IBM Brasil) 

 

“E isso é muito perigoso em algumas áreas específicas, por exemplo, call center. Você 

consegue imaginar em call centers com 10 mil funcionários você deixar todo mundo 

acessar as mídias sociais livremente? É difícil, né? A chance de você perder o controle 

daquilo é muito grande. Porque no call center você não tem o controle individual. Até 

tem, né, porque você consegue medir quanto tempo ele fica no telefone, atendendo 

cliente. Mas é altamente questionável.” (Mauro Segura, diretor de Marketing e 

Comunicação da IBM Brasil) 

 

“Cada empresa vai ter um grau diferente. Para uma empresa, sei lá, como uma IBM, 

provavelmente, 99,9% dos funcionários da IBM têm esse grau de conscientização. Em 

uma construtora, provavelmente, metade não tenha esse preparo, então não tem regra 

mágica.” (Luciano Palma, especialista em redes sociais, novas mídias e tecnologia) 

 

 Luciano Palma faz uma analogia bastante interessante entre a liberação 

do acesso (e o que isso significa para os funcionários) e uma panela de 

pressão. Pode ser que, se os colaboradores foram reprimidos durante muito 
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tempo, liberar o acesso a esses meios seja uma atitude que precise fazer parte 

de um longo e planejado processo: 

 

“As pessoas compartilham experiências. Se você faz elas passarem por experiências 

negativas e ainda mais deixa isso acumular em uma panela de pressão, é óbvio que 

quando elas tiverem uma válvula de escape vai sair tudo de feio. Então é aí o ponto, 

as pessoas estão se preocupando com a válvula e não estão olhando para a panela. A 

mídia social é a válvula. Só que se o pessoal ficou cozinhando aquilo ali à pressão 

durante anos, não adianta querer nem tampar nem abrir a válvula, você tem primeiro 

que ver „opa, deixa eu ver direito o que está acontecendo aqui‟ e de repente vai ter que 

abrir essa válvula com conscientização, devagar, até deixar ela totalmente aberta.  E 

para deixar totalmente aberta o que você precisa fazer? Parar de gerar pressão.” 

(Luciano Palma, especialista em redes sociais, novas mídias e tecnologia) 

 

Na BASF e na IBM os funcionários podem acessar livremente os sites 

de redes sociais, e-mail particular, etc. Isso é possível, pois as empresas já 

vinham trabalhando há tempos a educação dos funcionários e a sua 

conscientização com relação a essas ferramentas. Em ambas as empresas os 

funcionários são vistos como porta-vozes e embaixadores. 

 

“Nos já vínhamos trabalhando a questão do uso correto, por exemplo, da internet, lá 

atrás. (...) nós já vínhamos construindo essa cultura da responsabilidade individual, 

que as pessoas têm que ter o livre arbítrio, elas podem acessar a internet, entrar no 

seu e-mail particular, mas ela tem que ter responsabilidade e isso você não faz com 

proibições. A gente entendeu assim. Tem que fazer chamando as pessoas para o bom 

senso e gestão da liderança. Então, a empresa tem que estar madura para isso. Aí 

você parte para os canais online que são os canais onde as pessoas interagem, aí 

você está interagindo com o público e, consequentemente, o teu público interno é 

multiplicador e embaixador.” (Gislaine Rossetti, diretora de comunicação social 

regional do Grupo BASF na América do Sul) 

 

“E no modelo nosso que a gente tem aqui na IBM Brasil e na IBM mundial onde os 400 

mil funcionários têm acesso livre a essas redes, na verdade o que a gente está 

dizendo para o mercado é que eu tenho 400 mil porta-vozes da IBM.” (Mauro Segura, 

diretor de Marketing e Comunicação da IBM Brasil) 
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 As novas tecnologias que vão surgindo acabam desafiando 

determinados conceitos organizacionais e sociais da empresa, o que é perda 

de tempo, pois se as instituições se organizarem para utilizar essas 

ferramentas a seu favor, só têm a ganhar com isso, como foi visto nos 

exemplos dados por profissionais da BASF e da IBM. É um caminho sem volta.  

 

“Não deixa ninguém te contar alguma história de que mídias sociais é perigoso, que 

isso vai destruir a empresa, isso é tudo balela. As empresas estão passando por uma 

tremenda transformação, elas sabem que vão ter que liberar as redes sociais e mídias 

sociais, é inevitável porque, eu já fui em várias empresas em que o acesso não é 

liberado. Aí o cara está trabalhando no computador e do lado com o smartphone 

pendurado no Twitter.” (Mauro Segura, diretor de Marketing e Comunicação da IBM 

Brasil) 

 

5.4 Monitoramento 

Os entrevistados também deram seus pareceres sobre o monitoramento 

feito pelas empresas com relação ao que seus funcionários falam na web. 

Houve uma divisão de opiniões sobre a necessidade ou não de realizar esse 

tipo de ação. Alguns acreditam que é extremamente necessário saber o que é 

falado sobre a empresa nas mídias sociais, atitude que se configura em 

inteligência empresarial. Para outros isso é inútil e desnecessário.  

 

“É inútil fazer isso. Não adianta proibir depois que surgiu o mobile 3G. E não adianta 

vigiar para punir desde que qualquer pessoa pode adotar um avatar.” (Augusto de 

Franco, especialista em redes sociais) 

 

“Sim, até para desenvolver ações de gestão de pessoas voltadas ao desenvolvimento 

e à melhoria no clima organizacional. Acho que deve ser feito um monitoramento geral 

e ininterrupto, sem o viés ditatorial/punitivo, apenas com objetivos de compreender o 

seu público interno e dar a ele o que ele precisa (que nem sempre é o que ele quer).” 

(Marcelo Salgado, especialista em mídias sociais, gestão de pessoas e inovação) 

 

“Se a gente perceber monitorar como uma forma de acompanhar, de perceber 

reclamações, reivindicações, sugestões ou críticas, eu acho que tudo bem. Eu acho 

que faz parte monitorar nesse sentido. Se for no sentido de monitorar para adotar 
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represálias eu sou absolutamente contra. Mas é razoável uma empresa moderna e em 

uma gestão de comunicação moderna, que você acompanha as manifestações 

presentes na mídia, no congresso brasileiro, nas comissões do congresso, nas redes 

sociais. É importante. O que estão falando de mim, o que será que eu estou levando 

desvantagem em relação aos meus concorrentes, quais serão os meus pontos fortes e 

fracos? Isso é inteligência empresarial.” (Wilson da Costa Bueno, especialista em 

Comunicação Empresarial) 

 

Monitorar no sentido de adotar represálias não é algo bem visto pelos 

entrevistados, pois vigiar informações é diferente de vigiar pessoas. Também é 

preciso que a empresa esteja disposta a discutir e resolver suas mazelas, o 

que pode ser um processo desconfortável, principalmente se ela sempre 

alimentou uma cultura de não ouvir críticas e sugestões. Aproveitar os espaços 

de sites de redes sociais para incorporar essas mudanças é extremamente 

positivo. É melhor resolver os problemas internamente do que não 

disponibilizar esse espaço e perder o controle do que é falado fora da 

empresa. Mas a maioria das organizações ainda não pensa assim.  

 

“Eu acho que o princípio do monitoramento não deva ser identificar as pessoas que 

falam mal para puni-las, mas identificar inclusive se essas pessoas que falam mal não 

têm razão de estar falando mal. Talvez até estimular a que façam isso de maneira 

mais reservada. Aí que está o problema de uma boa comunicação interna. Em uma 

gestão democrática você discute esses problemas em casa, não precisa discutir lá 

fora. Agora, se a empresa fecha todas as portas, as pessoas podem, até 

anonimamente, fazer isso no Twitter, no Facebook, etc, etc. E aí a empresa não tem 

chance de se defender. Eu acho que se ela abre o jogo e permite esse debate franco, 

responsável, ela sai lucrando com isso. Ela vai ouvir algumas coisas que ela não 

gostaria de ouvir, mas é melhor assim, com responsabilidade, com controle, do ponto 

de vista de dizer às pessoas „você pode dizer e não vai ser punida por isso, mas seja 

responsável‟, do que fechar totalmente as portas e perceber que, mesmo assim, as 

pessoas, identificadas ou não, estarão lá falando coisas justas ou injustas. E aí, sobre 

essas situações, ela não tem controle algum.” (Wilson da Costa Bueno, especialista 

em Comunicação Empresarial) 

 

“Agora se o monitoramento é feito no sentido de identificar pessoas que tenham 

opiniões contrárias e etc, eu acho que puni-las é um retrocesso do ponto de vista de 
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uma gestão democrática. Então, na comunicação interna, que é muito propícia a esse 

tipo de constrangimento, o monitoramento não pode levar a uma repressão, ou a uma 

represália, ou a um sufocamento. Eu já diria que é até razoável que pessoas que 

estejam irresponsavelmente denegrindo a imagem das organizações devam ser 

convocadas. Eu não sou a favor da irresponsabilidade.” (Wilson da Costa Bueno, 

especialista em Comunicação Empresarial) 

 

“A empresa já devia estar sabendo o que os empregados falam dela independente de 

mídias sociais. Porque você concorda que, se a empresa realmente acha que as 

pessoas são o melhor patrimônio, (...) elas já deviam estar ouvindo os funcionários. E 

os funcionários já deviam ter canais de comunicação, etc. Só que as urnas que eles 

colocam estão sempre vazias porque ninguém acredita nisso. E porque ninguém 

acredita? Porque a empresa fala uma coisa e faz outra. Então a gente tem hoje uma 

hipocrisia muito grande no relacionamento com o funcionário.” (Luciano Palma, 

especialista em redes sociais, novas mídias e tecnologia) 

 

“As boas empresas não, não precisam monitorar de forma policiosa, elas têm que 

monitorar do mesmo jeito que elas têm que monitorar o mercado. Preciso saber o que 

o mercado está falando e preciso saber o que o meu mercado interno está pensando 

de mim. Mas uma monitoração construtiva e não de comando e controle, para punir 

quem fala coisas erradas. Pelo contrário, um monitoramento para saber e não para 

controlar. Então nesse aspecto ela é super saudável. No outro aspecto a empresa que 

está fazendo isso, sinto por ela.” (Luciano Palma, especialista em redes sociais, novas 

mídias e tecnologia) 

 

“As empresas deviam aproveitar esses espaços para incorporar essas mudanças que 

são necessárias, mas se ela monitorar só para poder pegar quem fala mal e falar mal 

signifique qualquer pessoa que tenha divergência eu acho um equívoco. Acho isso um 

retrocesso. Mas a maioria das organizações pratica isso, pensa assim. A maioria das 

chefias pensa assim também, que quem fala mal deve ser punido, mesmo que esteja 

falando a verdade.” (Wilson da Costa Bueno, especialista em Comunicação 

Empresarial) 

 

“A empresa deve monitorar sua imagem, reputação e conteúdos associados à mesma. 

Logo, vigiar informação é diferente de vigiar pessoas. Nas redes sociais a empresa 

está monitorando informações, que podem sim levar a condutas de pessoas. Sempre 

na circunstância de proteção da empresa e das próprias pessoas. Quando a empresa 
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restringe que um executivo comente alguns aspectos do trabalho, isso muitas vezes 

busca proteger a pessoa (imagina se ele comenta algo e por conta de seu 

conhecimento é sequestrado).” (Patrícia Peck Pinheiro, especialista em Direito Digital) 

 

A advogada também explica que isso não fere os direitos do funcionário 

―se estiver claro entre as partes previamente quais são os requisitos de 

conduta esperados ou exigidos por seu cargo e função ou mesmo para se 

trabalhar na empresa‖. As organizações devem atualizar seus códigos de 

conduta e ética, incluindo os temas das redes e mídias sociais, para evitar 

situações de perseguição, que podem ocorrer na ausência de regras claras. 

Na BASF existe um monitoramento desses ambientes e também de 

quanto tempo a pessoa passa neles. Isso faz parte de um processo de gestão 

da empresa: 

 

“Nós temos uma diretriz e a partir dela nós entendemos que é o bom senso que 

prevalece. Claro que o colaborador tem que ter o bom senso de saber quanto tempo 

ele está na rede, como objetivo do quê, mas nós temos um monitoramento que é parte 

do processo de trabalho, não é para inibir o colaborador.” (Gislaine Rossetti, diretora 

de comunicação social regional do Grupo BASF na América do Sul) 

  

Na IBM, não é realizado nenhum tipo de controle. Primeiro, porque isso 

não seria da filosofia da empresa, e segundo, porque, devido ao alto número 

de funcionários, blogs e wikis, seria praticamente impossível monitorar todo 

esse conteúdo. O entrevistado explica que, além disso, as empresas já não 

monitoram o que seus funcionários falam no telefone, no café, enfim, no dia a 

dia como um todo. 

 

 5.5 A punição aos funcionários 

Os entrevistados foram questionados sobre sua opinião com relação a 

empresas que punem seus funcionários pelo que publicaram na web. A 

maioria acredita que não deve haver punição, a não ser no caso de extrema 

irresponsabilidade. Mas todos vão pelo caminho de que a educação e a 
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orientação são a melhor solução e que essa é a maneira de se evitar medidas 

drásticas. 

Porém, há uma distinção a ser feita. Funcionários responsáveis, que 

fazem críticas construtivas, checam as informações antes de repassá-las ou 

divulgá-las, configura uma postura normal, que deve ser aceita pelas empresas 

que desejam rever seus pontos fracos, consertá-los e crescer. Mas já os 

irresponsáveis, difamam colegas de trabalho e a própria empresa sem 

embasamento, pois foram, na realidade, mal recrutados. 

 

“Há pessoas que detonam as organizações, mas essas pessoas eu acho até, se 

injustas, devem ser excluídas, foram mal recrutadas, etc. Pessoas com uma visão 

moderna, construtiva, fazem suas criticas, mas não são irresponsáveis. Não dizem 

aquilo que não é verdade, checam antes de dizer, não ofendem os colegas, não 

ofendem as pessoas, mas tratam dos problemas em si e é isso que deve ser 

estimulado. Qualquer coisa que saia desse código de conduta deve ser trabalhada de 

outra forma. Contrato um funcionário, trato bem, mas ele fala mal dos outros, cria 

problemas, etc? Então ele está fora do padrão. Mas aí houve um problema de 

recrutamento, é um problema interno que precisa ser resolvido. Eu diria que esses 

casos existem, mas são exceções. Em geral as pessoas gostam de um convívio 

saudável, querem permanecer do emprego, gostam de empresas legais para continuar 

trabalhando. Eu não vejo essa paranóia de algumas organizações de enxergar todo 

funcionário como um possível adversário.” (Wilson da Costa Bueno, especialista em 

Comunicação Empresarial) 

 

“Se for de maneira inadequada, essa conversa tem que ser feita. (...) Se eu defino que 

eu posso dizer livremente internamente antes de colocar lá fora é isso que vai ser feito, 

e que isso não leve a nenhuma punição.” (Wilson da Costa Bueno, especialista em 

Comunicação Empresarial) 

 

Novamente, Bueno relembra a questão do anonimato, postura com a 

qual concorda caso o funcionário não possa se expressar livremente dentro da 

empresa. ―Guerra é guerra‖, ele diz. ―Se eu sou funcionário, sou maltratado e 

não posso dizer aqui, eu vou dizer lá fora. Como eu sou inteligente, eu vou 

dizer isso sem que possam me identificar.‖ Para ele, empresas que agem 
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assim legitimam a irresponsabilidade de seus colaboradores e estimulam que 

as pessoas ajam dessa forma.  

 

“Inclusive, as pessoas normalmente farão isso até por sacanagem, então essas 

pessoas acabam se aproveitando desses espaços porque as organizações não têm 

canais de relacionamento com os públicos e as pessoas falam irresponsavelmente. 

Em um ambiente democrático as pessoas conversam disso numa boa, sem maldade, 

sem ódio, sem nada, e resolvem também numa boa. Qualquer coisa diferente disso vai 

justificar o anonimato, a denúncia, o desvio, eu diria até que acaba legitimando a 

irresponsabilidade.” (Wilson da Costa Bueno, especialista em Comunicação 

Empresarial) 

 

“Eu prefiro um ambiente aberto e responsável e aí punir mesmo os irresponsáveis, 

aqueles que estão difamando os colegas ou que estão levantando coisas que não 

podem ser provadas lá fora, evidentemente estes estão tendo uma conduta 

inadequada. Têm chance de fazer isso internamente e não serão punidos por isso, 

mas resolvem fazer isso para criar problemas e aí eles estão fora da norma da 

empresa e merecem, não deviam ter sido recrutados. Foram mal recrutados.” (Wilson 

da Costa Bueno, especialista em Comunicação Empresarial) 

 

“Elas (as empresas) estão nesse contexto onde o que está errado não é o uso da 

mídia, o que está errado é o modelo de gerenciamento, que é um modelo de liderança 

de comando e controle. Então, nesse aspecto, se a empresa não vai mudar o seu jeito 

de ser e vai continuar trabalhando no modelo comando e controle, oras, para ficar 

coerente com esse comportamento - com o qual, pelo amor de Deus, eu não concordo 

- ela vai precisar fazer (monitoramento e punição), mas não porque ela quer. Porque 

ela precisa. Porque se ela não fizer isso ela perde aquele controle que ela quer ter. 

Agora isso é a contramão da história. Porque hoje, o que as empresas estão fazendo é 

muito mais sair do policiamento, indo para a conversa e ter um canal de conversação 

franco, e não a coisa hipócrita que a gente vê entre muito RH e funcionário. Essa é a 

transição real.” (Luciano Palma, especialista em redes sociais, novas mídias e 

tecnologia) 

 

“Acho que é preciso ter uma política de uso dos sites de rede social dentro das 

políticas de comunicação interna e externa de uma empresa. As pessoas vão usar. 

Independentemente de ser permitido esse uso dentro da empresa, os funcionários vão 

usar. Então, é preciso criar políticas, informar e explicar como a empresa compreende 
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esses usos. Também é preciso delimitar o que é do funcionário, pessoal, e o que é da 

empresa, do meu ponto de vista, e como lidar com essas diferentes realidades e 

perspectivas.” (Raquel Recuero, especialista em mídias sociais) 

 

“Antes de qualquer punição, deve estar clara a política de uso das mídias sociais e não 

se confiar somente no bom senso. O que é de bom senso para mim pode não ser para 

você. Se está descrito que você não pode falar como funcionário no seu perfil pessoal 

e você mistura as bolas, está sujeito a sanções. Por outro lado, acredito nas pessoas 

(externas). Acho que elas têm capacidade de discernir entre um erro pessoal e um erro 

da empresa. Mas entendo que não seja tão simples assim. Por isso, manuais são 

fundamentais.” (Marcelo Salgado, especialista em mídias sociais, gestão de pessoas e 

inovação) 

 

“Depende, se houve orientação prévia (educação em postura com regras claras) deve 

punir, sim. Se não houve, há necessidade de solicitar retificação de conduta e 

retratação, dar uma segunda chance para o funcionário que não agiu de má-fé. (...) 

Todo colaborador deve estar atento ao fato de que as redes sociais não são apenas 

um canal de manifestação do pensamento, são mídia, e documentam por escrito as 

opiniões associando as mesmas à pessoa, ou instituição, ou ambas. E a informação é 

publicada com alcance global e em tempo real. Logo, tem que ter treino, preparo, para 

usar sem gerar riscos. O conteúdo, o contexto e quem o escreveu (credibilidade) faz 

toda diferença. Um executivo que fale de uma ação da empresa, cliente, patrocinador, 

fornecedor, parceiro responde se seu comentário gerar um dano de imagem a 

empresa, isso está previsto tanto no código civil como na CLT.” (Patrícia Peck 

Pinheiro, especialista em Direito Digital) 

 

Segundo Patrícia Peck, esse tipo de punição está amparado tanto na lei 

geral (CLT, Código Civil e Código Penal) como na lei específica (contrato entre 

as partes – contrato de trabalho, código de conduta, normas e políticas 

internas das empresas).  

Com relação à IBM, Mauro Segura relatou um caso de cerca de um ano 

atrás, quando uma funcionária copiou informações da intranet da empresa e as 

publicou em seu blog pessoal. Lá, ela ofendia o presidente da companhia e 

mostrava sua insatisfação. A funcionária foi contatada e informada de que, em 

primeiro lugar, ela não tinha permissão/autorização para copiar as informações 
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da intranet. Em seguida, foi orientada de que talvez aquele não fosse o melhor 

lugar para se expressar daquela forma, pois outras pessoas poderiam ler e 

interpretar aquilo. A funcionária acabou retirando o post e o assunto foi 

encerrado. Ele também afirma que o número de funcionários demitidos por 

erros desse tipo vem aumentando. 

 

“Normalmente as empresas punem, (...) ou dão uma carta de advertência para ela ou 

até demitem. Para você ter uma ideia, o índice de demissão de funcionários por uso 

inadequado de blogs ou mídias sociais está aumentando. Em 2009, foi 9% nos 

Estados Unidos, no ano passado subiu pra 11% de empresas que já tiveram pelo 

menos um caso de funcionário demitido por uso inadequado da política de blog. 

Significa que uma em cada 10 empresas já demitiram por causa disso, eu acho muito; 

17% já advertiram funcionários. Então esse número tem aumentado.” (Mauro Segura, 

diretor de Marketing e Comunicação da IBM Brasil) 

 

 Segundo ele, a decisão tomada na época foi altamente positiva, pois 

não assustou os funcionários que ficaram sabendo do caso, a ponto de fazer 

com que eles não utilizassem mais as mídias sociais, mas também os alertou 

de que deveriam ficar mais atentos com o que postavam. O diretor também diz 

que, na maioria das vezes, esses episódios ocorrem pois as pessoas não 

dimensionam o que é uma mídia social. Então, a melhor opção é educar e não 

punir.  

 

“Eu sou radicalmente contra demissão e advertência. Eu acho que você tem que 

chamar o funcionário para conversar, dar uma enquadrada, mas não adverte o cara, 

porque a maioria das vezes esses fatos acontecem porque as pessoas não 

dimensionam muito bem o que é uma mídia social. Todos os poucos casos que a 

gente teve aqui eu sempre uso como uma forma de educação.” (Mauro Segura, diretor 

de Marketing e Comunicação da IBM Brasil) 

 

5.6 Manuais de conduta  

Se os manuais de conduta são tão necessários na opinião dos 

entrevistados, conforme foi explicitado brevemente em algumas declarações 

no item anterior, aqui essa questão será aprofundada. As fontes também foram 



108 

 

questionadas sobre como deveriam ser elaborados esses documentos e o que 

deveriam conter, que aspectos deveriam abordar, que linguagem utilizar.  

Alguns entrevistados afirmaram que não travaram contato com nenhum 

tipo de manual para mídias sociais; outros afirmaram que os que viram são 

muito genéricos.  

Na opinião da maioria dos especialistas, esses manuais de conduta 

devem ser não de restrições, mas de esclarecimento e orientações. Devem 

explicar o que é uma rede/mídia social, qual o impacto que uma informação 

colocada nesses locais pode ter para a imagem da organização (e também 

para a própria pessoa), devem estimular o debate interno, explicitar o que é ou 

não permitido. A organização precisa deixar claro o que espera do seu 

funcionário, inclusive eticamente falando, pois o bom senso de um pode não 

ser o bom senso de outro. Tudo isso sempre com regras e linguagem claras, 

práticas, e de forma a não invadir a vida pessoal do colaborador. 

 

“É preciso pensar em termos jurídicos, mas também em termos humanos. É preciso 

criar políticas de "escuta" dos funcionários e fazer deles replicadores de informações 

positivas. E é preciso criar políticas para cada tipo de empresa, de funcionários e etc. 

(...) Não vi os manuais, mas sei que existem orientações. Orientações são 

interessantes. Acho que a empresa tem direito de determinar políticas para uso 

quando o funcionário está trabalhando lá. Em casa e na vida particular não tem como.” 

(Raquel Recuero, especialista em mídias sociais) 

 

“Sim, toda a comunicação interna precisa ser clara e registrada, para que não haja 

mal-entendidos. (...) (Devem conter) Direitos e deveres do funcionário; liberdade de 

expressão, até onde ir; dicas práticas de comportamento em mídias sociais. (...) Já (viu 

os manuais). Mas sempre são bem genéricos.” (Marcelo Salgado, especialista em 

mídias sociais, gestão de pessoas e inovação) 

 

“Sim, mas estas (normas) devem ser brandas, considerando a liberdade de expressão 

e tomando como princípio a confiança no seu quadro de funcionários.” (Marcelo 

Salgado, especialista em mídias sociais, gestão de pessoas e inovação) 
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“Sem dúvida (devem ser criados). Mas não como coisas impositivas ou prescritivas, 

mas como diretrizes.” (Luciano Palma, especialista em redes sociais, novas mídias e 

tecnologia) 

 

“O grande ponto é explicar para as pessoas a dinâmica, a abrangência de um tweet. 

Explicar que quando ele twitta alguma coisa mesmo sem falar que é da empresa, o 

amigo dele sabe que ele é da empresa. Toda pessoa tem que estar consciente disso. 

E ela tem que estar consciente que o Twitter e o Facebook são públicos. (...) hoje você 

tem que ter consciência disso, não só por causa da empresa, mas por você mesmo, 

você tem a sua reputação pessoal. Então você tem que tomar um certo cuidado, é a 

parte chata das mídias sociais.”  (Luciano Palma, especialista em redes sociais, novas 

mídias e tecnologia) 

 

“Às vezes precisa de diretrizes, porque na conscientização é tudo muito bonito, muito 

legal, então tá, você tem que ser consciente e não coloque coisas comprometedoras. 

Só que aí, o cara vai continuar com a dúvida: „o que é comprometedor? É o obsceno?‟ 

Não, é aquela informação que você não poderia passar para o seu concorrente e que, 

portanto, você não pode comentar com seu amigo. Precisa dar essa diretriz para ir 

explicando.” (Luciano Palma, especialista em redes sociais, novas mídias e tecnologia) 

 

“Cabe à empresa orientar sobre uso como ferramenta de trabalho e sobre postura 

(código de conduta) no tocante à ética esperada por parte da empresa nas atitudes de 

seus colaboradores.” (Patrícia Peck Pinheiro, especialista em Direito Digital) 

 

“E isso devia fazer parte do código de conduta. Você pode dizer aqui, discutir aqui, 

sem problema nenhum, mas se você não dá essa possibilidade, você abre a chance 

de pessoas insatisfeitas colocarem isso lá fora, o que cria um problema para as 

organizações.” (Wilson da Costa Bueno, especialista em Comunicação Empresarial) 

 

“Eu não vi nenhum código diretamente. (...) Eu acho que esses manuais de conduta 

devem ser não de restrições, mas de esclarecimento. O que é uma rede, qual o 

impacto que uma informação colocada na rede pode ter para a imagem da 

organização, estimular o debate interno, quer dizer, se você tem chance de dizer aqui 

dentro sem nenhuma punição, você não precisa colocar isso lá fora porque com a 

aceleração do processo da informação a empresa às vezes não tem condições de 

esclarecer algumas coisas.” (Wilson da Costa Bueno, especialista em Comunicação 

Empresarial) 
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“Mas acho que um código de conduta explicando o que é, um bom uso das redes 

sociais, o que é permitido e o que não é permitido, e esse permitido e não permitido 

deveria ser por condições de relacionamento saudável e não pelo pressuposto do que 

as pessoas estão interessadas em detonar as organizações, o que eu não acho 

razoável.” (Wilson da Costa Bueno, especialista em Comunicação Empresarial) 

 

“(...) ensina o cara, instrui, ensina os funcionários e abre a informação da empresa 

para os funcionários, explica quais são as políticas, como a empresa está indo, se está 

indo bem ou mal, explica como eles têm que se comportar nas redes. Então, por 

exemplo, esse guia da IBM é muito simples. Ele fala mais ou menos coisas do tipo 

assim: quando você for participar de uma mídia social use o seu nome verdadeiro, se 

apresente como uma pessoa da IBM, se você vai escrever algum assunto pertinente à 

área onde trabalha. Quando escrever fale a respeito da sua área ou da área do seu 

interesse.” (Mauro Segura, diretor de Marketing e Comunicação da IBM Brasil) 

 

Essas orientações e treinamentos devem adotar um tom de conversa 

amigável com o funcionário. Se a empresa mostrar que esse tipo de orientação 

também será útil para a vida pessoal dele, isso será encarado de forma 

positiva pelos colaboradores. Além disso, também é necessário disponibilizar 

um canal para quando surgirem eventuais dúvidas, seja uma pessoa 

especializada no tema, um e-mail ou um manual mais completo. 

 

“Se você transformar em uma ordem, ninguém vai cumprir. Agora se for uma dica de 

amigo, e eu não estou sendo hipócrita falando que a empresa tem que ser amiga do 

funcionário, não. Estou dizendo que tem que ser uma troca. „Olha, eu te oriento aqui 

com uma coisa que nós pagamos consultores para nos ajudar a descobrir e nós 

estamos compartilhando isso com você.‟ É bom para todo mundo, não tem hipocrisia.” 

(Luciano Palma, especialista em redes sociais, novas mídias e tecnologia) 

 

“Mesmo que sejam “políticas” chame de diretrizes, é um direcionamento, a palavra é 

mais bonita, aceita. Com essas diretrizes você fala „olha, tem que prestar atenção para 

o que é segredo ou não da empresa, para a postura‟ e oferecer, além do treinamento, 

um suporte para quando o cara estiver com essa dúvida. Porque o treinamento não vai 

sanar tudo. Então quando o cara ficar na dúvida, como funciona a educação básica, de 

uma criança? Quando ela está na dúvida ela pergunta para o pai, para o professor. 
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Recorre a alguém que ele tem como ser mais capaz de resolver aquilo. E a empresa 

tem que abrir esse canal também, tem que dar um treinamento de conscientização, 

explicar como é a dinâmica, explicar o impacto positivo e negativo, direcionar para o 

positivo, mas falar „olha, se tiver dúvida, está aqui a estrutura, esse aqui é o canal.‟ 

Está aqui um email, uma pessoa, um canal, e cada empresa vai ter um canal.” 

(Luciano Palma, especialista em redes sociais, novas mídias e tecnologia)  

 

O código ou manual de conduta deve ser um documento elaborado de 

acordo com os princípios de cada empresa, refletindo a relação da cultura da 

organização, sua visão de riscos do próprio negócio e o relacionamento que 

ela tem com seus colaboradores. Trata-se, também, de algo que deve estar 

alinhado com o grau de qualificação dos funcionários e com a visão, missão e 

valores da empresa e com seu segmento de mercado.  

 

“Agora, o grande ponto é: vale muito mais a pena você pegar os conceitos de diretrizes 

de outras empresas e adaptar para a sua realidade de verdade, não só reproduzir. 

Pegar e falar „ah, eles dizem que se for falar no Facebook, você tem que se apresentar 

dizendo que é da empresa‟. Isso serve para a sua empresa ou não? Então a 

adaptação é muito particular.” (Luciano Palma, especialista em redes sociais, novas 

mídias e tecnologia) 

 

“Cada empresa vai precisar de um grau de conscientização, cada empresa vai permitir 

um grau de exposição. Porque também têm empresas, e às vezes, quando a gente 

entra nesse mérito parece até que a gente está discriminando, mas pega uma 

empresa com mão-de-obra menos qualificada. Às vezes, nesses casos, você tem que 

impedir o acesso mesmo. Porque a qualificação para operar mídias sociais, as 

ferramentas, a conscientização e todo esse processo vai ser muito mais difícil.” 

(Luciano Palma, especialista em redes sociais, novas mídias e tecnologia) 

 

“O Código de Conduta é um documento customizado em cada empresa, e tem relação 

direta com a cultura da empresa e sua visão de riscos do próprio negócio. Logo, deve 

respeitar e estar alinhado com visão, missão e valores, com seu segmento de mercado 

(exemplo: na área Financeira ou mesmo de Energia há necessidade de maior controle, 

maior segurança da informação, o que restringe mais o uso de redes sociais).” 

(Patrícia Peck Pinheiro, especialista em Direito Digital) 
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Abaixo, a advogada elencou uma série de itens que, segundo ela, 

deveriam estar previstos nesses guias de conduta:  

 

Recomendações Gerais para uso de Redes Sociais: 

 Evitar exposição excessiva de vida íntima;  

 Fazer uso apenas de fotos ou imagens que tenham 

legitimidade ou autorização;  

 Emitir declarações apenas em nome próprio, evitando 

associar qualquer tipo de opinião pessoal à marca da empresa em que 

trabalha;  

 Cadastrar-se nas Redes Sociais em nome próprio evitando 

gerar vínculo direto à empresa em que trabalha;  

 Evitar comentar rotinas do seu dia a dia que podem gerar 

algum risco de segurança, tais como: horários, trajetos, agendas, local 

de residência;  

 Fazer a gestão dos conteúdos associados ao seu nome, 

zelando por sua reputação no meio digital;  

 Realizar backups preventivos para evitar a perda de todo o 

seu conteúdo em situação de apagão digital ou indisponibilidade do 

ambiente de Redes Sociais em que participa;  

 Orientar filhos e/ou familiares sobre o uso ético, seguro e legal 

das Redes Sociais, inclusive sobre a necessidade de cautela e 

proteção das informações da família, para evitar vazamento de 

informações financeiras, relacionadas à conta bancária, cartão de 

crédito, senhas, remuneração, patrimônio;  

 Sempre verificar a veracidade das informações que irá postar 

ou utilizar para evitar qualquer risco de publicação de boato ou 

inverdade;  

 Evitar interações que possam eventualmente prejudicar sua 

carreira profissional, visto que o conteúdo publicado em Redes Sociais 

perpetua-se no tempo, pode ser lido fora de contexto e tem alcance 

global;  

 Cumprir com as leis em vigor e manter-se sempre atualizado 

nas melhores práticas de uso ético, seguro e legal das novas 

tecnologias. (PECK, 2011) 
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Além de contemplar todos esses aspectos, os códigos de conduta 

devem ser elaborados com o auxílio de todos dentro da organização. Não 

podem ser mais um documento que venha diretamente da diretoria ou da 

presidência, algo apenas para ser cumprido, e não debatido.  

 

“E que, sobretudo, esses códigos de conduta sejam pactuados pelo grupo como um 

todo e não uma coisa que venha de cima para baixo. Tem que ser um debate interno 

do que é razoável e do que não é razoável e que isso seja consolidado. Eu duvido que 

se juntar os funcionários todos eles vão achar que devam lá falar mal dos chefes e etc, 

ou sair irresponsavelmente. Mas que eles possam encaminhar opiniões contrárias ou 

até denúncias, se elas forem verdadeiras, se elas puderem ser checadas.” (Wilson da 

Costa Bueno, especialista em Comunicação Empresarial) 

 

“Mas acho que é importante ter alguma coisa, mas acho que mais do que de cima para 

baixo, alguma coisa tem que ser pactuada com todo mundo, inclusive com sindicatos, 

com os funcionários, com os representantes e tal, tem que ser uma regra de boa 

convivência a partir das redes sociais. E não alguma coisa que seja mais um código de 

censura, de limitação, de restrições ao uso, porque isso nem é inteligente nem é 

moderno. E não funciona.” (Wilson da Costa Bueno, especialista em Comunicação 

Empresarial) 

 

“(...) tem que ser uma coisa participativa e com humildade, porque muitas vezes os 

funcionários vão abrir o olho dos gerentes dizendo assim „olha, tem um recurso novo 

aqui que pode dar problema para a empresa‟. O cara lá embaixo descobre, traz a 

informação para dentro da empresa, a empresa digere com a inteligência corporativa 

que ela tem e devolve o dado processado. Todo mundo vai agradecer. A empresa vai 

agradecer o funcionário por ter trazido e o funcionário vai agradecer a empresa por ter 

usado toda a estrutura dela para elaborar aquela informação que sozinho ele não 

conseguia mastigar tão bem. Isso é liderança aberta. Então esses conceitos que têm 

que mudar, não adianta falar só de mídias sociais.” (Luciano Palma, especialista em 

redes sociais, novas mídias e tecnologia) 

 

Na IBM, onde há uma grande cultura de proteção à informação - algo 

que já faz parte do DNA da empresa - além do Social Computing Guidelines, 

anualmente os funcionários passam por um curso de ética chamado Business 

Conduct Guidelines.  
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“(...) esse guia da IBM é muito simples. Ele fala mais ou menos coisas do tipo assim: 

quando você for participar de uma mídia social use o seu nome verdadeiro, se 

apresente como uma pessoa da IBM, se você vai escrever algum assunto pertinente à 

área onde trabalha. Quando escrever fale a respeito da sua área ou da área do seu 

interesse.” (Mauro Segura, diretor de Marketing e Comunicação da IBM Brasil) 

 

“É, na verdade, uma discussão de ética, onde nós ali tratamos de discutir o que é 

informação confidencial, o que é informação estratégica, o que pode ser 

compartilhado, o que não deve ser compartilhado, tem uma simulação de uma 

situação em mídia social, como o funcionário se colocaria, que ação ele tomaria. Então 

existe um treinamento que todo funcionário passa, todo ano, onde esses assuntos são 

discutidos e o funcionário é muito orientado, treinado a ter autonomia de decisão e um 

critério bem seguro de tomada de decisão. Porque, no fundo, as mídias sociais, 

independente se são mídias ou sites de redes sociais, você ali é um representante da 

empresa. E no modelo nosso que a gente tem aqui na IBM Brasil e na IBM mundial 

onde os 400 mil funcionários têm acesso livre a essas redes, na verdade o que a gente 

está dizendo para o mercado é que eu tenho 400 mil porta-vozes da IBM. Então o 

pessoal tem que ter consciência de até onde pode-se falar, porque um dos grandes 

temores dos executivos é justamente vazamento de informação, comportamento 

inadequado dos funcionários na rede social, às vezes um possível abalo na reputação 

da empresa, na marca da empresa porque alguém se posicionou mal, o que é bem 

razoável.” (Mauro Segura, diretor de Marketing e Comunicação da IBM Brasil) 

 

Na BASF já havia várias regras, como por exemplo, relacionadas à 

segurança da proteção da informação, código de conduta, valores e princípios, 

entre outras. A partir daí foi percebido que não havia um documento que falava 

somente sobre a questão das mídias sociais. Então, foram criadas as diretrizes 

como forma de orientar os colaboradores. Todos receberam, individualmente, 

o folder das diretrizes juntamente com uma carta explicativa. 

 

“Eu posso estar na rede como Gislaine, mas estar falando alguma coisa da BASF 

como Gislaine. Mas quando eu estou na rede eu não posso falar coisas da BASF. Eu 

sou porta-voz oficial, entende? Então, a gente precisava dar um direcionamento para o 

colaborador no sentido do que ele deve e o que ele não deve, não é pode e não pode, 

porque isso é muito do princípio do bom senso dele. Então a gente achou interessante 



115 

 

fazer uma diretriz que fosse um direcionamento.” (Gislaine Rossetti, diretora de 

comunicação social regional do Grupo BASF na América do Sul) 

 

“(A aceitação) foi ótima. É importante que eles (os colaboradores) se sentem mais 

amparados. Eles entendem como a empresa pensa o assunto. A aceitação foi muito 

boa, mais um parâmetro, parametrizando aí a questão do bom senso, porque o que é 

para um não é para outro.” (Gislaine Rossetti, diretora de comunicação social regional 

do Grupo BASF na América do Sul)  

 

Além das diretrizes, na BASF também é realizado um trabalho contínuo 

com o tema, com workshops e grupos de discussão. 

Augusto de Franco é o único entrevistado que afirmou ser inútil e 

desnecessário criar um manual de conduta. Segundo ele, os manuais com os 

quais tomou contato são péssimos e fazer isso é usar uma nova ferramenta de 

maneira antiquada. 

 

“É bobagem. Bastaria dizer que nenhum funcionário pode falar em nome da empresa. 

Aliás, não deveria haver perfil corporativo no Twitter e no Facebook. Quem vai tuitar ou 

publicar em nome deste perfil? O dono da empresa ou o acionista majoritário? O 

CEO? E se não for nenhum desses, será alguém tuitando ou publicando sob as ordens 

de outrem? Mas isso frauda a interação, engana os interlocutores que acham que 

estão falando com um semelhante quando, na verdade, estão falando com um sistema 

que, na verdade, não quer falar com eles: quer apenas fazer broadcasting em um meio 

que não foi desenhado para o broadcasting. (...) Já vi vários desses manuais. Todos 

são péssimos. Todos confundem mídias sociais com redes sociais. Todos são 

instrumentalizadores das redes. Trata-se de usar da velha maneira novas 

ferramentas.” (Augusto de Franco, especialista em redes sociais) 

 

5.7 Liberdade de expressão 

O tema foi abordado com relação às diretrizes e orientações de conduta, 

ou seja, se essas ―normas‖ vão contra a liberdade de expressão individual de 

cada funcionário ou não.  

Os entrevistados deram respostas bastante enfáticas e previsíveis.  

Também foram, de certa forma, divergentes, ao apresentarem vários pontos de 
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vista. O que fica claro é que há direitos dos dois lados, tanto da empresa, 

quanto do funcionário, e que ambos devem ser respeitados. 

 

“O direito pessoal termina quando o direito da empresa começa. Essa é batida, mas é 

verdadeira. A marca não pode ser usada ou afetada em algo que não é o seu fim. 

Dessa forma, se a marca não é afetada diretamente, o usuário deve ter total liberdade 

de expressão.” (Marcelo Salgado, especialista em mídias sociais, gestão de pessoas e 

inovação) 

 

“Se um funcionário fala em seu próprio nome, a empresa não pode puní-lo, nem vigiá-

lo, nem mesmo advertí-lo ou admoestá-lo de qualquer modo. Contratar um funcionário 

é alugar a sua força de trabalho, não se apossar da sua pessoa.” (Augusto de Franco, 

especialista em redes sociais) 

 

“Liberdade de expressão exige responsabilidade. A pessoa pode falar o que quiser 

(não há censura), mas responde pelo que disser. (...) O direito de um vai até onde não 

venha a ferir o direito do outro.” (Patrícia Peck Pinheiro, especialista em Direito Digital) 

 

“Mas se não houver nada definido e a empresa encara qualquer divergência, qualquer 

opinião contrária, qualquer crítica como conduta inadequada eu não concordo. Eu 

acho que você está cerceando a pessoa de se manifestar. É liberdade de expressão. E 

aí eu acho que é intolerável. Mas o inadequado depende mesmo do que a gente 

considera como inadequado. Inadequado não deve ser a crítica, a sugestão, a 

denúncia de alguma coisa.” (Wilson da Costa Bueno, especialista em Comunicação 

Empresarial) 

 

“Você não ter liberdade de expressão, isso não é só um problema pessoal, é também 

profissional. Não pode ser um bom profissional alguém que não pode dizer o que 

pensa, etc, etc. Você não pode ser profissional à custa de uma restrição à sua 

liberdade pessoal.” (Wilson da Costa Bueno, especialista em Comunicação 

Empresarial) 

 

5.8 Sites de redes sociais internas 

Como algumas empresas criam redes sociais de uso interno, exclusivo 

de seus funcionários, esse tópico também foi abordado durante as entrevistas: 

é relevante criar uma plataforma deste tipo?  
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Os entrevistados acreditam que sim, trata-se de uma ótima ferramenta 

para uso interno, onde podem ser realizadas discussões, trocas de 

informações e até mesmo resolução de conflitos e problemas da empresa. É 

mais um ambiente para se exercer o convívio. Mas é preciso estimular o uso 

desses meios, novamente, sem censura, sem cerceamento à expressão dos 

colaboradores. 

 

“Acho sim. São ferramentas relevantes de informação, que podem, sim, criar uma 

empresa menos hierárquica, auxiliar a circulação de informações e influenciar 

positivamente esses funcionários. Claro, se bem feito.” (Raquel Recuero, especialista 

em mídias sociais) 

 

“Sim, acho. Acho importante, inclusive, que tenha. Que a gente possa estimular 

espaços para discutir questões, dar sugestões, para as pessoas conviverem. Eu posso 

no departamento ou na empresa como um todo estar desenvolvendo coisas para 

conhecer as pessoas, integrar as pessoas, para o convívio, o debate de ideias, posso 

fazer enquetes. As empresas conhecem muito pouco os seus públicos internos e isso 

seria uma forma de conhecê-los. Imagine um Facebook interno, integrado com colegas 

das organizações, permitindo que se conhecessem mais, conheçam mais suas 

opiniões, nosso convívio, seria fantástico.” (Wilson da Costa Bueno, especialista em 

Comunicação Empresarial) 

 

“Há empresas que fazem isso, que estimulam, até sistemas que são próprios, tipo o 

Twitter próprio da organização, não chama nem Twitter, mas é um sistema equivalente 

de coleta de informações, debate de problemas, de convívio, como você está hoje, o 

que está fazendo, aquele projeto em si. Existem formas criativas de utilizar as redes 

sociais em benefício das organizações. Até porque há uma adesão grande, sobretudo 

em organizações que têm gente jovem, eles se interessam por isso, trabalham com 

isso com gosto, faz parte do instrumental do jovem.” (Wilson da Costa Bueno, 

especialista em Comunicação Empresarial) 

 

“É um ambiente em que você possa, com exclusividade e privacidade, discutir coisas. 

Aquilo que talvez a gente não deva discutir lá fora, a gente pode discutir internamente. 

Aliás, devia ter a liberdade de discutir isso internamente para evitar que as pessoas 

pudessem, já que não tem espaço aqui, coloquem lá fora.” (Wilson da Costa Bueno, 

especialista em Comunicação Empresarial) 
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Na BASF existe uma rede interna chamada Connect. Similar ao 

Facebook, os funcionários podem utilizar a plataforma para criar grupos de 

discussão e trabalhar informações, mas durante a entrevista não foram 

fornecidos mais detalhes. 

A IBM também faz uso desse tipo de ferramenta dentro da empresa. O 

Blue Pages, um sistema muito similar ao Facebook, permite aos funcionários 

inserir seus projetos mais relevantes, expertise, currículo e outras informações. 

O departamento de Recursos Humanos apenas preenche o nome, telefone, 

endereço e cargo de cada funcionário. O entrevistado explica que a ferramenta 

é tão útil que ele próprio a acessa dezenas de vezes por dia. 

 

“Então, o Blue Pages é muito legal, porque além de ser uma ferramenta para localizar 

as pessoas, pelo Blue Pages você descobre a hierarquia, quem está subordinado de 

quem, telefones, endereço, fotografias, etc, etc, como se fosse a estrutura 

organizacional. Também descubro ali quem é mestre em nanotecnologia, quem está 

fazendo determinado trabalho para determinado cliente. Então por trás desse Blue 

Pages existe todo um conhecimento, do que você permite que o funcionário 

externalize, muito grande. (...) É incrível como o Blue Pages é utilizado.” (Mauro 

Segura, diretor de Marketing e Comunicação da IBM Brasil) 

 

A IBM também utiliza o Same Time, que seria para o chat, troca de 

mensagens instantâneas, equivalente ao MSN, mas que permite, por exemplo, 

realizar vídeo conferências com diversas pessoas ao mesmo tempo.  

 

5.9 Profissional versus pessoal 

 Uma das últimas questões aplicadas aos entrevistados foi se era 

possível separar o pessoal e o profissional na rede, pois é justamente essa 

―confusão‖ que muitas vezes causa o atrito entre o funcionário, o uso que ele 

faz das mídias sociais e a empresa onde trabalha. 

Houve divisão de opiniões. Alguns entrevistados acreditam que isso é 

possível, basta a pessoa definir qual é o propósito de seu perfil. Para outros 

não, trata-se de algo impossível de ser separado, pois a pessoa é uma só.  
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Também foi levantada a ideia de que a empresa possui mais visibilidade 

do que o indivíduo. Ou seja, mesmo que a pessoa tente fazer essa separação, 

no momento de uma crise, por exemplo, ela será ligada à empresa em que 

trabalha, pois ela, individualmente, não ―dá notícia‖, a empresa sim.  

Acaba sendo questionável a recomendação de uma mesma pessoa 

abrir dois perfis, um para uso pessoal e outro para uso profissional, pois, no 

fundo, seus amigos e colegas vão saber que é a mesma pessoa. Ou seja, 

trata-se de uma questão de gerenciar com coerência o que se quer mostrar 

nesses espaços, tanto do ponto de vista da reputação pessoal quanto 

profissional. 

 

“Cabe a quem cria o perfil deixar claro o seu propósito, se possível publicando esta 

informação no mesmo. E deve fazer a gestão da informação para manter coerente ao 

propósito. Logo, se é pessoal, não deve mencionar nome da empresa, não deve 

comentar rotina de trabalho, em hipótese alguma.” (Patrícia Peck Pinheiro, especialista 

em Direito Digital) 

 

“A pessoa é uma só. Se ela se conectar em seu próprio nome pode fazer o que bem 

entender (e arcar com as consequências). Se ela se conectar usando um perfil 

corporativo, será uma não-pessoa, uma falsa pessoa. Aí o problema é da empresa que 

urdiu a esperteza de se passar por pessoa para interagir em sites que só funcionam 

como "sites de redes sociais" quando seus nodos são verdadeiras pessoas (físicas). 

Tudo isso nada mais revela do que a monumental ignorância sobre o que são e o que 

não são redes sociais e sobre a fenomenologia da interação recentemente descoberta 

pela nova ciência das redes.” (Augusto de Franco, especialista em redes sociais) 

 

“Nós não somos duas coisas, nós somos o mesmo indivíduo. Agora, a gente assume 

posturas e tem atitudes, certo? Então, é claro que você tem que saber gerenciar o que 

está querendo mostrar e aí é uma questão de gestão de reputação tanto pessoal 

quanto da empresa, quanto do indivíduo enquanto profissional.” (Luciano Palma, 

especialista em redes sociais, novas mídias e tecnologia) 

 

―Eu, quando trabalhava na Microsoft, podia estar em Fortaleza tomando sol, eu era um 

funcionário da Microsoft. Se alguém me assassinasse ali, o que ia para o jornal era 

“funcionário da Microsoft é assassinado”, não é o Luciano. Porque? Porque a empresa 
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é mais importante do que o indivíduo, quando você está falando de uma grande 

empresa, dessas que podem ter visibilidade e crises em mídias sociais, elas são mais 

importantes que o indivíduo. Pelo amor de Deus, não estou desvalorizando indivíduo 

nenhum, mas estou falando em termos de abrangência, relevância, volume, a empresa 

tem mais volume e repercussão também. O repórter quer isso, Microsoft dá notícia, o 

Luciano não.” (Luciano Palma, especialista em redes sociais, novas mídias e 

tecnologia) 

 

“Muita gente até recomenda, e essa recomendação é questionável, de você ter um 

perfil pessoal e um profissional. Para você falar as coisas pessoais no pessoal e as 

profissionais no profissional. Ok, e ninguém sabe que você é a mesma pessoa? De 

novo, aquela história, se eu fosse assassinado em Fortaleza trabalhando para a 

Microsoft, todo mundo ia descobrir que eu era funcionário, por mais que eu estivesse 

em um momento pessoal, ia sair no jornal que eu era funcionário. Então essa 

separação você não consegue fazer 100%. E segundo, você quer fazer? Eu, por 

exemplo, uso o mesmo perfil no Facebook e no Twitter para o pessoal e profissional 

porque é uma das coisas que eu coloco como valores.” (Luciano Palma, especialista 

em redes sociais, novas mídias e tecnologia) 

 

“Eu não acho que isso possa ser separado, não. Então eu não vejo isso, não acho que 

essas coisas possam ser separadas. Acho que faz parte do profissional você também 

ter seu crescimento pessoal. Você não ter liberdade de expressão, isso não é só um 

problema pessoal, é também profissional. Não pode ser um bom profissional alguém 

que não pode dizer o que pensa, etc, etc. Você não pode ser profissional a custa de 

uma restrição à sua liberdade pessoal. (...) A opinião do Wilson com respeito à 

Metodista vai sempre ser vista como a de alguém que faz parte do quadro. Então é 

muito difícil. Se eu quero separar, as pessoas não separam assim. (...) Então eu acho 

que não dá para separar nitidamente o profissional e pessoal e se eu fizer alguma 

coisa e a Metodista não gostar, eu acho que ela tem razão. Mas certamente se eu não 

puder ter a expressão eu não trabalharia aqui.” (Wilson da Costa Bueno, especialista 

em Comunicação Empresarial) 

 

“Eu, por exemplo, sou um cara que gosta de jardinagem. Eu gosto de jardim, o que eu 

posso fazer? E a IBM não vai me limitar, „olha, Mauro, você está proibido de falar 

sobre jardim‟. Agora quando escrevo sobre jardim é o Mauro, como pessoa, não Mauro 

da IBM. Quando eu falo sobre marketing e comunicação não, é o Mauro da IBM. É 

difícil eu sair da fronteira, você vai ver que tem no meu blog lá para baixo uma frase 
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mais ou menos assim, não sei se é essa, mas é mais ou menos „as opiniões e 

comentários contidos neste blog não necessariamente estão em linha com a estratégia 

da IBM‟. É o seguinte, sou eu Mauro, pessoa física, escrevendo, mas eu não consigo 

me desconectar da função que eu ocupo hoje na IBM. Então também não vou me 

iludir. Também não posso ficar aqui escrevendo alguma coisa no blog que não vá de 

encontro, bater na parede, ir contra ao que a IBM acredita.” (Mauro Segura, diretor de 

Marketing e Comunicação da IBM Brasil) 
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Conclusão 

Apesar de ainda recente, as formas de uso das mídias sociais, seu 

poder e influência vêm sendo estudados e analisados desde o seu surgimento. 

Já há uma quantidade bastante considerável de estudos, livros, artigos, enfim, 

publicações em geral sobre esses meios. Ou seja, não é mais possível dizer, 

ainda mais para uma empresa, que não se conhece esses meios ou que não 

se sabe como utilizá-los. Desde o surgimento da internet, ela está aí 

justamente para isso, compartilhar experiências, conhecimento, facilitar o 

acesso à informação. Então, para começar, já é inadmissível que uma 

organização que se preze esteja fora desses meios, ainda evitando, relutando 

aderir a essas novas plataformas, até mesmo alegando falta de conhecimento 

sobre eles, pois o conhecimento está aí, disponível para quem quiser dele 

usufruir. 

As mídias sociais não surgiram para uso e benefício das empresas, mas 

sim para as pessoas. Nasceram para que indivíduos possam se comunicar de 

forma ainda mais abrangente, para que possam trocar ideias, expressar seus 

pensamentos e sentimentos, manter e aumentar suas redes, fazendo contatos 

com antigos amigos, colegas de trabalho, ou até mesmo conhecendo novas 

pessoas. Como foi dito ao longo deste trabalho, as redes sempre existiram. 

Essas novas tecnologias servem apenas para engrandecê-las. Mas as mídias 

sociais podem, sim, ser úteis para uma organização, de qualquer ramo. Basta 

saber utilizá-las de forma inteligente. E já temos uma quantidade razoável de 

exemplos de como fazer isso. 

Os departamentos de comunicação das empresas se viram frente a um 

conjunto de ferramentas com poder imensurável, que podem espalhar 

informações em segundos, minutos. E o que mais um departamento de 

comunicação pode querer? Ter sua mensagem na boca das pessoas, na ponta 

de seus dedos, na tela de milhares de computadores, com uma velocidade 

antes inimaginável. Pena que isso pode ser utilizado tanto para o bem quanto 

para o mal, ainda mais se levarmos em conta o velho ditado de que notícias 

ruins chegam primeiro. 
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Infelizmente, a maioria das organizações passou a utilizar esses meios 

apenas para fazer ―média‖. Não tiram proveito real, não os utilizam em sua 

essência, mas apenas como mais um meio de disseminar informação, ao invés 

de obter feedbacks. Criam perfis no Facebook e no Twitter onde despejam 

toneladas de informações diariamente, com a esperança de que aquilo seja 

replicado por seus seguidores. Também usam essas ferramentas como 

Serviços de Atendimento ao Consumidor (SACs), onde, após o primeiro 

contato, o cliente precisa se dirigir a um dos meios tradicionais, seja telefone, 

ou comparecer pessoalmente ao local para resolver seu problema. 

Pensamentos retrógrados para novos meios.  

Raramente se pensa a mídia social em sua essência. E isso também é 

visto na Comunicação Interna. Isso porque a Comunicação Interna já possui 

muito mais anos de estudo e aplicação de teorias, muito mais anos de práticas 

que deram certo ou que hoje já são refutadas completamente. Mesmo assim, o 

que ainda é visto nas empresas é um ambiente de repressão, onde o 

funcionário não pode se expressar: é pago para trabalhar e ponto final. 

Gerências, diretorias e presidências se esquecem de que um funcionário feliz, 

bem motivado, engajado, trabalha melhor. Se esquecem do poder de um bom 

e saudável ambiente de trabalho. As mídias sociais têm muito o que 

acrescentar internamente, com todo o seu poder de multiplicação e 

engajamento. Novamente, elas servem às pessoas. Pena que muitas 

empresas esquecem o ―fator humano‖ que está dentro de seus muros. Apenas 

enxergam aumento da produtividade, números, lucro, faturamento, metas. 

Aí também vem uma nova repressão: o bloqueio do uso desses meios 

dentro das empresas. Funcionários não podem acessar seus e-mails pessoais 

ou seus perfis nas mídias sociais. Ora, quem nunca teve um problema pessoal 

que precisava ser resolvido em horário de expediente. Como um entrevistado 

para este trabalho comentou, o que é melhor: deixar o funcionário acessar o 

banco pela internet e paga ruma conta rapidamente ou bloquear esse meio e 

fazê-lo enfrentar uma longa fila de banco? Conversar com o filho rapidamente 

pela internet ou usar o telefone, onde se gasta mais tempo e dinheiro? As 
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novas tecnologias servem para facilitar a vida das pessoas. As empresas, tudo 

o que existe no mundo foi feito para as pessoas, para facilitar e melhorar suas 

vidas. Mas parece que isso é algo tão primário que já foi esquecido. O ponto 

positivo é que as tecnologias vão ainda mais longe. Ou seja, mesmo 

exercendo toda a sua autoridade bloqueando o acesso a esses meios, os 

smartphones vêm para quebrar ainda mais essas barreiras. E os números 

mostram que se trata de um aparelho com adesão crescente. 

Em contrapartida há um lado para o qual o funcionário precisa se 

atentar: sua carreira, seu bom senso e profissionalismo. É preciso fazer uso 

desses meios de forma a não se prejudicar. Em tempos de internet e mídias 

sociais, algo falado fora de contexto ou que não foi muito bem explicado, 

dando margem a mil interpretações, pode servir como um empecilho no 

crescimento profissional de uma pessoa. Portanto, é altamente necessário 

utilizar esses meios com sabedoria, não invadir o espaço do outro, não 

desrespeitar. Basicamente, são as mesmas regras de convivência da vida real. 

Usar esses meios de forma coerente é ser altamente profissional, é saber se 

expressar sem agredir o outro – o que inclui o local em que se trabalha. Afinal, 

se uma pessoa questiona tanto seu empregador e fala mal dele 

constantemente, está na hora de rever seus conceitos, ser mais coerente e 

procurar um novo emprego. 

Os manuais de conduta, quando bem elaborados, servem apenas como 

uma orientação. Devem motivar que seus funcionários usem as mídias sociais 

e a internet de forma geral de forma responsável, ética, inteligente. Devem 

explicar o que são esses meios, os pontos positivos e os perigos que eles 

podem representar, quando mal utilizados. Os manuais não são um conjunto 

de regras autoritárias, não devem servir para assustar o público interno, mas 

para educá-lo. Deve ser um trabalho realizado em conjunto por todos os 

colaboradores, encabeçado pelo departamento de comunicação e recursos 

humanos. Além disso, é fundamental ir além do papel, realizar palestras, 

workshops, enfim, treinamentos ao vivo. Nessas horas são estimuladas as 

redes sociais no sentido puro da palavra: interação entre as pessoas, 
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aproximação, intensificação dos contatos, troca de conhecimento e de 

experiências. 

Se uma empresa nunca realizou uma comunicação interna decente, 

nunca orientou seus funcionários quanto a esses meios, como é possível que 

exerça a punição quando eles cometem erros? Obviamente existem pessoas 

mal-intencionadas e que agem de má fé. Há pessoas que realmente dão 

motivos para que sejam excluídas da organização, pois não querem exercer as 

regras da boa convivência, seja pessoalmente ou virtualmente. Mas antes de 

punir é preciso orientar. Empresas que possuem uma comunicação interna e 

eficiente – que, diga-se de passagem, é um trabalho de anos e mais anos, 

nada acontece da noite para o dia – disseminam na organização uma cultura 

sadia de respeito e participação de seus funcionários. Afinal, com a quantidade 

de blogs e perfis em sites de redes sociais, ainda há alguma dúvida de que o 

ser humano quer compartilhar seu conhecimento, seus sentimentos, dúvidas e 

angústias? 

Como foi visto no primeiro capítulo deste trabalho, os teóricos alertam 

que se uma empresa não leva seus funcionários em consideração no momento 

da definição de suas estratégias, terá grandes problemas posteriormente, pois 

esses planos enfrentarão muitos obstáculos para serem implementados. 

Também falam que entre as futuras tendências da comunicação, na realidade 

já bastante atuais, o novo cenário da comunicação pede diálogo, 

democratização do poder, transparência e rapidez no contato com os públicos. 

E as mídias sociais podem auxiliar muito nesse processo, já que a 

comunicação online possui essas características.  

Trata-se de um longo e árduo caminho para os profissionais de 

comunicação nas empresas, que devem engajar desde os altos escalões até 

os níveis hierárquicos mais baixos do organograma. Trata-se de mudar a 

cultura da organização aos poucos, um trabalho que não é fácil, ainda mais 

quando a maioria das empresas teima em ser autoritária. É sabido que não 

existe comunicação perfeita. Não alcançamos todos, não conquistamos todos 

os corações e mentes, seja em um jornal, em um site, em uma empresa. É 
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impossível agradar a todos. Mas é possível, sim, fazer um trabalho sério, que 

busca o caminho mais democrático. A comunicação interna pode, sim, fazer 

um trabalho de ouvidoria com o público interno, pode, sim, ouvir e estimular 

essas pessoas, com os canais adequados. E as mídias sociais fazem parte 

desse processo, são mais uma plataforma dentro de uma grande lista de 

ferramentas que utilizamos diariamente. Basta agir com bom senso e respeito. 

Com este trabalho, verificou-se que já existem boas práticas em 

andamento e que há boa vontade por parte das pessoas em fazer uso dessas 

ferramentas corretamente. Mas muitas vezes essa vontade esbarra nos altos 

escalões.  

Finalmente, a intenção com esta monografia não foi dar respostas 

definitivas sobre o tema. Mesmo porque a comunicação é uma área fortemente 

afetada pelas novas tecnologias, que vão se desenvolvendo em busca de 

facilitar a interação entre as pessoas, estimulando seu contato, quebrando 

barreiras de tempo e espaço. Logo, é preciso acompanhar esses movimentos. 

Enquanto escrevo esta conclusão, podem estar pipocando na rede novas 

informações sobre o tema, novos cases, novas práticas podem estar sendo 

adotadas, uma infinidade de novos dados podem estar sendo disponibilizados. 

E isso é desafiador. 

Foram vários meses de leituras, pesquisas, entrevistas e redação, com 

todos os empecilhos que um trabalho acadêmico deste tipo encontra pelo 

caminho. Que ele possa servir de estímulo para novas reflexões sobre a 

comunicação interna e mídias sociais. 
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Anexo A – Entrevista Raquel Recuero 

 

Entrevistada: Raquel Recuero 

Questionário estruturado respondido por e-mail em 04 de junho de 2011  

 

Possui doutorado em Comunicação e Informação pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (2006), mestrado em Comunicação e Informação pela Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (2002), graduação em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo 

pela Universidade Católica de Pelotas (1998) e graduação em Direito pela Universidade 

Federal de Pelotas (1999). Atualmente é professora (adjunto 1) e pesquisadora dos cursos de 

Comunicação Social - Habilitações em Jornalismo e Publicidade e Propaganda e do Programa 

de Pós-Graduação em Letras, com concentração em Linguística Aplicada da Universidade 

Católica de Pelotas, além de membro do corpo editorial de diversos periódicos. É 

pesquisadora vinculada ao CNPq, com vários projetos contemplados com apoio financeiro. 

Desde 2009, é pesquisadora-colaboradora do Center for Society and Cyberstudies e do Digital 

Media and Learning Research Hub. Tem experiência na área de Comunicação e Linguística 

Aplicada, com ênfase em redes sociais na Internet, conversação mediada pelo computador, 

difusão de informações na Internet e jornalismo digital. (Fonte: 

http://lattes.cnpq.br/7230106202961229) 

 

1) Como você analisa a influência das redes sociais no cenário da comunicação 

interna, com os funcionários de uma organização? 

Acha justificável pessoas serem demitidas por mensagens que postaram em 

redes sociais, na internet? 

Acho que é preciso ter uma política de uso dos sites de rede social dentro das políticas 

de comunicação interna e externa de uma empresa. As pessoas vão usar, independentemente 

de ser permitido esse uso dentro da empresa, os funcionários vão usar. Então, é preciso criar 

políticas, informar e explicar como a empresa compreende esses usos. Também é preciso 

delimitar o que é do funcionário, pessoal, e o que é da empresa, do meu ponto de vista, e 

como lidar com essas diferentes realidades e perspectivas. 

 

2) Esses sites de redes sociais acabam sendo vistos como vilões da comunicação 

interna, pois muitas vezes acabam servindo de "desabafo" para os funcionários. 

Há um aspecto positivo nisso? A seu ver esses sites podem ser usados para 

ações positivas em comunicação interna? 

Acho que é sintomático. Se os funcionários estão infelizes, sempre vão falar mal da 

empresa e essa ação é tão poderosa online quanto offline. É preciso melhorar a comunicação 
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interna, criando mecanismos não de vigilância, mas de parceria com os funcionários. Até 

porque esses também podem ser excelentes influenciadores nas mesmas ferramentas.  

 

3) Como você acha que esse público deve ser orientado? 

Aí são outros 500. É preciso pensar em termos jurídicos, mas também em termos 

humanos. É preciso criar políticas de "escuta" dos funcionários e fazer deles replicadores de 

informações positivas. E é preciso criar políticas para cada tipo de empresa, de funcionários e 

etc. 

 

4) Você acha efetiva a criação de um manual de conduta para os funcionários com 

relação ao seu comportamento nas redes sociais? Já viu algum desses 

manuais? O que achou? 

Não vi os manuais, mas sei que existem orientações. Orientações são interessantes. 

Acho que a empresa tem direito de determinar políticas para uso quando o funcionário está 

trabalhando lá. Em casa e na vida particular não tem como.  

 

5) Você acha válida a criação de redes sociais internas da empresa, com acesso 

restrito somente para os funcionários? 

Acho sim. São ferramentas relevantes de informação, que podem sim criar uma 

empresa menos hierárquica, auxiliar a circulação de informações e influenciar positivamente 

esses funcionários. Claro, se bem feito. 
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Anexo B – Entrevista Marcelo Salgado 

 

Entrevistado: Marcelo Salgado 

Questionário estruturado respondido por e-mail em 06 de junho de 2011  

 

Formado em Letras pela FFLCH – USP e pós-graduado em Comunicação em Mídias 

Sociais pela FAAP é responsável pela área de interação em redes sociais do Banco Bradesco 

S/A. Desenvolve e coordena a equipe que gerencia o perfil @AloBradesco no Twitter, primeiro 

perfil de um banco brasileiro a atender por redes sociais. É especialista nos seguintes temas: 

Social Media, CRM, Gestão de Pessoas e Inovação.
29

 

 

1) Qual o impacto dos sites de redes sociais nas organizações? 

Daria para escrever um TCC sobre isso, mas vamos lá! Redes sociais sempre 

existiram, desde quando o homem das cavernas entendeu que caçar junto era melhor do que 

caçar sozinho. O que mudou e ampliou em vários aspectos esse padrão de organização foram 

as tecnologias (ditas) de web 2.0. Com mais alcance no espaço e no tempo, as conexões entre 

as pessoas ficaram mais fáceis e maiores. Assim ficou mais fácil compartilhar experiências, 

somar esforços, etc. O resultado é um consumidor com mais poder e um colaborador mais 

consciente.  

 

2) Há profissionais preparados? 

Sim, mas não muitos. E a questão não é só a preparação acadêmica, mas o feeling 

para entender pessoas. E isso é raro. 

 

3) Quais são os principais desafios? 

Evangelizar a alta direção sobre os rumos desse padrão de organização, dar conta do 

volume que isso toma a cada dia e ferramentas que supram as necessidades dinâmicas que 

surgem. 

 

4) Que tipo de problemas são mais comuns? 

Acredito que é entender o meio e os propósitos esperados dele, ou seja, não entrar por 

entrar, nem fazer broadcast na rede. Não funciona.  

 

                                                           
29

 Informações fornecidas pelo entrevistado. 
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5) Qual o impacto que as redes sociais causam na comunicação interna? No que 

diz respeito ao comportamento dos funcionários no trabalho e fora dele e em 

relação ao conteúdo divulgado. 

Como eu disse anteriormente, temos funcionários mais conscientes e informados, que 

trocam experiências com mais facilidade, que podem impactar o público externo com questões 

internas e que podem ser vinculados à empresa mesmo nos momentos em que falam como 

pessoas físicas. Por outro lado, todo esse compartilhamento e acesso a informação ajuda a 

formar funcionários melhores, mas adaptados e ágeis. Cabe à empresa aproveitar da melhor 

forma esse segundo aspecto e manter um diálogo claro e aberto internamente para que não 

seja necessário externar dificuldades em outras mídias. 

 

6) Quais são os limites de uso dos sites de redes sociais em se tratando de público 

interno? Do ponto de vista de gestão de pessoas. Devem estabelecer ou não 

normas de uso? 

Sim, mas estas devem ser brandas, considerando a liberdade de expressão e tomando 

como princípio a confiança no seu quadro de funcionários. 

 

7) Devem restringir ou não o uso durante o expediente de trabalho? 

Essa é uma questão polêmica. Eu sou a favor da total liberdade de acesso, com 

controle apenas de firewall para sites de risco potencial e logs de acesso para rastrear quando 

for necessário. Mas confesso que é uma decisão difícil de ser tomada e a transição de 

funcionários que não acessavam nada e passam a acessar tudo costuma ser turbulenta. No 

final das contas, com ou sem internet, o funcionário que quer procrastinar vai procrastinar de 

qualquer forma, então é mais uma questão de confiança no seu quadro do que de acessos 

liberados ou não. 

 

8) Devem criar manuais de conduta para resolver o problema? 

Sim, toda a comunicação interna precisa ser clara e registrada, para que não haja mal-

entendidos.  

 

9) As empresas devem monitorar o comportamento do público interno em relação 

aos sites de redes sociais? De que forma e em que circunstância? 

Sim, até para desenvolver ações de gestão de pessoas voltadas ao desenvolvimento e 

à melhoria no clima organizacional. Acho que deve ser feito um monitoramento geral e 

ininterrupto, sem o viés ditatorial/punitivo, apenas com objetivos de compreender o seu público 

interno e dar a ele o que ele precisa (que nem sempre é o que ele quer). 
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10)  Qual a avaliação que faz em casos de empresas que punem funcionários que se 

manifestaram nos sites de redes sociais de maneira inadequada, atingindo, na 

visão delas, a imagem da organização? 

Antes de qualquer punição, deve estar clara a política de uso das mídias sociais e não 

se confiar somente no bom senso. O que é de bom senso para mim pode não ser para você. 

Se está descrito que você não pode falar como funcionário no seu perfil pessoal e você mistura 

as bolas, está sujeito a sanções. 

Por outro lado, acredito nas pessoas (externas). Acho que elas têm capacidade de 

discernir entre um erro pessoal e um erro da empresa. Mas entendo que não seja tão simples 

assim. Por isso, manuais são fundamentais. 

 

11)  No caso da Locaweb. 

Prefiro não comentar o caso específico. 

 

12)  Como avalia o direito de expressão do público interno nesses casos? 

O direito pessoal termina quando o direito da empresa começa. Essa é batida, mas é 

verdadeira. A marca não pode ser usada ou afetada em algo que não é o seu fim. Dessa 

forma, se a marca não é afetada diretamente, o usuário deve ter total liberdade de expressão. 

 

13)  Você já viu algum manual de conduta para funcionários nas redes sociais?  

Já. Mas sempre são bem genéricos. 

 

14)  Qual sua opinião sobre? 

Essenciais, mas precisam ser muito claros. 

 

15)  Quais aspectos acredita que um manual desses deveria conter? 

Direitos e deveres do funcionário; liberdade de expressão, até onde ir; dicas práticas 

de comportamento em mídias sociais. 

 

16)  Devem se comunicar de maneira diferente com funcionários, estagiários, PJs, 

fornecedores? 

Sim e não. A diretriz deve ser a mesma, mas em relações diferentes os termos reagem 

de maneiras diferentes, por isso são necessários focos diferentes em cada política de conduta. 
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Anexo C – Entrevista Wilson da Costa Bueno 

 

Entrevistado: Wilson da Costa Bueno 

Entrevista semi-aberta realizada pessoalmente em 14 de junho de 2011  

 

Professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da Universidade 

Metodista de São Paulo, jornalista, tem mestrado e doutorado em Comunicação (USP) e 

especialização em Comunicação Rural. As áreas principais de atuação são: Comunicação 

Empresarial e Jornalismo Especializado (Jornalismo Científico, Ambiental, em Saúde e em 

Agribusiness). É editor de oito sites temáticos em Comunicação.  

(Fonte: http://lattes.cnpq.br/9495822246558650) 

 

1) Qual é o impacto das redes sociais na comunicação das organizações hoje? 

O impacto eu diria que é grande. Vamos exagerar um pouco, é enorme.  Do ponto de 

vista não só do efeito das redes sociais, do ponto de vista da imagem e reputação das 

organizações, mas também na forma de interação com os públicos estratégicos das 

organizações. A opinião pública e a sociedade de maneira geral. Seria inimaginável que uma 

organização moderna pudesse, hoje, na sua estratégia de comunicação não estar se valendo 

do potencial das redes sociais. O impacto é grande porque elas na verdade não tem ainda - 

porque é recente, porque a cultura das organizações é muito avessa a essa relação próxima 

com os públicos - uma estratégia para lidar com as redes sociais de maneira competente.  

Com raras exceções, elas imaginam que podem fazer nas redes sociais o que fazem 

nas mídias tradicionais, com controle, censura e autocensura, com constrangimento às 

pessoas que têm opiniões divergentes, não respondem quando são questionadas, etc. E 

outras agem de maneira quase predadora tentando identificar os adversários para puni-los de 

alguma forma. Acho que há um impacto importante, poucas são as que têm usado ainda de 

maneira competente e provavelmente essa situação se modificará ao longo do tempo. 

 

2) Quais são os tipos de problema mais comuns? 

O tipo de problema mais comum é essa cultura das organizações que nem sempre foi 

muito aberta ao diálogo, a uma relação transparente, a um debate aberto, franco com os 

públicos, sejam eles internos ou externos. As redes sociais colocam esse sistema, essa cultura 

em xeque. E as organizações não têm sabido lidar muito bem com isso. Na verdade se sentem 

desconfortáveis, se sentem agredidas, algumas agem de maneira truculenta tentando sufocar 

as opiniões contrárias, outras ignoram porque não estão presentes, mas não sabem do risco 

de uma omissão na relação com as redes sociais, com as mídias sociais e assim por diante. 
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Então, o risco é ter uma cultura que não se preparou para uma sociedade mais aberta e outra 

é não ter uma estrutura de comunicação que possa aproveitar o potencial das redes sociais.  

Então, esses são os maiores riscos, são delas não perceberem que isso chegou, não 

perceberem que é irreversível a relação com esses ambientes e com esses públicos. E ela tem 

que desenvolver competência para tratar com esses públicos a partir desses ambientes novos. 

E elas demoraram muito, estão demorando muito e algumas, certamente, pela cultura delas, 

pela gestão quase sempre autoritária, têm dificuldade para lidar com esses relacionamentos 

em que elas se sentem mais expostas, se sentem menos confortáveis ou com menos chance 

de impedir as vozes contrárias. Elas se sentem incomodadas e agem às vezes de maneira 

truculenta, ou incompetente, ou mista, ou qualquer coisa assim.  

 

3) Mais especificamente na comunicação interna, quais são os impactos? 

O problema das redes sociais é que elas poderiam ser utilizadas na comunicação 

interna de maneira adequada. Já há alguns momentos, algumas situações em algumas 

empresas em que estar nas redes sociais pode ser uma forma de estimular interação entre os 

públicos, recolher sugestões, promover debates, etc, etc. No Brasil não há bons exemplos 

disso ainda. Na prática a gente tem tido mais receio de que os funcionários, ou os públicos 

internos de maneira geral, utilizem as redes sociais como forma de denegrir a imagem da 

chefia, das organizações como um todo. Há um receio de que essas redes podem ser 

apropriadas para o mal, vamos dizer assim.  O que é um equívoco, na verdade estão partindo 

do pressuposto que sempre partem, isso já acontece nos jornais internos e tal, que os 

funcionários estão ali para detonar as organizações, falar mal das chefias, o que não é 

verdade. Pode ser um ambiente de integração, de troca de informações, de convívio, de 

integração, mas as empresas, sobretudo as chefias, enxergam essa liberdade como uma 

ameaça, o que é maluco. Vai mudar, certamente vai mudar, porque as gerações novas que 

estão chegando às organizações – e há pesquisas que dizem que quase 1/3 dos gestores de 

hoje já são colegas que pertencem à Geração Y, com menos de 30 anos – eles não vão se 

acostumar com uma gestão de comunicação que não incorpore as redes sociais. Então isso 

tende a mudar. Mas enquanto forem os mais velhos e os mais autoritários, mais 

conservadores, as redes sociais são vistas como ameaças. Porque o que eles enxergam é que 

lá nas redes sociais as pessoas têm liberdade para falar mal das pessoas, falar mal das 

organizações, e isso é uma realidade que não dá para reverter, é assim mesmo.  

Você tem uma situação hoje em que as organizações não estão mais blindadas, a 

partir das mídias tradicionais, como grandes anunciantes você pode impedir que as pessoas 

se manifestem, etc. Nas redes sociais, as pessoas com seus blogs, no Twitter, no Facebook 

falam o que quiserem falar. E às vezes até anonimamente. Portanto as organizações têm que 

se dar conta de que essa é uma realidade. Pode ser desconfortável, pode ser às vezes até 



144 

 

injusto para algumas organizações, mas essa é a realidade. Elas vão ter que lidar com isso. 

Não há forma de reverter esse processo.  

Então, na comunicação interna, sobretudo, porque na comunicação interna sempre 

houve mais resistência à circulação de informações livremente. Isso acontece não nas redes 

sociais, já acontece nos house organs, já acontece no mural, já acontece na intranet, há uma 

censura, uma autocensura, uma repressão, um constrangimento enorme aos funcionários para 

que eles não possam se manifestar livremente. Chefias e gestões autoritárias costumam fazer 

represálias aos funcionários que expressam opiniões divergentes às chefias.  

Portanto, as redes sociais são uma continuidade disso, mas com um agravante para 

as organizações, que é o fato de elas não terem controle. Então o que elas sistematicamente 

fazem é impedem o uso das redes sociais internamente. Poucas terão o ar de modernidade 

para perceber que é possível utilizar esses ambientes de forma positiva. E aí as restrições 

existem mesmo. Estou dizendo para você que, mesmo nas universidades, que deveriam ser 

ambientes até mais arejados em relação a isso, costumam engrossar a turma, dizem que 

acham que nas redes sociais as pessoas trarão problemas para as organizações. Por causa 

de alguns que certamente desviarão, eles punem todos.  

 

4) O senhor acha que as empresas devem monitorar o comportamento do público 

interno nas redes sociais? 

Se a gente perceber monitorar como uma forma de acompanhar, de perceber 

reclamações, reivindicações, sugestões ou críticas, eu acho que tudo bem. Eu acho que faz 

parte monitorar nesse sentido. Se for no sentido de monitorar para adotar represálias eu sou 

absolutamente contra. Mas é razoável uma empresa moderna e em uma gestão de 

comunicação moderna, que você acompanha as manifestações presentes na mídia, no 

congresso brasileiro, nas comissões do congresso, nas redes sociais. É importante. O que 

estão falando de mim, o que será que eu estou levando desvantagem em relação aos meus 

concorrentes, quais serão os meus pontos fortes e fracos. Isso é inteligência empresarial. 

Agora se o monitoramento é feito no sentido de identificar pessoas que tenham opiniões 

contrárias e etc, eu acho que puni-las é um retrocesso do ponto de vista de uma gestão 

democrática. Então na comunicação interna que é muito propícia a esse tipo de 

constrangimento, o monitoramento não pode levar a uma repressão, ou a uma represália, ou a 

um sufocamento. Eu já diria que é até razoável que pessoas que estejam irresponsavelmente 

denegrindo a imagem das organizações devam ser convocadas. Eu não sou a favor da 

irresponsabilidade.  

Mas eu acho que o princípio do monitoramento não deva ser identificar as pessoas 

que falam mal para puni-las, mas identificar inclusive se essas pessoas que falam mal não têm 

razão de estar falando mal. Talvez até estimular a que façam isso de maneira mais reservada. 
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Aí que está o problema de uma boa comunicação interna. Uma gestão democrática, você 

discute esses problemas em casa, não precisa discutir lá fora. Agora, a empresa fecha todas 

as portas, as pessoas podem até anonimamente fazer isso no Twitter, no Facebook, etc, etc. E 

aí a empresa não tem chance de se defender. Eu acho que se ela abre o jogo e permite esse 

debate franco, responsável, ela sai lucrando com isso. Ela vai ouvir algumas coisas que ela 

não gostaria de ouvir, mas é melhor assim, com responsabilidade, com controle, do ponto de 

vista de dizer às pessoas ―você pode dizer e não vai ser punida por isso, mas seja 

responsável‖, do que fechar totalmente as portas e perceber que mesmo assim as pessoas, 

identificadas ou não, estarão lá falando coisas justas ou injustas. E aí sobre essas situações 

ela não tem controle algum.  

Eu preferia que essa gestão fosse aberta de tal modo que o uso das redes, mesmo 

trazendo riscos e o desconforto, não cause nenhum problema a não ser a gente identificar 

inclusive as mazelas das organizações, se elas estiverem dispostas a superar suas mazelas, 

fazer isso. Por exemplo, um chefe autoritário, um chefe que pratica o assédio moral, ou que 

não propicia condições de crescimento ou uma refeição que não é saudável nas organizações, 

ou sistema de desempenho que não são justos, etc, que essas coisas sejam discutidas eu 

acho razoável. As empresas deviam aproveitar esses espaços para incorporar essas 

mudanças que são necessárias, mas se ela monitorar só para poder pegar quem fala mal e 

falar mal signifique qualquer pessoa que tenha divergência eu acho um equívoco. Acho isso 

um retrocesso. Mas a maioria das organizações pratica isso, pensa assim. A maioria das 

chefias pensa assim também, que quem fala mal deve ser punido, mesmo que esteja falando a 

verdade. 

 

5) O senhor acha que devem ser criados manuais de conduta para resolver isso? 

Eu acho que sim. Eu acho que esses manuais de conduta devem ser não de 

restrições, mas de esclarecimento. O que é uma rede, qual o impacto que uma informação 

colocada na rede pode ter para a imagem da organização, estimular o debate interno, quer 

dizer, se você tem chance de dizer aqui dentro sem nenhuma punição, você não precisa 

colocar isso lá fora porque com a aceleração do processo da informação, etc, a empresa às 

vezes não tem condições de esclarecer algumas coisas.  

Então, se o debate interno é propício, é possível, certamente algumas coisas são 

resolvidas internamente numa boa e aí precisa ter o código para dar conta disso. O que e 

como são, qual o impacto, como é que as coisas podem ser feitas e o que não é tolerável. Eu, 

por exemplo, acho intolerável o anonimato numa situação dessas. Mas só é razoável aceitar o 

anonimato em empresas autoritárias onde as pessoas se falarem e se identificarem serão 

punidas, aí as pessoas optam pelo anonimato. E aí eu sou favorável. Mas em uma empresa 
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séria você diz o que você quer dizer de maneira franca e identificada e isso é visto 

positivamente.  

É quase uma utopia nesse momento, as organizações não gostam de ouvir coisas 

ruins, mesmo sendo verdadeiras, principalmente chefias autoritárias, pessoas incompetentes, 

faltam líderes nas organizações e essas pessoas mantêm a sua autoridade pelo autoritarismo 

e não pela liderança. Então aí provavelmente vão gerar códigos de conduta que refletem isso, 

um monte de não, não, não, não. Mas acho que um código de conduta explicando o que é, um 

bom uso das redes sociais, o que é permitido e o que não é permitido, e esse permitido e não 

permitido deveria ser por condições de relacionamento saudável e não pelo pressuposto do 

que as pessoas estão interessadas em detonar as organizações, o que eu não acho razoável. 

Há pessoas que detonam as organizações, mas essas pessoas eu acho até se injustas devem 

ser excluídas, foram mal recrutadas, etc. Mas as pessoas com uma visão moderna, 

construtiva, fazem suas críticas, mas não são irresponsáveis. Não dizem aquilo que não é 

verdade, checam antes de dizer, não ofendem os colegas, não ofendem as pessoas, mas 

tratam dos problemas em si e é isso que deve ser estimulado. Qualquer coisa que saia desse 

código de conduta deve ser trabalhada de outra forma. Contrato um funcionário, trato bem, 

mas ele fala mal dos outros, cria problemas, etc, então ele está fora do padrão. Mas aí houve 

um problema de recrutamento, é um problema interno que precisa ser resolvido e tal. Eu diria 

que esses casos existem, mas são exceções. Em geral as pessoas gostam de um convívio 

saudável, querem permanecer do emprego, gostam de empresas legais para continuar 

trabalhando, eu não vejo essa paranóia de algumas organizações de enxergar todo funcionário 

como um possível adversário.  

Aí nesse caso as redes sociais podem ser utilizadas livremente, abertamente. O que 

acontece na rede social é o que acontece internamente na chamada ―rádio-peão‖, ―rádio-

corredor‖. Ela será ruim se a empresa for ruim, não tiver transparência, não tiver possibilidade 

das pessoas checarem as informações, verificar se as versões que estão correndo são boatos 

ou não. Se uma empresa é assim, ela é ruim na ―rádio-corredor‖, na ―rádio-peão‖, será ruim 

nas redes sociais, aí ela deve temer porque ela é uma empresa que está fora do tempo, está 

deslocada do tempo. Uma empresa moderna não tem porque ter medo das redes sociais e 

não tem porque ter medo dos funcionários se encontrarem para conversar. Mas a gente sabe 

que a maioria das organizações imagina que mais de dois funcionários conversando já é 

conspiração contra a empresa. São chefias incompetentes. 

 

6) O senhor já teve contato, já viu algum desses manuais? 

Não, diretamente não. Por exemplo, aqui na nossa universidade (Universidade 

Metodista de São Paulo) não há um manual específico que a gente tenha contato. E isso é 

ruim, é melhor que isso seja explicitado. E que, sobretudo, esses códigos de conduta sejam 
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pactuados pelo grupo como um todo e não uma coisa que venha de cima para baixo. Tem que 

ser um debate interno do que é razoável e do que não é razoável e que isso seja consolidado. 

Eu duvido que se juntar os funcionários todos eles vão achar que devam lá falar mal dos 

chefes e etc, ou sair irresponsavelmente. Mas que eles possam encaminhar opiniões 

contrárias ou até denúncias, se elas forem verdadeiras, se elas puderem ser checadas.  

Eu não vi nenhum código diretamente, não. Mas acho que é importante ter alguma 

coisa, mas acho que mais do que de cima para baixo, alguma coisa tem que ser pactuada com 

todo mundo, inclusive com sindicatos, com os funcionários, com os representantes e tal, tem 

que ser uma regra de boa convivência a partir das redes sociais. E não alguma coisa que seja 

mais um código de censura, de limitação, de restrições ao uso, porque isso nem é inteligente 

nem é moderno. E não funciona. Não funciona porque as pessoas sempre terão brechas para 

fazer, cometer os desvios se elas quiserem. E certamente em algumas situações terão até 

apoio de pessoas que são responsáveis, pois se solidarizaram com os colegas que têm 

divergências e que são punidos por causa disso. E a gente tem vários casos por aí.  

 

7) Então o senhor acha que esse tipo de manual seria uma tendência?  

Eu acho que sim. É razoável que esse código, essa forma de conduta pactuada exista. 

A gente sabe como usar o email, por exemplo, como se comportar no relacionamento com os 

nossos públicos, com os vendedores, os subornos, as propinas, as posturas. Já existem 

códigos de conduta para isso e devem incorporar a participação e a atuação nas redes sociais. 

E que ela deve ser pactuada.  

As empresas devem conversar, acertar isso com os seus públicos internos, porque é a 

melhor forma de comprometê-los, de discutir, inclusive, um problema, de mostrar o que o mau 

uso das redes sociais pode criar problema para as organizações como um todo e aí acho que 

essas coisas serão aceitas. Se são pactuadas, são aceitas. Tem o ditado ―tudo que é 

combinado não é caro‖. E é assim mesmo, tudo que é acertado, é de comum acordo, é bom 

para todo mundo. E os desvios serão entendidos pelos dois lados como algo que não pode ser 

tolerado. Pode isso e não pode aquilo. Por quê não pode aquilo? Porque certamente cria 

problemas para as organizações. E não pode ser visto como criar problema para as 

organizações qualquer crítica. Isso não é um problema para as organizações. Problema é 

jogar para debaixo do tapete as mazelas. E é isso que as organizações fazem e querem fazer 

sem nenhuma chance nas redes sociais também. Querem impedir que as pessoas se 

manifestem. E as pessoas sempre se manifestarão. Na ―rádio-corredor‖, na ―rádio-peão‖, nas 

redes sociais. Portanto, a empresa que anda direito, tem gestão transparente, comunicação 

interna democrática, etc, não dá brecha para as pessoas que têm problemas de qualquer 

ordem possam ameaçar o clima organizacional.  



148 

 

Eu acho que as redes sociais têm que ser pensadas assim, como mais um ambiente 

que a gente pode interagir. E que as pessoas devam ser identificadas, sejam responsáveis, 

mas que tenham direito a fazer críticas, a propor sugestões, a questionar algumas coisas, isso 

é normal. A empresa deve estar disposta a esclarecer, consertar o que for errado. Isso é uma 

empresa moderna. Qualquer outra coisa é coisa do passado, é gestão autoritária, é gente que 

não sabe como lidar com as pessoas, sobretudo com as gerações mais jovens que prezam 

mais a qualidade de vida do que qualquer outra coisa.  

O cenário de qualquer jeito muda, porque a tendência é que tenhamos cada vez mais 

pessoas que nasceram nessa geração, que trabalham com as redes sociais e não as vêem 

como perigo. Já estão acostumados a se expor nas redes sociais também. É que esses chefes 

mais velhos não estão acostumados com as redes sociais, eles nunca se expuseram, estão 

blindados internamente porque quem fala vai embora. Fala deles vai embora. E nas redes 

sociais as coisas não funcionam assim. Há uma tendência importante de que em poucos anos 

essa situação se modifique de tal modo que será maluco imaginar que uma empresa não 

permita o acesso às redes sociais. Até porque elas vão ser cada vez mais – na medida em que 

houver essa consciência e esse uso adequado – usadas como ambiente para integração, 

divulgação, debate, convívio, etc, e não o contrário. 

 

8) O senhor acha que deveria haver alguma diferenciação entre estagiários, 

funcionários, PJs, terceirizados? 

Do ponto de vista de uso, não. Eu acho que deve haver no sentido da comunicação 

interna perceber que são vínculos diferentes. E aí você tem que tratar essas pessoas, no 

relacionamento, levando em conta o comprometimento que ela tem dentro da empresa, o 

conhecimento que ela tem da empresa, como ela enxerga a empresa ou organização, porque 

são pessoas que têm relações com a empresa diferentes. O terceirizado, o ―pessoa jurídica‖, 

etc, têm relações diferentes com as organizações. Mas não em função das redes sociais, isso 

já devia ser percebido agora. Porque, por exemplo, a gente tem um monte de gente que 

trabalha aqui que é terceirizado. E talvez essas pessoas não estejam nem incluídas no 

processo de comunicação interna, o que é um equívoco. Elas estão aqui, elas dão 

informações, elas prestam serviço, elas têm contato com todo mundo e talvez não tenham 

acesso a jornais, não tenham acesso ao que é a organização. É comum acontecer da gente 

terceirizar a distribuição de conhecimento total das organizações, e às vezes até o turno da 

noite. Não tem RH, não tem o pessoal de comunicação, nunca aparece um jornalzinho, porque 

o pessoal do jornal também trabalha durante o dia, e o pessoal do turno da noite se sente 

excluído em empresas, montadoras e etc. É um problema que independe das redes sociais, 

mas que certamente também vai acontecer nas redes sociais. Acho que esse 

comprometimento e essa percepção não depende das redes sociais mas deve incluí-las e que 
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as pessoas têm vínculos diferentes. E não é porque as pessoas têm vínculos diferentes que o 

risco é maior. Elas certamente estarão mais livres, porque não têm dificuldade para serem 

demitidas. Ou o risco de demissão deve ser pior para as empresas do que para as pessoas. 

Imagina, não é o nosso caso aqui porque não temos esse regime, mas imagina uma 

universidade que tenha professores horistas com carga horária pequena. Eles certamente se 

perderem quatro horas por semana não significa muita coisa. Se são professores em tempo 

integral estão mais comprometidos. Aí é questão de ter uma gestão que dê conta disso. Há 

empresas que têm mais terceirizados do que funcionários regulares. E ela precisa levar em 

conta essa situação. Afinal de contas eles recebem por outro lugar. Ele está envolvido em 

duas culturas, a cultura do empregador e a cultura do lugar onde trabalha. Então isso tem que 

ser percebido na comunicação, particularmente na comunicação interna. Muitas empresas 

ignoram isso. Às vezes boa parte dos funcionários não têm acesso a informações sobre a 

empresa. Então ele trabalha em um lugar que ele não conhece muito bem. Certamente ele 

deve desempenhar pior o trabalho, porque ele não consegue enxergar a relação do seu 

trabalho com a organização como um todo. Mas isso é uma questão de gestão e também de 

comunicação. Ele está excluído do processo de comunicação.  

 

9) Qual a avaliação que o senhor faz em casos de empresas que punem 

funcionários que se manifestaram nas redes sociais de maneira inadequada, 

atingindo, na visão delas, a imagem da organização? 

Se for de maneira inadequada essa conversa tem que ser feita. Inadequado significa, 

vamos imaginar que eu lance alguma coisa contra um chefe ou uma empresa de maneira 

irresponsável, sem que isso tenha respaldo da realidade, etc, eu acho que isso é uma conduta 

irresponsável, eu não sou favorável a isso. Agora, o que é inadequado é que a gente tem que 

discutir. Por exemplo, criticar não é uma coisa inadequada, dizer a verdade não é inadequado. 

Aí que está o problema dessa política de uso das redes sociais. Se eu defino que eu posso 

dizer livremente internamente antes de colocar lá fora é isso que vai ser feito, e que isso não 

leve a nenhuma punição. Mas se não houver nada definido e a empresa encara qualquer 

divergência, qualquer opinião contrária, qualquer crítica como conduta inadequada eu não 

concordo. Eu acho que você está cerceando a pessoa de se manifestar. É liberdade de 

expressão. E aí eu acho que é intolerável. Mas o inadequado depende mesmo do que a gente 

considera como inadequado. Inadequado não deve ser a crítica, a sugestão, a denúncia de 

alguma coisa. A não ser que seja feito de maneira irresponsável, sem fundamento, com o 

objetivo explícito de sujar a imagem da organização, criar problema para as pessoas, colegas, 

etc. Eu acho que são coisas não toleradas, dizer que a pessoa é assim, assado, não ter 

provas, fazer uma difamação, isso é um comportamento que não deve ser tolerado. Mas você 

sugerir, criticar, ter dúvidas, eu acho que é uma coisa normal. Se as empresas não fazem isso 
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internamente, utilizando a comunicação interna e gestão, evidentemente as pessoas farão lá 

fora. E aí é um problema das pessoas perceberem, já que não há um código nem nada, que 

elas estão correndo risco. As empresas grandes estão monitorando os funcionários em todos 

os ambientes.  

Eu não concordo com a punição, mas acho que aí é questão de inteligência de quem 

faz também, porque se não há um código de conduta e a gestão é autoritária, se você fizer 

isso você corre um risco. Eu diria até que sou favorável, se a gestão não é democrática e as 

pessoas são impedidas, que elas se expressem onde puderem, até anonimamente. Guerra é 

guerra. Se eu sou funcionário, sou maltratado e não posso dizer aqui, eu vou dizer lá fora. 

Como eu sou inteligente eu vou dizer isso sem que possam me identificar. Aí eu estou 

legitimando a irresponsabilidade, é a contrapartida de uma empresa não democrática. Ela 

estimula que as pessoas procurem formas não lícitas de fazer isso. E eu sou favorável.  

Agora uma empresa moderna, ela trata disso abertamente, ela faz com que essa 

discussão seja feita internamente e toma providências para resolver os problemas e 

dificilmente ela terá problemas nas redes sociais lá fora. Caso contrário, ela merece. É que 

nem a ―rádio-peão‖, ela funciona quando a organização não é saudável, não há transparência, 

não há participação, não há diálogo, as pessoas vão procurar canais pra expressar isso. 

Inclusive as pessoas normalmente farão isso até por sacanagem, então essas pessoas 

acabam se aproveitando desses espaços porque as organizações não têm canais de 

relacionamento com os públicos e as pessoas falam irresponsavelmente. Em um ambiente 

democrático as pessoas conversam disso numa boa, sem maldade, sem ódio, sem nada, e 

resolvem também numa boa. Qualquer coisa diferente disso vai justificar o anonimato, a 

denúncia, o desvio, eu diria até que acaba legitimando a irresponsabilidade.  

Eu prefiro um ambiente aberto e responsável e aí punir mesmo os irresponsáveis, 

aqueles que estão difamando os colegas ou que estão levantando coisas que não podem ser 

provadas lá fora, evidentemente estes estão tendo uma conduta inadequada. Têm chance de 

fazer isso internamente e não serão punidos por isso, mas resolvem fazer isso para criar 

problemas e aí eles estão fora da norma da empresa e merecem, não deviam ter sido 

recrutados. Foram mal recrutados. 

 

10)  E sobre o caso da Locaweb, o senhor poderia comentar? Eu tive um 

entrevistado que não quis comentar o assunto. 

Eu sou muito a favor de que tudo deve ser comentado, transparentemente. Se 

aconteceu um problema deve ser comentado. Se o nosso comentário não agrega preconceito 

contra um ou outro caso, a gente tem condições de saber exatamente como as coisas 

aconteceram. Contar o caso nunca é problema. Se a partir daí a gente vai emitir opiniões, a 

gente deve estar fundamentado também para ou não ir contra a empresa sem saber a versão 
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ou ir contra o funcionário sem saber a versão. Se a gente tem noção dessas coisas ou se a 

gente simplesmente quer só citar o caso, normal. Tudo está tão claro nesse mundo de redes 

sociais. Eu não estou falando nada demais, só estou revelando, tem casos e casos, a gente só 

revela. Aí não tem porque tanto a pessoa física como a empresa se doer, isso é público. Nós 

não fizemos a denúncia, não fizemos o problema, não causamos demissão, não causamos o 

problema. Lógico, a gente tem que contar até porque vale como uma ilustração do que está 

acontecendo.  

Nós temos um caso dramático, com uma matéria especial na Carta Capital, de uma 

advogada em Chapecó que comprou um carro da Renault, o Mégane, e estava com problema. 

Ela colou adesivo, fez o diabo pra conseguir resolver o carro e não conseguiu. E o que fez a 

Renault? Mandou um juiz contra a moça, para tirar o blog do ar, tirar as coisas do Twitter. Uma 

coisa absolutamente maluca, já que a pessoa tinha recorrido a todas as possibilidades para 

poder consertar o carro e ela não conseguiu. E ela fez o que fez. Montou o blog, foi no 

Youtube, e a empresa reagiu da maneira mais idiota possível. Tanto é verdade que no dia 

seguinte à tentativa de punição o acesso dobrou, triplicou, é maluco isso. É o tipo da postura 

de empresas que não estão percebendo como as coisas funcionam, como a rede funciona. A 

truculência não cala as pessoas, muito pelo contrário, envolve mais gente para saber se a 

pessoa tinha ou não razão. No caso, a moça tinha.  

Então, tanto nós que somos pessoas físicas, funcionários, devemos tomar cuidado 

para fazer as coisas direito. Porque sempre vai ter uma repercussão e a gente quer que tenha, 

porque a gente pode também sujar o nosso filme. Um funcionário, uma pessoa que 

irresponsavelmente acusa uma empresa e pode ser demitido por isso, ele terá dificuldade para 

encontrar outras empresas, é uma postura inadequada de um funcionário. Mas se ele faz isso 

criticamente, de maneira peito aberto, tenta todas as possibilidades, isso é visto em uma 

empresa moderna como positivo. Qualquer outra empresa autoritária também não vai querer o 

cara, esse cara fala, critica, mas em uma empresa moderna isso é normal e ela procura ter 

mecanismos internos para que as pessoas se manifestem. É melhor que a gente resolva o 

problema em casa do que esperar que as pessoas vão botar a boca lá fora. E aí não tem 

saída. 

Eu sou favorável, é público, não é nada novo. Acho que é importante. Eu não teria 

problema nenhum em usar o caso, citar, em comentar se a gente tem essas informações de 

quem é que está errado ou não, não é nenhum problema. Eu tenho as minhas opiniões e eu 

sempre explicito a minha opinião, eu vejo o caso e digo ―olha, o funcionário está errado, a 

empresa está errada, os dois estão errados, os dois estão mais ou menos certos‖. Acho que 

cada caso é um caso para ilustrar nossa preocupação aqui com como a gente vai se conduzir, 

sejamos cidadãos ou sejamos empresas, numa situação dessa. O que a gente acha que é 

razoável e o que a gente não acha que é razoável. Eu acho razoável fazer as críticas e acho 
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razoável que a gente se identifique quando as empresas permitem que a gente faça isso sem 

qualquer outra represália. Aí não precisa discutir lá fora, discute em casa.  

A nossa Metodista aqui permite que a gente faça essas críticas internas e eu não 

preciso colocar lá fora. Aliás, ela sinceramente não tolera que a gente faça isso porque ela vai 

encarar como traição. Se a gente tem liberdade para discutir isso aqui, porque eu fui falar lá 

fora? Foi uma forma de prejudicá-la do ponto de vista de imagem e ela certamente fará o que 

tem que fazer, ela não vai gostar. Às vezes a conduta não precisa nem estar colocada no 

papel, mas a gente sabe como funciona a cultura da organização. Pelo menos eu que tenho 

muito tempo de casa.  

Agora, pessoas mais jovens, que têm pouco tempo de casa, ainda não sentiram, a 

empresa não deixou muito claro, não foi transparente, aí fica monitorando para tentar punir. 

Isso eu acho desleal. Desleal. E ela vai ter seriamente dificuldade em ter pessoas criativas, 

talentosas, com espírito crítico, porque essas pessoas não vão se adaptar a uma empresa que 

não consegue nem perceber que a explicitação de dificuldades, de problemas, é algo bom 

para a empresa, se não ela vai conviver com esses problemas muitas vezes sem saber, essas 

coisas podem acontecer internamente por ação dos chefes e se não denuncia o chefe pode 

prejudicar a empresa, impedindo que as pessoas possam sugerir coisas, criar coisas, ele está 

mais preocupado em garantir o cargo do que em promover pessoas competentes. Pelo 

contrário, às vezes promove os puxa-sacos. Eu acho que isso é ruim para uma empresa 

moderna. E é bom que ela saiba disso, quem anda na linha, quem não anda na linha, qual é a 

postura adequada. Se ela fecha todas as portas e pune as pessoas que denunciam e criticam, 

ela está fazendo o jogo de pessoas internas, líderes de fachada que estão mantendo o seu 

cargo e prejudicando a empresa. 

Sou totalmente favorável ao debate amplo. Mas isso não é só na rede, tem que ter um 

processo de gestão e cultura que incorporem essas críticas. Que diga para o chefe, ―olha, aqui 

não tem nada escondido, se você sacanear o colega ou se você prejudicar o funcionário, ele 

tem liberdade para contar. E se você estiver errado você que dança, portanto tome cuidado. 

Não é só ele que está sob risco, você também se tiver uma conduta inadequada, você dança 

também. Não tem nada aqui de tal modo fechado que você possa fazer isso impunemente. O 

jogo aqui é aberto. Se você criar um problema para um funcionário, você vai ter que explicar 

porque e ele terá o direito de se defender‖. É um clima transparente, portanto não dá para se 

manter no cargo prejudicando os outros colegas ou impedindo que os outros colegas cresçam 

pessoalmente e profissionalmente.  

Em geral as nossas organizações são assim, autoritárias, com chefes incompetentes e 

inseguros, que quase sempre criam um clima não saudável nas organizações, de medo, onde 

as pessoas dão sugestões e não acontece nada, fazem críticas e são punidas ou advertidas. 

―Olha, cuidado para você não fazer isso, aqui é bom, fica quieto. Você não está recebendo o 
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seu salário em dia?‖ Manda quem pode, obedece quem tem juízo, essas coisas são de outro 

mundo, de outro universo. As gerações mais jovens não funcionam assim. E as pessoas, no 

mínimo, se são competentes, terão chance de arrumar outro emprego. E você nunca ficará 

com pessoas que pensam assim, são pessoas que têm respeito próprio, que não tem medo e 

que confiam no próprio talento. Isso é uma empresa medíocre. 

 

11)  O senhor acha que é válida a criação de redes sociais internas da empresa, só 

para funcionários? 

Sim, acho. Acho importante, inclusive, que tenha. Que a gente possa estimular 

espaços para discutir questões, dar sugestões, para as pessoas conviverem. Eu posso no 

departamento ou na empresa como um todo estar desenvolvendo coisas para conhecer as 

pessoas, integrar as pessoas, para o convívio, o debate de ideias, posso fazer enquetes. As 

empresas conhecem muito pouco os seus públicos internos e isso seria uma forma de 

conhecê-los. Imagine um Facebook interno, integrado com colegas das organizações, 

permitindo que se conhecessem mais, conheçam mais suas opiniões, nosso convívio, seria 

fantástico. As pessoas fazem isso hoje com os colegas da empresa que são amigos, que 

participam também do Facebook. Mas porque a empresa não patrocinar isso, não estimular 

isso? Há empresas que fazem isso, que estimulam, até sistemas que são próprios, tipo o 

Twitter próprio da organização, não chama nem Twitter, mas é um sistema equivalente de 

coleta de informações, debate de problemas, de convívio, como você está hoje, o que está 

fazendo, aquele projeto em si. Existem formas criativas de utilizar as redes sociais em 

benefício das organizações. Até porque há uma adesão grande, sobretudo em organizações 

que têm gente jovem, eles se interessam por isso, trabalham com isso com gosto, faz parte do 

instrumental do jovem.  

 

12)  E uma não anula a outra? 

Não. Não anula a outra, porque você pode às vezes usar as redes sociais internas 

para discutir problemas que são nossos. Nós vamos ter uma reunião, nós temos um problema 

interno, nós temos um problema de avaliação de desempenho, nós temos um problema de 

sugestões para um projeto, nós podemos fazer isso até fechadíssimo para 10 pessoas, 

gerentes ou pessoas que estão envolvidas no processo de tomada de decisões, etc, etc. Acho 

que isso tem sido feito, mais lá fora do que aqui dentro, há um ou outro exemplo que a gente 

coleta, mas acho criativo. É um ambiente em que você possa com exclusividade e privacidade 

discutir coisas. Aquilo que talvez a gente não deva discutir lá fora, a gente pode discutir 

internamente. Aliás, devia ter a liberdade de discutir isso internamente para evitar que as 

pessoas pudessem, já que não têm espaço aqui, coloquem lá fora. E isso devia fazer parte do 

código de conduta. Você pode dizer aqui, discutir aqui, sem problema nenhum, mas se você 
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não dá essa possibilidade, você abre a chance de pessoas insatisfeitas colocarem isso lá fora, 

o que cria um problema para as organizações. Mas elas certamente mereceram isso. Para 

elas não acrescenta nada um problema interno ter sido colocado lá fora, mas se fosse 

discutido internamente talvez ela pudesse averiguar, investigar, resolver um problema, impedir 

que isso se transforme numa crise futura e assim por diante. Se ela fecha as portas, e quase 

todas estão fechando, não estão abertas, evidentemente essas coisas vazam num momento 

de crise. A gente fica sabendo que quando há uma crise, a gente fica sabendo que o 

funcionário ganha mal, sobrecarga de trabalho. Hoje se você for ver na Folha de S. Paulo tem 

uma denúncia enorme de condições de trabalho na fábrica da Volks no Paraná, 20% das 

pessoas têm problemas. Fiscais detectaram problemas enormes de qualidade de vida, de 

lesões na fábrica do Paraná. E a Volks não se manifesta. Não tem jeito, uma hora a coisa 

vaza. Então as crises são assim, se você fecha uma panela de pressão uma hora ela estoura, 

estoura num momento de crise. Estourou quando? Houve uma greve de quase 40 dias no 

Paraná, olha já o prejuízo pra Volks, e agora vem à tona essa ideia de que há problemas 

sérios de condições de trabalho desumanas lá dentro, o número de lesões, de afastamento e 

de pessoas incapacitadas pelo trabalho repetitivo, pelas condições de trabalho inaceitáveis. 

Isso dentro de uma empresa que fica por aí gastando fortunas para falar bem dela mesma. Na 

hora que tem uma greve ou uma crise essas coisas vazam. 

Empresas como essas não serão nunca favoráveis a qualquer tipo de debate interno, 

porque esses casos serão conhecidos. Se cada um dos 350 funcionários coloca lá o seu 

problema e todo mundo fica sabendo. Quanto tempo eles esconderam isso? Certamente deve 

ter um sistema de repressão violento para evitar que as coisas fluam. Mas um dia as coisas 

saem e a gente vai comentar e lamentar que possa ter no País uma empresa internacional, 

multinacional, que fatura para burro, e que possa estar submetendo os funcionários a esse tipo 

de situação. 

 

13)  Para finalizar, o senhor acha que dá para separar profissional e pessoal? 

Não, não acho. Não sou favorável. Eu não acho que você possa ser um assessor de 

um político e não ter nada a ver com o político. ―Eu sei que o cara rouba, mas aqui eu estou 

fazendo o meu trabalho profissional‖. Ou um cliente que você sabe que é uma empresa 

predadora e você ―não, eu dou assessoria pra ela, mas eu sou profissional, não tem 

importância que ela está matando as pessoas, devastando a Amazônia‖. Eu acho que essas 

coisas não existem, isso é uma forma das pessoas tentarem justificar o que é injustificável. Eu 

acho que você só deve aderir a situações que sejam favoráveis. Do ponto de vista da 

sociedade, da sua qualidade de vida, da justiça, da moral, da transparência. Eu não acho que 

isso possa ser separado, não. Então eu não vejo isso, não acho que essas coisas possam ser 

separadas.  
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Acho que faz parte do profissional você também ter seu crescimento pessoal. Você 

não ter liberdade de expressão, isso não é só um problema pessoal, é também profissional. 

Não pode ser um bom profissional alguém que não pode dizer o que pensa, etc, etc. Você não 

pode ser profissional à custa de uma restrição à sua liberdade pessoal. E você não pode 

imaginar que embora eu esteja me identificando aqui como funcionário da Metodista que eu 

possa falar mal dela, mas é a opinião do Wilson, mas depende da opinião do Wilson. A opinião 

do Wilson com respeito à Metodista vai sempre ser vista como a de alguém que faz parte do 

quadro. Então é muito difícil. Se eu quero separar, as pessoas não separam assim. Um 

executivo da Volks sempre será um funcionário da Volks e assim por diante, um jogador do 

Corinthians sempre será um jogador do Corinthians. Não tem como separar nesse sentido de 

rede, de opinião. Em termos de vida própria certamente sim, se eu vou casar não preciso pedir 

autorização para a empresa. Mas opinião, essas coisas podem ser confundidas, portanto não 

dá para justificar por aí.  

Mas eu acho que é uma questão controversa. Deve existir situação em que a gente vai 

invocar isso. Por exemplo, eu tenho as minhas opiniões fortes, mas que certamente não são 

da Metodista. Mas eu estou levando em conta sempre se eu não estou criando algum 

problema, se isso não pode ser confundido, até porque o meu crédito é sempre da Metodista 

ou alguém sabe que eu sou da Metodista. Eu sei que isso cria algum conflito, mas por exemplo 

a Metodista nunca me criou algum problema por causa disso. Certamente porque ela deve 

achar que eu como professor tenho o direito de dar e ter opiniões e isso faz parte de uma 

cultura. Em outros lugares não é assim.  

Então eu acho que não dá para separar nitidamente o profissional e pessoal e se eu 

fizer alguma coisa e a Metodista não gostar, eu acho que ela tem razão. Mas certamente se eu 

não puder ter a expressão eu não trabalharia aqui. Tem que ser uma empresa que encare a 

liberdade do professor como uma característica do profissional, que não pode ser sufocada. 

Você não pode falar do governo, do ministério, do prefeito, não pode falar de ninguém, então 

não é um lugar bom para trabalhar. Eu estou abrindo mão daquilo que é mais importante, que 

é a minha liberdade de expressão. Mas eu vejo que não há separação.  

Faz parte do universo acadêmico as pessoas terem liberdade e divergência, e na 

maioria das empresas isso não é possível. E onde não é possível eu não trabalho, é um direito 

que eu tenho de não trabalhar e um direito que eles têm de não me contratar. Porque eu 

certamente gostaria de ter internamente e externamente a minha liberdade de expressão. 
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Anexo D – Entrevista Patrícia Peck Pinheiro 

 

Entrevistada: Patrícia Peck Pinheiro 

Questionário estruturado respondido por email em 20 de junho de 2011  

 

Advogada especialista em Direito Digital, sócia fundadora do escritório Patricia Peck 

Pinheiro Advogados, formada pela Universidade de São Paulo, com especialização em 

negócios pela Harvard Business School, MBA em marketing pela Madia Marketing School, 

com capacitação em inteligência e contra-inteligência pela Escola de Inteligência do Exército e 

Gestão de Riscos pela Fundação Dom Cabral. É autora do livro “Direito Digital” e co-autora do 

audiolivro e do pocket book "Direito Digital no Dia-a-Dia", “Eleições Digitais – a nova lei 

eleitoral na Internet”, “Direito Digital Corporativo”, todos pela Editora Saraiva, além de 

participação nos livros "Direito e Internet II", "e-Dicas" e "Internet Legal". É colunista especial 

do programa Conta Corrente da Globonews, coluna Mercado Digital, e articulista do IDG Now, 

Revista Visão Jurídica, Revista Partner Sales, IT Web, VOIT (UOL), entre outros. (Fonte: 

Patrícia Peck Pinheiro Advogados, 2011) 

 

1) Qual o impacto que as redes sociais causaram nas empresas sob a ótica do 

direito digital? 

As redes sociais passaram a permitir a exposição de informações diretamente pelos 

colaboradores. O que antes tinha filtro e revisão para ir para imprensa, hoje vai direto para a 

Internet sem passar por uma análise prévia. Logo, ao mesmo tempo que isso pode aproximar 

as empresas de clientes, de influenciadores e formadores de opinião, também aumentou o 

risco de vazamento de informação, quebra de sigilo profissional, ofensas entre profissionais 

(chamado ―corporate bullying‖). 

 

2) Quais são os limites de uso das redes sociais em se tratando de público 

interno? 

Cabe à empresa orientar sobre uso como ferramenta de trabalho e sobre postura 

(código de conduta) no tocante à ética esperada por parte da empresa nas atitudes de seus 

colaboradores. Sendo assim: 

 

3) Devem estabelecer ou não normas de uso? 

Sim. 

 

4) Devem estabelecer ou não normas de comportamento fora da empresa? 

Sim. 
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5) Devem punir ou não funcionários que causem prejuízos à imagem da 

organização, mesmo não intencionalmente? 

Depende, se houve orientação prévia (educação em postura com regras claras) deve 

punir sim. Se não houve, há necessidade de solicitar retificação de conduta e retratação, dar 

uma segunda chance para o funcionário que não agiu de má-fé. 

 

6) Devem restringir ou não o uso durante o expediente de trabalho. 

Depende. As pessoas precisam de atenção para trabalhar, se o uso for pertinente e 

não gerar impacto de queda de produtividade, perda de atenção, dispersão deve ser permitido. 

Caso contrário, não. 

 

7) Devem se comunicar de maneira diferente com funcionários, estagiários, PJs, 

fornecedores? 

Sim. 

 

8) Devem criar manuais de conduta para resolver o problema? 

Sim. 

 

9) Devem ter ferramentas de comunicação interna que sejam eficazes para orientar 

conduta? 

Sim. 

 

10)  Qual a avaliação que faz em casos de empresas que punem funcionários que se 

manifestaram nas redes sociais de maneira inadequada, atingindo, na visão 

delas, a imagem da organização? E no caso da Locaweb? 

Todo colaborador deve estar atento ao fato de que as redes sociais não são apenas 

um canal de manifestação do pensamento, são mídia, e documentam por escrito as opiniões 

associando as mesmas à pessoa ou instituição ou ambas. E a informação é publicada com 

alcance global e em tempo real. Logo, tem que ter treino, preparo, para usar sem gerar riscos. 

O conteúdo, o contexto e quem o escreveu (credibilidade) faz toda diferença. Um executivo 

que fale de uma ação da empresa, cliente, patrocinador, fornecedor, parceiro responde se seu 

comentário gerar um dano de imagem à empresa, isso está previsto tanto no código civil como 

na CLT. 

 

11)  Como avalia o direito de expressão do público interno nesses casos? 
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Liberdade de expressão exige responsabilidade. A pessoa pode falar o que quiser (não 

há censura), mas responde pelo que disser. 

 

12)  Como avalia o direito à privacidade da empresa? 

Aqui a privacidade envolve proteção de imagem e reputação e deve ser protegido. 

 

13)  Como avalia o direito à privacidade do funcionário? 

Aqui a privacidade envolve proteção de opinião, de vida íntima, e deve ser protegido 

os direitos se equilibram, tudo está no mesmo art. 5º da Constituição Federal. O direito de um 

vai até aonde não venha a ferir o direito do outro. 

 

14)  Esse tipo de punição está amparada pela lei? 

Sim, tanto na lei geral (CLT, Código Civil e Código Penal) como na lei específica 

(contrato entre as partes – contrato de trabalho, código de conduta, normas e políticas internas 

das empresas). 

 

15)  Como fazer a distinção de perfis pessoais e profissionais? Isso é possível? 

Cabe a quem cria o perfil deixar claro o seu propósito, se possível publicando esta 

informação no mesmo. E deve fazer a gestão da informação para manter coerente ao 

propósito. Logo, se é pessoal, não deve mencionar nome da empresa, não deve comentar 

rotina de trabalho, em hipótese alguma. 

 

16)  As empresas devem monitorar o comportamento do público interno em relação 

às redes sociais? De que forma? 

A empresa deve monitorar sua imagem, reputação e conteúdos associados a mesma. 

Logo, vigiar informação é diferente de vigiar pessoas. Nas redes sociais a empresa está 

monitorando informações, que podem sim levar a condutas de pessoas. 

 

17)  Em que circunstância? 

Sempre na circunstância de proteção da empresa e das próprias pessoas. Quando a 

empresa restringe que um executivo comente alguns aspectos do trabalho, isso muitas vezes 

busca proteger a pessoa (imagina se ele comenta algo e por conta de seu conhecimento é 

sequestrado). 

 

18)  Isso fere os direitos do funcionário, no âmbito legal?  

Não se estiver claro entre as partes previamente quais são os requisitos de conduta 

esperados ou exigidos por seu cargo e função ou mesmo para se trabalhar na empresa. Para 
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evitar situação de perseguição, que ocorre se não há regra clara, as empresas têm que 

atualizar o código de conduta e ética do colaborador para tratar sobre redes sociais. 

 

19)  Quais aspectos legais um guia de conduta deveria conter? 

O Código de Conduta é um documento customizado em cada empresa, e tem relação 

direta com a cultura da empresa e sua visão de riscos do próprio negócio. Logo, deve respeitar 

e estar alinhado com Visão, Missão e Valores, com seu segmento de mercado (ex: na área 

Financeira ou mesmo de Energia há necessidade de maior controle, maior segurança da 

informação, o que restringe mais o uso de redes sociais). Abaixo elencamos alguns itens que 

devem estar previstos. 

 

Recomendações Gerais para uso Redes Sociais 

•      Evitar exposição excessiva de vida íntima;  

•      Fazer uso apenas fotos ou imagens que tenha legitimidade ou autorização;  

•      Emitir declarações apenas em nome próprio, evitando associar qualquer tipo de 

opinião pessoal à marca da empresa em que trabalha;  

•      Cadastrar-se nas Redes Sociais em nome próprio evitando gerar vínculo direto à 

empresa em que trabalha;  

•      Evitar comentar rotinas do seu dia-a-dia que podem gerar algum risco de 

segurança, tais como horários, trajetos, agendas, local de residência;  

•      Fazer a gestão dos conteúdos associados ao seu nome, zelando por sua 

reputação no meio digital;  

•      Realizar backups preventivos para evitar a perda de todo o seu conteúdo em 

situação de apagão digital ou indisponibilidade do ambiente de Redes Sociais em que 

participa;  

•      Orientar filhos e/ou familiares sobre o uso ético, seguro e legal das Redes Sociais, 

inclusive sobre a necessidade de cautela e proteção das informações da família, para 

evitar vazamento de informações financeiras, relacionadas à conta bancária, cartão de 

crédito, senhas, remuneração, patrimônio;  

•      Sempre verificar a veracidade das informações que irá postar ou utilizar para 

evitar qualquer risco de publicação de boato ou inverdade;  

•      Evitar interações que possam eventualmente prejudicar sua carreira profissional, 

visto que o conteúdo publicado em Redes Sociais perpetua-se no tempo, pode ser lido 

fora de contexto e tem alcance global;  

•       Cumprir com as leis em vigor e manter-se sempre atualizado nas melhores 

práticas de uso ético, seguro e legal das novas tecnologias.  
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Anexo E – Entrevista Gislaine Rossetti 

 

Entrevistada: Gislaine Rossetti 

Entrevista semi-aberta realizada por telefone em 22 de junho de 2011  

 

É diretora de comunicação social regional do Grupo BASF na América do Sul; 

graduada em Relações Públicas pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas 

(PUCCAMP) e especialista em Gestão Estratégica de Comunicação Organizacional e 

Relações Públicas pela ECA-USP. 

 

1) Qual o impacto dos sites de redes sociais na comunicação da BASF? 

Na realidade faz parte de uma estratégia, o impacto é positivo porque nós estamos 

fazendo convergência de mídias. Faz parte da estratégia, então o impacto é positivo porque 

vem de encontro às necessidades do mercado e da própria trajetória da empresa em estar 

fazendo convergência e estar acompanhando essa movimentação. Então é um trabalho de 

comunicação integrada, convergendo mídias, para que a gente possa estar nas plataformas de 

comunicação e atendendo as expectativas, tanto do público interno quanto do público externo. 

 

2) Mais especificamente na comunicação interna, quais foram os impactos? 

Então na comunicação interna o impacto é positivo uma vez que o próprio colaborador, 

individualmente, ele já tem as redes, ele já tem a sua rede social, já faz parte de algum grupo 

etc, então isso vem como um reforço. É mais um reforço. A mídia social ela não é a única 

coisa, ela é parte de um processo que a empresa já maduramente tem de comunicação. Ela é 

parte de um processo. 

 

3) Existe na BASF uma mídia social interna, só dos funcionários? 

Existe uma rede interna que chama Connect, é como um Facebook, mas é interno e ali 

as pessoas montam grupos de discussão, trabalham informações, nesse sentido, uma rede. 

Além disso, a gente tem as mídias sociais que são os canais no Facebook, YouTube, etc. 

 

4) A BASF monitora o comportamento do público interno nas mídias sociais? 

Nós temos uma diretriz e a partir dela nós entendemos que é o bom senso que 

prevalece. Nós monitoramos, mas é um monitoramento como qualquer empresa deve fazer, do 

tempo que a pessoa fica. Claro que o colaborador tem que ter o bom senso de saber quanto 

tempo ele está na rede, com objetivo do quê, mas nós temos um monitoramento que é parte 

do processo de trabalho, não é para inibir o colaborador. É inteligência empresarial, porque 

você tem que saber, eu não vou ficar navegando em sites e desperdiçar o meu tempo de 
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trabalho. Por outro lado eu tenho que entrar nos sites para saber e ver pesquisa, poder 

comunicar. A gente tem um monitoramento, isso é processo de gestão, papel da liderança com 

suas devidas equipes. 

 

5) Como surgiu a ideia de fazer o manual de conduta, as diretrizes? 

Justamente por isso, porque nós identificamos que tínhamos várias regras, ou seja, 

como toda empresa, a segurança da proteção da informação, código de conduta, valores e 

princípios, etc. e a gente entendeu que fazia sentido a gente dar uma olhada em todas essas 

regras que a gente tinha, porque a gente não tinha uma que falava da questão das mídias 

sociais. Porque as mídias sociais é um novo advento que mistura o que é público o que é 

privado. Então eu posso estar na rede como Gislaine, mas estar falando alguma coisa da 

BASF como Gislaine. Mas quando eu estou na rede eu não posso falar coisas da BASF. Eu 

sou porta-voz oficial, entende? Então, a gente precisava dar um direcionamento para o 

colaborador no sentido do que ele deve e o que ele não deve, não é pode e não pode, porque 

isso é muito do princípio do bom senso dele. Então a gente achou interessante fazer uma 

diretriz que fosse um direcionamento. A diretriz é um direcionamento. 

 

6) Como foi a aceitação do público interno com relação a esse manual? 

Foi ótima, porque o colaborador para cada um de nós é importante que eles se sentem 

mais amparados. Eles entendem como a empresa pensa o assunto. A aceitação foi muito boa, 

mais um parâmetro, parametrizando aí a questão do bom senso, porque o que é para um não 

é para outro.  

 

7) Antes do manual a BASF chegou a ter algum problema com relação a essas 

questões e depois do manual isso foi amenizado, aconteceu algo nesse sentido? 

Não. O processo foi completamente diferente. Primeiro nós educamos internamente, 

trabalhamos as diretrizes, os conceitos, as estratégias, para depois estar presente nas mídias 

sociais. Isso demorou mais ou menos uns dois anos. Não abriu o canal externo com a mídia 

social proibindo o colaborador. Na BASF nunca teve a proibição. 

 

8) Os funcionários podem acessar livremente Twitter, Facebook, etc? 

Podem. 

 

9) Como foi a distribuição desse manual? 

A gente entregou para todos os colaboradores o folder com uma carta individualmente. 
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10)  Além do manual tem alguma outra ação que o departamento de comunicação 

promove para orientar nesse sentido? 

A gente promove workshops, grupos de discussão, então é um trabalho contínuo. 

 

11)  Então no geral, foi um resultado positivo? 

Foi muito positivo. Não adianta a empresa colocar que ela quer se comunicar, ter o 

diálogo, etc, se você não tem uma formação interna. Essa questão da proibição é muito 

complicada e as empresas têm que saber qual é o momento. Nos já vínhamos trabalhando a 

questão do uso correto, por exemplo, da internet, lá atrás. Com o advento das mídias, foi mais 

um advento, então não foi ―o‖ momento, porque nós já vínhamos construindo essa cultura da 

responsabilidade individual, que as pessoas têm que ter o livre arbítrio, elas podem acessar a 

internet, entrar no seu email particular, mas ela tem que ter responsabilidade e isso você não 

faz com proibições, a gente entendeu assim. Tem que fazer chamando as pessoas para o bom 

senso e gestão da liderança. Então a empresa tem que estar madura para isso. Aí você parte 

para os canais online que são os canais onde as pessoas interagem, aí você está interagindo 

com o público e, consequentemente, o teu público interno é multiplicador e embaixador. 

 

12)  Já aconteceu da BASF ter problema com relação a algo que algum funcionário 

postou? 

Não, assim, de verdade, a gente nunca teve nenhum problema grave nesse sentido. 

Não, não teve. O que a gente tem bastante são perguntas, ―eu posso isso?‖ São coisas muito 

de interação, então isso é uma coisa muito bacana também. 
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Anexo F – Entrevista Augusto de Franco 

 

Entrevistado: Augusto de Franco 

Questionário estruturado respondido por e-mail em 28 de junho de 2011  

 

É consultor, escritor, palestrante e professor, além de um dos articuladores da Escola 

de Redes - uma rede de pessoas dedicada à investigação teórica e à disseminação de 

conhecimentos sobre redes sociais e à criação e transferência de tecnologias de netweaving. 

É autor de mais de duas dezenas de livros sobre desenvolvimento local, capital social, 

democracia e redes sociais, como Alfabetização Democrática (2007), Novas Visões sobre a 

Sociedade, o Desenvolvimento, a Internet, a Política e o Mundo Glocalizado (2008), Tudo que 

é sustentável tem o padrão de rede (2008), Dez escritos sobre redes sociais (2010). Trabalha 

atualmente no seu novo livro Fluzz: vida humana e convivência social nos novos mundos 

altamente conectados do terceiro milênio.
30

 

 

1) Qual o impacto dos sites de redes sociais na comunicação das organizações? 

As plataformas interativas alteraram a comunicação nas organizações, mais a 

comunicação interna do que propriamente a comunicação externa. Possibilitaram que pessoas 

das organizações tivessem um canal para conversar, além do e-mail (que, como é corporativo, 

dificultava um pouco a troca de mensagens não relacionadas ao trabalho). Já a comunicação 

externa, com algumas exceções, permaneceu mais ou menos a mesma: as plataformas foram 

usadas como mais um canal de marketing e de relações públicas da empresa. 

  

2) Qual o impacto que as redes sociais causam na comunicação interna? 

Em parte esta pergunta já foi respondida acima. Mas as consequências mais 

profundas ainda veremos. Tudo que facilita a interação acaba tendo impacto sobre o padrão 

de organização. As conversas p2p e as relações horizontais, quando ensaiadas, vão 

desconstituindo hierarquia. 

 

3) As empresas devem monitorar o comportamento do público interno nos sites de 

redes sociais? 

É inútil fazer isso. Não adianta proibir depois que surgiu o mobile 3G. E não adianta 

vigiar para punir desde que qualquer pessoa pode adotar um avatar. 

  

4) Devem ser criados manuais de conduta para resolver esse tipo de problema? 

                                                           
30

 Com informações fornecidas pelo entrevistado. 
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É bobagem. Bastaria dizer que nenhum funcionário pode falar em nome da empresa. 

Aliás, não deveria haver perfil corporativo no Twitter e no Facebook. Quem vai tuitar ou 

publicar em nome deste perfil? O dono da empresa ou o acionista majoritário? O CEO? E se 

não for nenhum desses, será alguém tuitando ou publicando sob as ordens de outrem? Mas 

isso frauda a interação, engana os interlocutores que acham que estão falando com um 

semelhante quando, na verdade, estão falando com um sistema que, na verdade, não quer 

falar com eles: quer apenas fazer broadcasting em um meio que não foi desenhado para o 

broadcasting. 

 

5) Que aspectos esse manual deveria conter?  

a. Já viu algum desses manuais?  

b. O que achou? 

As duas perguntas já estão respondidas acima, em parte. Já vi vários desses manuais. 

Todos são péssimos. Todos confundem mídias sociais com redes sociais. Todos são 

instrumentalizadores das redes. Trata-se de usar da velha maneira novas ferramentas. 

 

6) Qual a avaliação que faz em casos de empresas que punem funcionários que se 

manifestaram nos sites de redes sociais de maneira inadequada, atingindo, na 

visão delas, a imagem da organização? 

a. No caso da Locaweb, por exemplo? 

Não conheço em detalhes o caso da Locaweb. Se um funcionário fala em seu próprio 

nome, a empresa não pode puní-lo, nem vigiá-lo, nem mesmo advertí-lo ou admoestá-lo de 

qualquer modo. Contratar um funcionário é alugar a sua força de trabalho, não se apossar da 

sua pessoa. 

  

7) Devem restringir ou não o uso durante o expediente de trabalho? 

Restringir ou proibir é burrice, além de inócuo. Qualquer pessoa com um smartphone 

faz o que quiser. A alegação de que o funcionário estaria matando tempo é ridícula: ir várias 

vezes ao banheiro ou à máquina de café é a mesma coisa. A alegação de que gasta a banda 

também não se justifica mais nos dias de hoje. 

  

8) É possível separar pessoal e profissional nos sites de rede social? 

A pessoa é uma só. Se ela se conectar em seu próprio nome pode fazer o que bem 

entender (e arcar com as consequências). Se ela se conectar usando um perfil corporativo, 

será uma não-pessoa, uma falsa pessoa. Aí o problema é da empresa que urdiu a esperteza 

de se passar por pessoa para interagir em sites que só funcionam como "sites de redes 

sociais" quando seus nodos são verdadeiras pessoas (físicas). 
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Tudo isso nada mais revela do que a monumental ignorância sobre o que são e o que 

não são redes sociais e sobre a fenomenologia da interação recentemente descoberta pela 

nova ciência das redes. 
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Anexo G - Entrevista Luciano Palma 

 

Entrevistado: Luciano Palma 

Entrevista semi-aberta realizada pessoalmente em 30 de junho de 2011.  

 

Palestrante e consultor de redes sociais, novas mídias e tecnologia. É formado 

em Engenharia pela E.E.Mauá (1990), com MBA em Gestão Empresarial pela FGV (2011). 

Realiza consultorias e palestras para empresas e agências que buscam inovação por meio de 

redes sociais e de novas mídias, e ministra palestras em eventos importantes sobre o tema. 

Professor do curso de pós-graduação do SENAC (Web: Estratégias de Inovação e 

Tecnologia), ministra disciplinas envolvendo hipermídia, sistemas virtuais, comércio eletrônico 

e empreendedorismo. Atuou mais de oito anos na Microsoft do Brasil como Consultor e 

Evangelista Técnico, com a função de manter uma comunidade de influenciadores energizada 

e atualizada sobre as tecnologias mais recentes. Desde 2006 foi palestrante do Tech Ed Brasil, 

tendo realizado nove palestras em quatro edições. Desenvolveu diversas atividades na área de 

TI em grandes empresas como Nestlé, Itaú, Usiminas, TIM, Bradesco, TJ-RJ, ABN-AMRO-

Real, AIG, Prodesp e Visanet – de consultorias estratégicas ao desenvolvimento de software 

avançado para gerenciamento de imagens digitais.
31

 

 

1) Qual é o impacto das mídias sociais na comunicação das organizações? 

Eu costumo dividir quando a gente fala de mídias sociais, justamente por ser uma 

coisa muito ampla. Costumo dividir no que eu chamo de três pilares, porque quando a gente 

fala em mídia social, ela pode ser usada para fazer uma comunicação externa, onde a 

empresa está se comunicando com o mundo externo, e ela pode ser usada para comunicação 

interna, para os funcionários trocarem informações, inovação, etc. E eu vejo também um meio 

termo que é quando você tem comunidades, ou seja, é uma comunicação com um pessoal 

externo, mas não um grande público, são pessoas selecionadas, conhecidas, próximas da 

empresa, se identificam com a empresa e precisam de um tratamento diferenciado. Então, 

quando eu falo em estratégia de mídias sociais, é sempre lembrando dessas três posições. 

Para cada um dos pilares você tem estratégias e preparos diferentes.  

Então, no fundo está tudo amarrado, porque as ferramentas são as mesmas, as 

pessoas são as mesmas. Então o preparo tem que ser sempre o mesmo, e o caminho de 

preparo para esse tipo de comunicação é o de sempre, conscientização.  É a mesma coisa 

que para segurança, sustentabilidade. Se você não der uma educação, se você não 

evangelizar os funcionários, eles vão fazer bobagem e não vão fazer bobagem só porque 
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estão revoltados com a empresa. Alguns vão, como é o caso da Domino Pizza nos Estados 

Unidos. Mas outros não, vão fazer por mera distração ou desconhecimento, ingenuidade. No 

caso da Locaweb que você citou, foi quase que uma ingenuidade, o cara estava na casa dele. 

Só que hoje não tem mais esse desvínculo, hoje em dia você é funcionário da empresa.  

Eu, quando trabalhava na Microsoft, podia estar em Fortaleza tomando sol, eu era um 

funcionário da Microsoft. Se alguém me assassinasse ali, o que ia para o jornal era 

―funcionário da Microsoft é assassinado‖, não é o Luciano. Porque? Porque a empresa é mais 

importante do que o indivíduo, quando você está falando de uma grande empresa, dessas que 

podem ter visibilidade e crises em mídias sociais, elas são mais importantes que o indivíduo. 

Não estou desvalorizando, pelo amor de Deus, não estou desvalorizando indivíduo nenhum, 

mas estou falando em termos de abrangência, relevância, volume, a empresa tem mais 

volume e repercussão também. O repórter quer isso, Microsoft dá notícia, o Luciano não. A 

questão da conscientização tem que ser feita de uma forma muito mais light e até mesmo 

permissiva porque a grande pergunta que me fazem direto é ―ah, mas como vou fazer, vou ter 

que bloquear para que não vaze informação, para que não aconteça uma situação que eu não 

quero, para não ter uma exposição de dados que não quero?‖ O fechar não vai resolver, 

porque você está aqui com o iPhone, você vai levar para a empresa, ele tem internet, você vai 

twittar por aí. Então fechar é relativo, você não consegue fechar, mas você tem que educar e 

conscientizar. É um treinamento aberto. Treinamento onde você vai chegar e falar ―pessoal 

não é que não pode é que tem que fazer direito‖, foi assim com telefone, email, vai ter que ser 

assim com mídias, canais sociais também.  

O grande ponto é explicar para as pessoas a dinâmica, a abrangência de um tweet. 

Explicar que quando ele twitta alguma coisa mesmo sem falar que é da empresa, o amigo dele 

sabe que ele é da empresa. Toda pessoa tem que estar consciente disso. E ela tem que estar 

consciente que o Twitter é público, estar consciente que Facebook é público. A Mayara 

Petruso, quando twittou no calor da raiva dela, seja lá qual for o sentimento que ela estava 

sentindo, passado o sentimento o tweet ficou porque alguém leu, capturou a tela. Então hoje 

você tem que ter consciência disso, não só por causa da empresa, mas por você mesmo, você 

tem a sua reputação pessoal. Então você tem que tomar um certo cuidado, é a parte chata das 

mídias sociais. A parte divertida é justamente isso, é a gente estar aqui conversando sem 

nunca ter se visto, sem nunca ter tido uma interação de ter estudado junto, morado no mesmo 

bairro, isso é a parte legal. Faz parte. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Então tem 

também esse preço entre aspas a pagar que é ―ok, eu estou exposto‖, com os prós e os 

contras. E os contras são tudo que eu falar de forma pública pode ser mal interpretado então 

eu não tenho que dar margem a essa interpretação. Essa conversa, quando a empresa tem 

com o funcionário, quando o gerente tem com o funcionário dele, se ela é colocada dessa 

forma, o funcionário absorve. Se é uma coisa imposta, ―olha aqui o funcionário só vai poder 
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twittar na hora do almoço e não pode falar o nome da empresa‖, isso fica reativo, a pessoa  já 

vai receber isso como ―lá vem o RH (Recursos Humanos) de novo‖. Aliás, treinamento de RH 

já é sempre assim, o cara já fica reativo, preparado para tampar a orelha, ele acha chato. 

Agora se você não colocar isso como um treinamento de RH, mas como um preparo, para o 

uso da ferramenta, não só para a empresa, mas para o indivíduo, pessoal e profissional, aí ele 

vê valor, ele fala ―isso é bacana, está me ajudando a usar direito a mídia‖ e, 

consequentemente, vai estar ajudando a empresa a se comportar direito na mídia. Está tudo 

amarrado hoje em dia, não dá mais para querer controlar, botar uma regra falar ―vai ser assim 

e pronto‖. Agora, às vezes, precisa de diretrizes, porque na conscientização é tudo muito 

bonito, muito legal, então tá, você tem que ser consciente e não coloque coisas 

comprometedoras. Só que aí, o cara vai continuar com a dúvida: ―o que é comprometedor? É o 

obsceno?‖ Não, é aquela informação que você não poderia passar para o seu concorrente e 

que, portanto, você não pode comentar com seu amigo em público. Então precisa dar essa 

diretriz para ir explicando.  

Mesmo que sejam ―políticas‖ chame de diretrizes, é um direcionamento, a palavra é 

mais bonita, aceita. Com essas diretrizes você fala ―olha tem que prestar atenção para o que é 

segredo ou não da empresa, para a postura‖ e oferecer, além do treinamento, um suporte para 

quando o cara estiver com essa dúvida. Porque o treinamento não vai sanar tudo. Então 

quando o cara ficar na dúvida, como funciona a educação básica, de uma criança? Quando ela 

está na dúvida ela pergunta para o pai, para o professor. Recorre a alguém que ele tem como 

ser mais capaz de resolver aquilo e a empresa tem que abrir esse canal também, tem que dar 

um treinamento de conscientização, explicar como é a dinâmica, explicar o impacto positivo e 

negativo, direcionar para o positivo, mas falar ―olha, se tiver dúvida, está aqui a estrutura, esse 

aqui é o canal.‖ Está aqui um email, uma pessoa, um canal, e cada empresa vai ter um canal.  

Cada empresa vai precisar de um grau de conscientização, cada empresa vai permitir 

um grau de exposição. Porque também têm empresas, e às vezes, quando a gente entra 

nesse mérito parece até que a gente está discriminando, mas pega uma empresa com mão-

de-obra menos qualificada. Às vezes, nesses casos, você tem que impedir o acesso mesmo. 

Porque a qualificação para operar mídias sociais, as ferramentas, a conscientização e todo 

esse processo vai ser muito mais difícil. Então talvez você fale ―no chão de fábrica não precisa 

disso para trabalhar, eu não vou dar acesso‖.  

 

2) Então você acha que é relativo a pessoa poder acessar Facebook e Twitter, por 

exemplo, durante o trabalho? 

Utopicamente falando, claro, seria muito legal todo mundo ter acesso e ter acesso 

consciente. Agora vamos baixar para a prática, vamos cair na real. Não estou generalizando, 

mas infelizmente é uma realidade que a gente tem que saber lidar. Se não a gente vai fazer o 
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projeto a quatro paredes no mundo de Alice e na hora que vai para o mundo descobre que não 

é bem assim, então a gente tem que saber mapear, ―ok, qual é a realidade e o grau de 

absorção que o meu funcionário tem em relação a conscientização e uso de mídias sociais?‖  

Cada empresa vai ter um grau diferente. Para uma empresa, sei lá, como uma IBM, nossa, 

provavelmente, 99,9% dos funcionários da IBM têm esse grau de conscientização. Uma 

construtora, provavelmente, metade não tenha esse preparo, então não tem regra mágica. 

 

3) Acredita que devem ser criados manuais de conduta? 

Sem dúvida. Mas não como coisas impositivas ou prescritivas, mas como diretrizes. 

 

4) Já chegou a ver algum desse tipo? 

Um dos livros, o Engage, do Brian Solis, traz não só alguns exemplos, porque nisso os 

americanos estão anos luz na frente da gente, e as empresas nacionais estão traduzindo 

esses manuais de fora e adaptando para as empresas de dentro. O que é questionável, 

porque a gente tem questões culturais, tem essas diferenças que eu falei antes, um cenário 

mais ou menos preparado. A grande referência é o da Intel. Então o Brian Solis mostra o da 

Intel e é uma obra muito bem realizada, que ele ajudou inclusive a escrever o manual da Intel. 

Mas o bacana é que o livro ele coloca um template para você criar essas diretrizes. Isso é 

muito bacana, você olhar para os templates. Tem o da Coca-Cola que tem uma frase que eu 

sempre destaco, a gente encoraja, se você se sentir confortável, ninguém é obrigado, mas 

também ninguém é proibido, faça dentro da sua margem de conforto, e a frase que eles usam 

em inglês é “be fun but be smart”. Ou seja divirta-se, mas toma cuidado com o que você está 

fazendo, não faça bobagem. Esse tipo de direcionamento que eu achei muito bacana, de eles 

darem dicas e é aquela dica de amigo, não é aquela dica de chefe. Porque chefe nunca dá 

dica, chefe dá ordem. Se você transformar em uma ordem, ninguém vai cumprir. Agora se for 

uma dica de amigo, e eu não estou sendo hipócrita falando que a empresa tem que ser amiga 

do funcionário, não, estou dizendo que tem que ser uma troca. ―Olha, eu te oriento aqui com 

uma coisa que nós pagamos consultores para nos ajudar a descobrir e nós estamos 

compartilhando isso com você.‖ É bom para todo mundo, não tem hipocrisia.  

 

5) Você mencionou o manual da Intel, mas ele não é muito “não faça isso, não faça 

aquilo”? 

É porque ele é um dos primeiros. E o problema é que as pessoas estão tomando esse 

como referência e não estão evoluindo junto. Provavelmente a própria Intel já está revendo 

isso e o que está impresso aí nos materiais continua sendo o primeiro, porque é a menininha 

dos olhos. Agora o grande ponto é: vale muito mais a pena você pegar os conceitos de 

diretrizes de outras empresas e adaptar para a sua realidade de verdade, não só reproduzir. 
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Pegar e falar ―ah, eles dizem que se for falar no Facebook, você tem que se apresentar 

dizendo que é da empresa‖. Isso serve para a sua empresa ou não? Então a adaptação é 

muito particular. E se você quer uma diretriz bem feita o primeiro passo é as pessoas saberem 

o que são as mídias sociais. Porque não adianta nada querer impor também sendo que eu 

conheço gerente de marketing que não tem conta no Facebook. Como é que uma pessoa 

dessas vai poder servir como orientação para os funcionários se ela não sabe nem como 

funciona aquilo lá? Então não pode, tem que ser uma coisa participativa e com humildade, 

porque muitas vezes os funcionários vão abrir o olho dos gerentes dizendo assim olha tem um 

recurso novo aqui que pode dar problema para a empresa.  

E aí vem a via de duas mãos que a Raquel (Recuero) sempre fala. O cara lá embaixo 

descobre, traz a informação para dentro da empresa, a empresa digere com a inteligência 

corporativa que ela tem e devolve o dado processado. Todo mundo vai agradecer. A empresa 

vai agradecer o funcionário por ter trazido e o funcionário vai agradecer a empresa por ter 

usado toda a estrutura dela para elaborar aquela informação que sozinho ele não conseguia 

mastigar tão bem. Isso é liderança aberta. Então esses conceitos que têm que mudar, não 

adianta falar só de mídias sociais. O buraco é muito mais embaixo.  

A gente está falando em mudar a postura do gerente, em mudar como as pessoas são 

ouvidas. Aquela história de ―você está aqui para fazer não para pensar, manda quem pode, 

obedece quem tem juízo‖, isso reina muito forte no Brasil ainda. Isso não combina e não vai 

funcionar. Não adianta por regra em um ambiente desse. Até porque, a coisa mais fácil que 

tem é burlar regra. Porque se o cara fala assim ―você não pode twittar em nome da empresa‖, 

ele cria um fake. Pronto. Quer dizer, quem você está querendo enganar? Eu compararia você 

querer controlar as mídias sociais como se enganar dizendo que você tomou o remédio. Você 

vai lá, esvazia a cápsula do remédio e mente para você, fala ―tomei‖. É a mesma coisa. Está lá 

na continha, no relatório, está tudo certinho, o médico nunca vai perceber. Quer dizer, uma 

hora vai né, você não vai mais visitar ele.  

 

6) Você acha que a empresa tem que monitorar o que os funcionários falam sobre 

ela nas mídias sociais? 

Olha, a empresa já devia estar sabendo o que os empregados falam dela 

independente de mídias sociais. Porque você concorda que se a empresa realmente acha que 

as pessoas são o melhor patrimônio, ―blá‖, ―blá‖, ―blá‖ e isso é muito ―blá‖, põe ―blá‖ aí. Elas já 

deviam estar ouvindo os funcionários. E os funcionários já deviam ter canais de comunicação, 

etc. Só que as urnas que eles colocam estão sempre vazias porque ninguém acredita nisso. E 

porque ninguém acredita? Porque a empresa fala uma coisa e faz outra. Então a gente tem 

hoje uma hipocrisia muito grande no relacionamento com o funcionário. O funcionário tem que 

falar que ele está feliz na empresa. Experimenta chegar para o RH e falar ―olha, a gente está 
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aqui fazendo a sua análise do ano, você está feliz com a empresa?‖ Experimenta falar ―não‖. 

Tua avaliação vai lá para baixo. Quando a empresa é boa ela quer ouvir o funcionário falar 

―não, eu não estou satisfeito por isso, por isso e por isso‖. E ao invés de punir o funcionário ela 

tinha que falar ―obrigada por dar esse feedback‖. Claro, se for um feedback embasado. Mas o 

cara que vai lá para o RH falar isso ele é um bom funcionário que fala embasado, porque o 

cara que não quer saber de trabalhar é muito mais fácil fazer carinha de MTV e falar não, está 

tudo lindo. Então as empresas estão, de novo, se enganando. E eu estou vendo, de novo, 

esse papo ―não, tem que monitorar‖. Não é que tem que monitorar. Tem que conversar.  

O RH tem o papel de saber o que os funcionários estão fazendo. Agora monitorar com 

um tom de polícia... Se a empresa está precisando fazer isso é porque ela não está 

comunicando direito. Então vamos fazer um paralelo de novo. A esposa precisa pôr um 

detetive para saber se o marido está saindo com uma amante? Depende. Se é uma esposa 

que não conversa com o marido e que não confia nele, sim. Se ela quiser saber essa 

informação. Só se ela estiver buscando uma prova. Mas se ela já está botando detetive ela 

sabe que está alguma coisa acontecendo, se não ela não vai gastar dinheiro à toa. Então a 

gente está em um paralelo parecido. ―Ah vou monitorar o que estão falando de mim.‖ Primeiro, 

quem está fazendo isso já está passando o recibo que não sabe o que o funcionário está 

falando dela. Segundo, ela não tem uma relação aberta para poder perguntar, ela não está 

conversando. Ela está tendo que agir como polícia dentro do funcionário. Então, de novo, é 

aquela questão hierárquica. ―Eu mando você obedece. Ah e se você não obedecer eu vou te 

punir‖, porque o próximo passo, depois do monitoramento policioso é a punição.  

 

7) É e justamente o que eu ia te perguntar. O que você acha das empresas que 

punem os funcionários pelo que falam nas mídias sociais? 

Elas estão nesse contexto onde o que está errado não é o uso da mídia, o que está 

errado é o modelo de gerenciamento. Que é um modelo de liderança de comando e controle. 

Então nesse aspecto, se a empresa não vai mudar o seu jeito de ser e vai continuar 

trabalhando no modelo comando e controle, oras, para ficar coerente com esse 

comportamento - com o qual, pelo amor de Deus, eu não concordo - ela vai precisar fazer, mas 

não porque ela quer, porque ela precisa. Porque se ela não fizer isso ela perde aquele controle 

que ela quer ter. Agora isso é a contramão da história. Porque hoje, o que as empresas estão 

fazendo é muito mais sair do policiamento, indo para conversa e ter um canal de conversação 

franco, e não a coisa hipócrita que a gente vê entre muito RH e muito funcionário. Essa é a 

transição real.  

Então as boas empresas não, não precisam monitorar de forma policiosa, elas têm que 

monitorar do mesmo jeito que elas têm que monitorar o mercado. Preciso saber o que o 

mercado está falando e preciso saber o que o meu mercado interno está pensando de mim. 
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Mas uma monitoração construtiva e não de comando e controle, para punir quem fala coisas 

erradas. Pelo contrário, um monitoramento para saber e não para controlar. Então nesse 

aspecto ela é super saudável. No outro aspecto a empresa que está fazendo isso sinto por ela. 

Sim, ela tem que fazer, mas sinto por você. São cenários onde as ferramentas têm que ser 

usadas diferente e como toda ferramenta, dependendo do cenário você tem que usar a 

ferramenta de um jeito ou de outro. O martelo, se você vai pôr o prego você usa de um jeito, se 

você vai tirar o prego você usa ele de outro jeito. Já reparou? Você vira ele e usa de outro jeito 

completamente diferente. Então depende, para quê você quer usar a ferramenta, para martelar 

ou para tirar o prego? 

 

8) Mas as mídias sociais não acabam servindo como um meio de desabafo? 

Sim, como todo mecanismo. Imagina uma pessoa muda, que foi muda a vida toda, aí 

vem alguém com uma varinha de condão e ―tum‖, faz ela poder falar. Você concorda que ela 

vai falar naquela primeira semana por todos aqueles dias que ela não pôde falar? Ela vai 

querer usar aquele recurso ao máximo. O Google+ foi lançado ontem e está todo mundo 

querendo entrar. Daqui a um mês ninguém vai estar correndo atrás pedindo convite pelo amor 

de Deus. É claro que quando você abre a porta para a pessoa ter voz ela vai soltar tudo aquilo 

que está guardado ali dentro. O grande ponto é porque ficou tanta coisa guardada? Isso é mau 

gerenciamento, é má gestão. E nós brasileiros somos campeões de má gestão.  

Sim, vai ser um canal de desabafo para quem for mau gerenciado, só que olha que 

bacana, eu vou lembrar de uma chefe que eu tive em 1989 na Itautec. A Vânia Ferro. Toda vez 

que eu tenho que falar alguma coisa que eu lembro do nome dela, eu elogio a mulher. Toda 

vez. Quando alguém chega e fala de gerente e tal, eu falo tem uma gerente boa que eu 

conheço que é a Vânia Ferro. Ou seja, é um desabafo pelo outro lado. É uma coisa que você 

quer pôr para fora, que você fala ―olha que legal essa experiência que aconteceu comigo‖. As 

pessoas compartilham experiências, se você faz ela passar por experiências negativas e ainda 

mais deixa isso acumular em uma panela de pressão, é óbvio que quando ela tiver uma 

válvula de escape vai sair tudo de feio. Então é aí o ponto, as pessoas estão se preocupando 

com a válvula e não estão olhando para a panela. A mídia social é a válvula. Só que se o 

pessoal ficou cozinhando aquilo ali à pressão durante anos, não adianta querer nem tampar 

nem abrir a válvula, você tem primeiro que ver ―opa, deixa eu ver direito o que está 

acontecendo aqui‖ e de repente vai ter que abrir essa valvulinha com conscientização, 

devagarinho, até deixar ela totalmente aberta. E para deixar totalmente aberta o que você 

precisa fazer? Parar de gerar pressão.  

Você tem que ter um ambiente onde dentro e fora a pessoa tem que se sentir 

confortável para poder falar do mesmo jeito que ela fala com um amigo e com o gerente. Não 

estou falando que ela tem que ser amiga do gerente, não é isso. Mas com amigo você não 
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esconde os seus sentimentos.  Se você tem que esconder os seus sentimentos com um 

gerente é porque alguma coisa está errada. É porque está tendo uma relação desconfortável e 

aí, é claro, quanto maior for esse desnível, mais vai ter pressão, quanto mais vai ter pressão, 

maior vai ser o fluxo na hora que abre a válvula. É física.  

 

9) Você até falou sobre isso no começo um pouco, você acha que nesses sites dá 

para separar pessoal e profissional? 

Nós não somos duas coisas, nós somos o mesmo indivíduo. Agora, a gente assume 

posturas e tem atitudes, certo? Então, é claro que você tem que saber gerenciar o que você 

está querendo mostrar e aí é uma questão de gestão de reputação tanto pessoal quanto da 

empresa, quanto do indivíduo enquanto profissional. Vou dar um exemplo. Eu uso Twitter, 

Facebook e outras ferramentas. No Twitter eu sou muito mais vocal do que no Facebook, 

porque é uma ferramenta onde a informação dura menos tempo e ela é mais tolerante. Você 

falar uma bobagem no Twitter tem um grau de estrago menor do que falar no Facebook, que 

tem um grau de estrago menor do que falar no seu blog. Porque quando você fala no seu blog 

você está colocando aquilo como a sua opinião que você parou, pensou, escreveu, ou seja, 

aquilo eu penso mesmo. Quando você coloca no Facebook é um negócio que você pensou e 

aquilo vai ficar um tempo ali. Talvez uma semana, talvez um mês. E o Twitter é aquela coisa 

que você fala assim ―nossa, estou inconformado‖. Só que eu posso estar inconformado com 

uma empresa e amanhã estar trabalhando para ela. Porque no Twitter a gente está falando 

daquelas variações que acontecem né, o filho não pode ter raiva do pai? Pode, tem gente que 

acha que não pode. Pode. Pergunta para um psicólogo, ele vai falar assim tem que ter, não 

sempre, mas se o filho nunca teve raiva do pai tem alguma coisa errada. Então naquele 

momento de raiva você tem que usar um canal que seja um canal temporário, porque a raiva é 

temporária. Agora em um momento de opinião, onde você coloca os seus valores, em um 

momento de valores, você tem que usar uma ferramenta de valores. O blog é uma ferramenta 

de valores. No meu blog eu coloquei a minha missão pessoal, aquilo não vai mudar. Ou se 

mudar, vai mudar dentro dos valores, então tem que ter toda essa questão. E quando a gente 

está fazendo essa gestão tem também uma variável que é ―eu sou a pessoa que trabalha na 

empresa tal ou para a empresa tal‖ e você tem que ter o mínimo de coerência.  Agora, isso é 

uma coisa muito difícil de lidar, porque eu sofri até uma certa, não vou dizer uma ameaça, mas 

uma pressão, quando critiquei uma empresa em público, porque eu fui muito mal atendido. E 

acima de tudo eu sou um consumidor. Aí a pessoa veio e falou assim ―ah, mas você como uma 

pessoa de mídias sociais não pode fazer isso porque você está fechando portas. Amanhã essa 

empresa pode precisar de um consultor e não vai contratar você, porque você falou mal.‖ Aí a 

minha resposta foi a seguinte: ―olha, se a empresa deixar de me contratar achando que eu sou 

um bom recurso para ela porque quando ela teve um defeito eu apontei, ela está perdendo‖. 
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Eu acho que dá para você trabalhar com bom senso em relação a isso. Tem que ter uma 

consciência de falar assim ―espera aí, se eu estou defendendo uma empresa, eu não posso 

sair martelando aquela empresa‖.  

Agora, por outro lado, o ideal seria: se você realmente quer martelar uma empresa, 

porque você está trabalhando para ela? Entendeu? Então aí entra o outro lado da sua 

pergunta, que é ―ok, quando você tem o pessoal e o profissional juntos, você tem que se 

comportar de acordo  com o profissional‖. Mas olha essa pergunta do outro lado. E quando 

você não concorda com a empresa que você está trabalhando, o que você faz? Você vai 

anular o seu lado indivíduo, pessoal? Então isso é uma coisa bacana das pessoas começarem 

a pensar, de falar ―peraí, eu sou um só, eu tenho que manter uma coerência entre o que eu 

faço e o que eu sou‖. Não dá para separar isso. Agora, claro, de novo, o mundo não é o 

mundo de Alice, então a gente vai ter que fazer algumas concessões dentro dos nossos 

valores e essas concessões a gente tem que saber gerenciar, para nem estragar nossa 

reputação, nem estragar a reputação da empresa em que a gente está trabalhando.  

Agora, quando se torna intolerável você defender uma bandeira que você não acredita, 

quebra essa relação, pare de agir assim, porque isso não vai ser bom para você. A resposta aí 

é difícil porque não tem o sim ou não, não dá para falar ―separe‖. Agora, a estratégia depende 

muito de cada pessoa, do quanto ela quer fazer isso e do quanto é capaz de fazer isso.  

Muita gente até recomenda, e essa recomendação é questionável, de você ter um 

perfil pessoal e um profissional. Para você falar as coisas pessoais no pessoal e as 

profissionais no profissional. Ok, e ninguém sabe que você é a mesma pessoa? De novo, 

aquela história, se eu fosse assassinado em Fortaleza trabalhando para a Microsoft, todo 

mundo ia descobrir que eu era funcionário, por mais que eu estivesse em um momento 

pessoal, ia sair no jornal que eu era funcionário. Então essa separação você não consegue 

fazer 100%. E segundo, você quer fazer? Eu, por exemplo, uso o mesmo perfil no Facebook e 

no Twitter para o pessoal e profissional porque é uma das coisas que eu coloco como valores. 

Eu, enquanto consultor, bato muito na tecla dos valores, que a empresa tem que ter valores, 

então eu não posso esconder os meus valores. Então no meu perfil no Twitter eu faço questão 

de ser o mesmo para que as pessoas que olhem para mim como empresa enxerguem os 

valores do Luciano como pessoa. Então para mim é uma maneira, estratégia que estou 

usando, uma tática que estou usando para vender ―olha, o meu valor pessoal está dentro do 

meu trabalho, eu levo para o meu trabalho o meu valor pessoal e me orgulho disso‖. Então 

isso é uma maneira. Pessoas que pensam assim ganham se elas usarem o mesmo perfil. 

Agora, quando a pessoa diz ―quero desligar o botão, quando trabalhei, trabalhei, quando não 

trabalhei quero desligar, porque meu trabalho é só uma maneira de ganhar dinheiro‖, aí é 

melhor desligar mesmo. E aí, de novo, não tem certo e errado, não estou dizendo que a 

pessoa está errada em não enxergar o trabalho só como uma maneira de ganhar dinheiro. 
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Ninguém vai dizer se isso é certo ou errado. Essa pessoa pode estar felicíssima, ―olha, meu 

trabalho é carregar pedra, não gosto, não acho legal, mas aquilo me dá o dinheiro para depois 

eu ter minha vida do jeito que quero‖. A pessoa quer separar? Separa, é uma escolha muito 

pessoal, mas tem que ser tomada essa decisão de forma consciente, de acordo com aquilo 

que você tem como estratégia pessoal e de empresa.  

 

10)  Para encerrar, o que você acha de empresas que fazem sites de redes sociais 

internos, só para funcionários? 

Isso é até um dos pilares que falo. Como eu falei lá no começo, as redes externas, 

comunidades e redes internas. É válido porque existe um mercado aí, uma competição, 

existem informações que não podem sair da empresa. Então dependendo do tipo de atividade 

que você tem, você precisa da proteção dessa informação. Isso não pode ser levado ao 

extremo, a gente está vendo hoje muitas brigas de empresas, está tendo hoje como se fosse 

um comércio negro de patentes, eu compro a patente para prejudicar o cara, aí eu acho que já 

é levar para o extremo.  

A inteligência corporativa tem que ser corporativa tem que ser preservada, ela tem um 

custo para ser construída, então é justo que a empresa tenha o benefício disso que ela 

construiu, então isso é justo. Para fazer isso, muitas vezes você precisa estabelecer redes 

internas, só que isso hoje vai muito da criatividade de quem está oferecendo a solução, porque 

na área de tecnologia, as tecnologias estão virando commodities. Antes você tinha uma 

ferramenta para criar intranets, hoje você pode criar uma intranet, entre aspas um mecanismo 

de colaboração interno, baseado em grupos fechados do Facebook. A informação continua 

estando fechada, porque ela está fechada em um grupo do Facebook, ninguém de fora tem 

acesso. ―Ah, mas o Facebook tem acesso.‖ Aí já entra para a neurose, o (Mark) Zuckerberg vai 

ficar investigando empresa de oito funcionários? Pelo amor de Deus. Agora ok, empresas 

maiores, podem falar ―não, eu não confio que o Facebook me garanta toda essa segurança, 

então vou fazer uma estrutura interna‖, não vejo nada de errado em adotar as ferramentas 

internas nos processos que precisam ser mantidos internos, mas também, em alguns casos, 

esses processos internos podem ser obtidos através de ferramentas externas que permitem o 

grau de privacidade para a informação. Ou seja, hoje, para você ter informação privada você 

não precisa mais ter a ferramenta privada. Eu tenho uma empresa toda no Google Aps, que é 

uma ferramenta que qualquer um pode ter. Eu vou lá, configuro a segurança da informação e 

só eu tenho acesso, a minha empresa tem acesso. Tudo bem, funciona. A nuvem é isso, a 

nuvem funciona assim. É uma plataforma pública, aberta, que você configura a segurança da 

sua informação e aquilo fica debaixo do seu controle. Então eu acho que é uma opção técnica 

que, de novo, depende muito da situação que você se encontra.  
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Empresas pequenas normalmente não vão precisar criar essa estrutura. Empresas 

maiores vão ter benefício por se sentirem mais no controle. E se você me perguntar a minha 

visão, previsão, é que no futuro as empresas vão perceber que o dado dela pode estar mais 

seguro na nuvem, usando a estrutura de terceiros, do que dentro do próprio servidor que ela 

comprou e manteve ali. Sistemas na nuvem bem gerenciados por empresas idôneas e com 

mecanismos de segurança bem implementados são tão seguros quanto, porque a segurança 

não é mais física, é segurança da informação. Onde essa informação está não interessa.  

Para o futuro eu vejo essas ferramentas talvez todas migrando para nuvem, onde você 

vai ter como se fossem partições de computadores que estão na nuvem para trabalhar, que 

por mais curioso que possa parecer, foi como nasceu a TI (Tecnologia da Informação). Foi 

como tudo começou, com os grandes mainframes compartilhados por diversas empresas. É do 

pó para o pó. 
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Anexo H – Entrevista Mauro Segura 

 

Entrevistado: Mauro Segura 

Entrevista semi-aberta realizada por telefone em 04 de julho de 2011  

 

Formado em Engenharia, com pós-graduação em Marketing e Comunicação, possui 

mais de 20 anos de experiência em comunicação, marketing e vendas. Atual líder de 

Marketing e Comunicação da IBM Brasil. Ocupou posições de liderança na Embratel, Intelig e 

Unisys. Também é autor do blog A Quinta Onda (http://aquintaonda.blogspot.com).
32

 

 

1) Qual é o impacto dos sites de redes sociais, das mídias sociais, na comunicação 

da IBM? 

Nós temos aqui na IBM, todas as mídias, todos os sites de redes sociais são liberados 

para acesso e uso para qualquer funcionário, de qualquer nível, e nós aqui temos muitas 

mídias sociais  implementadas internamente, onde a gente gerencia e está dentro do nosso 

escopo de controle, vamos dizer assim. Vamos lá, eu normalmente gosto de contar a história 

da IBM para mostrar como isso está inserido, não sei se isso vai esculhambar muito. 

 

2) Fique à vontade, pode falar. 

O que acontece normalmente nas empresas, quando a gente fala em redes sociais e 

mídias sociais em geral, normalmente existe uma pesquisa, e vou falar muita coisa aqui que 

tem lá no meu blog, existe uma pesquisa que mostra que 76% das iniciativas de mídias sociais 

nas empresas começam pela área de marketing, porque a área de marketing vê as mídias 

sociais como um tremendo canal de vendas. Então, normalmente, o que é muito negativo, as 

empresas começam a trabalhar mídias sociais olhando para fora e não para dentro. A história 

da IBM é muito diferente da maioria das empresas, e porque? Porque na década passada, 

quer dizer antes do ano 2000, até mais ou menos 1995, por aí, a IBM era uma empresa muito 

focada em fabricação, produção de equipamento. Por volta de 95, 94, a IBM fez uma grande 

virada estratégica indo para a direção de serviços, então hoje, mais da metade do faturamento 

da IBM mundial, vem de serviços, prestação de serviços para clientes. Então desde operação 

de centro de processamento de dados, desenvolvimento de aplicações, uma coisa bem 

complexa. Vinte e poucos porcento vem de fabricação de hardware, de máquina, e 20 e 

poucos porcento de software. Então hoje nós somos uma empresa de serviço. Quando a IBM 

começou essa virada para uma empresa de serviço, nós começamos a discutir internamente 

uma mudança de posicionamento e uma mudança do perfil do funcionário que seria 

                                                           
32
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mandatório, condição básica para o sucesso da empresa. Porque na hora que você é uma 

empresa de fabricação o ser humano ele não é tão importante como em uma empresa de 

serviço. Porque na empresa de serviço quem interage com o cliente e o mercado é o ser 

humano. Então no momento em que nós começamos essa discussão, a primeira discussão 

que surgiu dentro da empresa foi caramba, nós precisamos inserir mais o funcionário da IBM 

dentro das discussões estratégicas, para onde a IBM vai, a IBM precisa se transformar e a 

transformação depende radicalmente do envolvimento de toda a força de trabalho. Na mesma 

época, nós já tínhamos centenas de milhares de funcionários. Hoje para você ter uma ideia a 

IBM tem mais de 400 mil funcionários no mundo. A discussão era: essa empresa é uma 

empresa de tecnologia, e dos 400 mil funcionários mais de 300 mil são pessoas técnicas, 

pessoas que têm muito conteúdo. Como vamos fazer para que essas pessoas compartilhem 

conhecimento? Como a gente vai fazer? Era uma empresa muito verticalizada, muito 

hierarquizada, com muitas unidades de negócio, então se nós não tomarmos cuidado aqui a 

empresa toda vai ficar trabalhando em nichos.  

Então, a discussão há 15, 12 anos atrás era: como é que nós vamos fazer com que 

esse conhecimento que cada um tem possa ser compartilhado de uma maneira totalmente 

aberta, transparente, quebrar as paredes? Naquela época não existia Facebook ainda, mídia 

social ainda era um sonho, uma coisa utópica. Se falava muito em fóruns online, no final da 

década passada, por volta do ano 2000. E a IBM começou a fazer, a partir do ano 2000, 

alguns fóruns para discussão de transformação da companhia. E a IBM chamava os 

funcionários para participar desses fóruns online, dentro da web, dentro da internet. E aí a IBM 

fez em alguns anos alguns desses fóruns e todos os anos o número de participantes 

aumentava, até que em 2003 a IBM resolveu rediscutir os valores da companhia. Uma 

empresa que neste ano está fazendo 100 anos de vida, a gente fez 100 anos de vida agora em 

julho, até o ano de 2003 os valores da companhia eram os mesmos valores que o fundador 

criou em 1922. Que era assim: a excelência no serviço, coisas que hoje a gente não quer 

excelência no serviço, a gente quer muito mais. A gente quer ajudar o cliente a ter sucesso. 

Então a companhia começou a rediscutir os valores e a ideia da empresa foi porque nós não 

rediscutimos os valores da companhia chamando os funcionários para essa discussão?  

Então se criou o jam – jam no jazz é quando você chama várias pessoas, vários 

instrumentistas para improvisar e no final sai uma puta música, é o jam session, esse tipo de 

coisa. Então nós começamos a criar sessões de jam, onde nós chamávamos as pessoas, 

jogávamos um determinado problema ou perguntas e as pessoas ali, através de algumas 

determinadas metodologias, alguns coordenadores, começavam a discutir. E nós fizemos em 

2003 esse jam de valores, foram dezenas de milhares de pessoas participando. E no final 

daquela sessão saíram os três valores hoje que comandam a IBM atual. 
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Em 2004, começou a ter o burburinho dentro da empresa, olha, legal, os valores são 

bacanas, mas aquilo ali é só papel na parede, ninguém está executando isso, não foi 

comprado ou não foi embutido dentro do nosso comportamento. Conclusão: veio um novo jam 

para discutir com os funcionários como a gente transforma os valores da teoria para a prática? 

Como a gente faz com que o comportamento da empresa mude? Então isso foi outro jam com 

muito sucesso 

Bem, o que aconteceu. Em, 2005 a IBM publicou o que eles chamam de Social 

Computing Guidelines. E ele basicamente é um documento muito simplesinho e basicamente 

diz o seguinte: a partir desse momento, qualquer funcionário da IBM pode usar, criar, da 

maneira como achar conveniente, as ferramentas de mídias sociais. Então a IBM, ao mesmo 

tempo que publicou esse guideline autorizando todos os funcionários a usarem as mídias 

sociais, ela também entregou para os funcionários uma base, uma plataforma tecnológica com 

várias ferramentas para a criação de wikis, blogs, redes sociais, isso na época em que o 

Facebook e Twitter não existiam. E foi engraçado porque a IBM decidiu isso com base nos 

anos anteriores onde a empresa mostrou muita senioridade no uso dessas ferramentas online 

e a gente começou a descobrir que realmente os funcionários queriam colaborar, queriam 

falar, externalizar o que sabiam. E foi engraçado porque quando a IBM autorizou a liberação 

das mídias sociais praticamente nada aconteceu porque os funcionários olharam um para o 

outro e falaram ―o que a companhia está querendo?‖ Foi engraçado isso.  

Aí no final de 2005 para 2006, foi quando realmente a máquina começou a funcionar 

porque a gente aqui, como temos aqui uma estrutura de profissionais técnicos muito pesada, 

pessoas que trabalham muito em grupo, times, equipes, trabalhando em alguns projetos, 

problemas de clientes, alguma inovação tecnológica qualquer, então são pessoas de várias 

áreas diferentes que tem que se juntar pra trabalhar durante um determinado tempo em cima 

daquilo. E eles descobriram que o wiki, o conceito de Wikipédia, o wiki é uma puta ferramenta 

para isso. Então, essas comunidades técnicas começaram a usar os wikis como uma forma de 

registrar o que estava sendo discutido nas reuniões, e não é só isso né, porque na hora que 

você joga tudo no wiki, as pessoas podem colaborar, modificar simultaneamente. No final do 

projeto quando termina, tudo o que foi discutido, toda a parte de conteúdo daquele wiki está ali, 

protegido e preservado pro futuro, para quem quiser usar. Então os wikis começaram a 

explodir dentro da IBM de uma maneira muito forte. E o pessoal acreditando que aquilo era 

uma boa.  

Em 2006, final de 2006, aconteceu um outro movimento interessante, porque parte dos 

participantes desses wikis, dessas comunidades disseram assim ―puxa vida, eu tenho muito 

mais para falar do que no wiki. Eu tenho opiniões pessoais, conhecimentos sobre 

determinados assuntos, que não precisei usar aqui, mas que eu quero falar para as pessoas 

que eu tenho esse conhecimento‖ e começaram a surgir blogs individuais de jornalistas, 
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sistemas, técnicos, alguns PhDs cientistas, ou pessoas que eram da área de iniciativa, elas 

começaram a ver caramba, existem blogs onde posso canalizar meu conhecimento. Então o 

movimento ele começou a surgir primeiro nos wikis, depois nos blogs. E hoje para você ter 

uma ideia, no mundo a IBM deve ter em torno de 15 mil blogs e mais ou menos 50 mil, 60 mil 

wikis. 

 

3) E isso pode ser acessado por pessoas de fora da IBM ou somente de dentro da 

empresa? 

Como é que funciona, quem cria o blog, o wiki, tem a prerrogativa de determinar se 

aquele vai ser um wiki aberto, um wiki fechado, só quem é funcionário vai ter acesso, se é 

funcionário, quem vai ser, ou blog interno ou wiki externo. Toda essa dimensão de segurança e 

acesso é o próprio funcionário individualmente que tem a responsabilidade e a autonomia de 

decidir. Não tem nenhum controle de ninguém, eu não controlo, as pessoas ficam 

extremamente decepcionadas quando me perguntam. Isso é uma das perguntas que você até 

colocou no seu questionário, e eu vou te decepcionar, tá, a gente não controla. 

Agora, eu tenho um ponto, sou tão convicto disso, porque a gente não controla as 

mídias sociais da mesma maneira como nenhuma empresa hoje controla os emails que entram 

e saem da caixa de entrada de cada funcionário, os telefonemas que o funcionário faz ou 

recebe todos os dias, as interações diárias que esses funcionários têm com o mundo exterior, 

parceiros, clientes, etc. Ou seja, as empresas elas já não controlam e não têm como controlar 

as interações sociais que os funcionários têm no dia a dia. Interações internas e externas. 

Então porque vou controlar as mídias sociais? Essas interações espontâneas que acontecem 

por telefone, você não tem como registrar isso. Nas mídias sociais está tudo escrito. Quem 

escreveu, que horas, então a gente não tem essa filosofia. Agora, é um ponto importante. A 

IBM tem uma cultura interna muito grande de proteção à informação. Então isso já está dentro 

do DNA da empresa. Todo ano todo funcionário obrigatoriamente faz um curso de ética, que a 

gente chama de Business Conduct Guidelines, é na verdade uma discussão de ética, onde nós 

ali tratamos de discutir o que é informação confidencial, o que é informação estratégica, o que 

pode ser compartilhado, o que não deve ser compartilhado, tem uma simulação de uma 

situação em mídia social, como o funcionário se colocaria, que ação ele tomaria. Então existe 

um treinamento que todo funcionário passa, todo ano, onde esses assuntos são discutidos e o 

funcionário é muito orientado, treinado a ter autonomia de decisão e um critério bem seguro de 

tomada de decisão. Porque no fundo, as mídias sociais, independente se são mídias ou sites 

de redes sociais, você ali é um representante da empresa. E no modelo nosso que a gente tem 

aqui na IBM Brasil e na IBM mundial onde os 400 mil funcionários têm acesso livre a essas 

redes, na verdade o que a gente está dizendo para o mercado é que eu tenho 400 mil porta-

vozes da IBM. Então o pessoal tem que ter consciência de até onde pode se falar, porque um 
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dos grandes temores dos executivos é justamente vazamento de informação, comportamento 

inadequado dos funcionários na rede social, às vezes um possível abalo na reputação da 

empresa, na marca da empresa porque alguém se posicionou mal, o que é bem razoável. 

 

4) Você falou que a IBM não controla o funcionário nas mídias sociais, mas vocês 

verificam o que é falado sobre a IBM nesses ambientes ou não? 

Olha só, vamos lá, em um ambiente onde a gente tem dezenas de milhares de wikis, 

15 mil blogs, onde muitos às vezes ficam inativos, outros surgem, e com 400 mil funcionários 

onde todos, absolutamente todos têm liberdade para acessar Facebook, Twitter, etc, eu vou 

dizer um negócio para você, é praticamente impossível controlar. Os volumes são absurdos e 

não existe ferramental tecnológico que consiga controlar.  

Agora, existem algumas coisas, por exemplo, nós controlamos sim o número de blogs, 

wikis que surgem, normalmente nós identificamos os blogs e redes internas de maior 

movimento, mas nós não fazemos uma verificação, como é que eu vou dizer assim, a gente 

não tem uma ferramenta para rastrear o que está acontecendo. Nós temos alguns sites de 

redes sociais, mídias que nós entramos, só para olhar o que está acontecendo, quais são as 

discussões que estão rolando. Então, por exemplo, como a gente usa aquele Google Alerts, 

tem umas palavras-chave que a gente coloca, mais relevantes no dia a dia para pesquisar o 

que o pessoal cita nas mídias sociais, por exemplo, dentro do Orkut tem uma comunidade 

chamada IBM Brasil com 8 mil, sei lá, 7 mil funcionários. Aliás, não são funcionários. Acho que 

6 mil, 7 mil são pessoas que querem trabalhar na IBM, procurando emprego e tem uns mil 

funcionários lá. No Facebook tem duas comunidades também grandes de IBM uma 

praticamente só de aposentados com 1500 pessoas, então a gente olha essas comunidades, 

passa por essas comunidades. A gente tem o Twitter IBM Brasil também que é o único Twitter 

institucional. O único Twitter não, perdão. É a única mídia social institucional da IBM Brasil. 

Minto, desculpa. A gente criou este ano o viva IBM, uma página no Facebook para comemorar 

os 100 anos de IBM. Então as duas únicas páginas ou identidades institucionais da IBM aqui 

no Brasil. O resto é tudo pessoa física. Sou eu, são pessoas que têm posições aqui que 

escrevem para dentro ou para fora colaborando com o cliente ou com a sociedade em geral.  

Existe uma filosofia nossa aqui, nós acreditamos muito que o poder das mídias sociais, 

o poder das pessoas é muito maior que o poder da instituição. Então quando você participa de 

uma rede social, você quer conversar com a pessoa do outro lado. Para você que está 

participando de uma discussão sobre qualquer assunto na mídia social é muito conveniente, 

ou pelo menos no seu cérebro, você está conversando com outra pessoa do outro lado e não 

com a IBM Brasil, porque o que é a IBM Brasil? Ah eu estou conversando com o Mauro Segura 

que trabalha na IBM Brasil ou estou conversando com a Flavia Oliveira que trabalha na IBM 

Brasil. É diferente de você trocar mensagens ou relacionamento com a figura institucional. 
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Então nós acreditamos muito nessa questão de distribuir a interatividade que a gente busca na 

web através das pessoas. E não centralizar isso em uma única figura institucional. É uma 

filosofia, tá? 

 

5) Além dos blogs e do sistema wiki, a IBM tem um sistema interno, estilo um 

Facebook, só para funcionários? 

Tem, tem. Nós temos vários, são três ou quatro. Existe um que é o principal, que é o 

Blue Pages, ―páginas azuis‖, é um puta Facebook, a gente usa já há alguns anos. Ele é muito 

parecido com o Facebook no conceito, mas ele é mais avançado que o Facebook porque é 

como se você entrasse no Facebook, imagina o Facebook como é hoje e em cima tem três ou 

quatro abinhas, pastas. Então, por exemplo, em uma das pastas você coloca os projetos que 

você fez mais relevantes, mostrando sua expertise, você também pode colocar seu currículo, 

mostrando o que você já fez aqui dentro, fora, existe uma outra pasta onde você pode colocar 

perfil de interesse seu, o que você gosta de fazer mais e porque? Porque em uma empresa 

com 400 mil funcionários a gente tem muita dificuldade de entender o que todo mundo quer. E 

às vezes a gente tem que buscar determinado conhecimento que às vezes você não sabe 

como buscar. Está disperso em uma empresa com 400 mil pessoas. Então o Blue Pages é 

muito legal, porque além de ser uma ferramenta para localizar as pessoas, pelo Blue Pages 

você descobre a hierarquia, quem está subordinado de quem, telefones, endereço, fotografias, 

etc, etc, como se fosse a estrutura organizacional. Também descubro ali quem é mestre em 

nanotecnologia, quem está fazendo determinado trabalho para determinado cliente. Então por 

trás desse Blue Pages existe todo um conhecimento do que você permite que o funcionário 

externalize muito grande. Agora, de novo, dentro do modelo IBM de entregar tudo para o 

funcionário, as únicas informações que Recursos Humanos preenche nesse Blue Pages é o 

nome da pessoa, o nome da organização a que ele pertence, dados como telefone e 

endereço, quem é o chefe e subordinados. O resto tudo é o funcionário que completa, que vai 

escrever mais ou menos, que vai se expor mais ou menos. Mas isso é um conceito que a 

gente usa há muito tempo aqui. E eu vou dizer para você eu acesso pelo menos umas 30, 50 

vezes por dia. Eu estou sempre procurando pessoas, um telefonema que tenho que dar, é 

incrível como o Blue Pages é utilizado. 

Existe um segundo software, é a mensagem instantânea nossa, que é o Same Time, 

―ao mesmo tempo‖. Esse software é incrível porque ele faz o mesmo papel do MSN só que é 

muito maior, ele permite que você tenha chat em vídeo conferência, com quatro ou cinco 

pessoas ao mesmo tempo e a gente usa demais isso. Se você entrar agora eu estou com 11 

pessoas ao mesmo tempo comigo aqui. Tem cinco piscando aqui dizendo ―tem gente 

querendo falar com você‖. É uma loucura, fora isso eu estou pendurado no Facebook, MSN, 
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tudo ligado aqui. Se você vier aqui na minha máquina você vai ver que eu sou maluco. Agora, 

eu não consigo mais viver.  

Eu lembro claramente de uma situação que a gente passou. Teve um jornalista que 

veio falar com a gente, foi mais ou menos há um ano, ele falou ―Mauro, eu não acredito que 

aqui vocês liberam tudo, porque fica incontrolável‖ e eu falei ―cara, a gente libera tudo mesmo‖. 

A maioria das pessoas aqui usa isso de uma maneira que traz produtividade, porque a 

tendência natural é as pessoas pensarem em produtividade. Eu falei ―vem comigo‖, levei o 

jornalista em uma seção qualquer, até fiquei com medo, pensei ―estou fazendo besteira, né‖, 

eu entrei e tinham quatro pessoas trabalhando assim, naquelas baias de quatro lugares. 

Tinham duas pessoas que não estavam usando internet na hora e tinham duas pessoas 

usando internet, exatamente o MSN. Aí quando fui falar com as pessoas, uma estava falando 

com o filho, a mãe, sei lá, e o outro estava falando com um cliente no MSN. Quer dizer, eu falei 

―olha, isso pode ser produtividade ou improdutividade‖. Depende da maneira como, primeiro, 

se existe a gestão sobre os funcionários, porque se o funcionário não tem agenda, não tem 

trabalho, se ele está solto, ele vai usar mesmo, da mesma maneira que ele sai para tomar 

cafezinho e leva uma hora, e vai usar o Facebook para falar com os amigos.  

A maioria das pesquisas... Existem muitas pesquisas de mídias sociais, redes sociais 

nas empresas, e basicamente as pesquisas mostram três coisas, e todas as preocupações 

vêm dos executivos. Os executivos formam o grande obstáculo de penetração nas mídias 

sociais. Primeiro, é vazamento de informação. Então eles têm uma paranóia achando que se 

sites de redes sociais, mídias sociais em geral forem liberados, os funcionários vão escrever 

dados ou vão deixar escapar dados confidenciais e estratégicos que não poderiam. Eu acho 

que estão certos, é verdade, mas o problema não é a mídia social. Se esses dados tiverem 

que escapar, eles já estão escapando. Porque os funcionários falam, pelo telefone, pela 

internet, em um churrasco no final de semana. Se o cara não está bem treinado, preparado, 

em um churrasco de final de semana ele vai falar com o amigo sobre o que está acontecendo 

dentro da empresa.  

O outro é reputação da marca, a pessoa acha que no momento em que você libera 

esses acessos as pessoas vão começar a escrever sobre a empresa e podem prejudicar a 

marca, podem escrever coisas que podem trazer sei lá, uma percepção ruim ou criar algum 

problema para a marca. 

E em terceiro, que é o mais complicado, é produtividade. Esse sim é uma paranóia 

enorme. Existem várias pesquisas publicadas, no meu site depois você vê e quase todas as 

pesquisas apontam para improdutividade, eles adoram isso. Agora, há um detalhe também. é 

que boa parte dessas pesquisas também são publicadas por órgãos ou empresas que querem 

vender software de controle. Entendeu? Então para eles é muito conveniente que mostre 

improdutividade.  
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Agora, existe uma pesquisa feita no Reino Unido, em que perguntaram para o 

funcionário, ―você que trabalha em uma empresa onde as redes sociais são liberadas, quanto 

tempo você gasta acessando essas redes?‖ Aí o cara: ―eu gasto por semana 40 minutos‖, quer 

dizer, oito minutos por dia. Pô, difícil né, acreditar nisso. ―E o seu colega do lado?‖ ―Ah, o meu 

colega do lado gasta uma hora por dia.‖ O do lado é sempre o cara inadequado. 

Existe uma outra pesquisa, essa é de 2009, já é antiga, feita pela Universidade de 

Melbourne, na Austrália, em que dizia o seguinte: os funcionários que têm acesso livre à 

internet e às redes sociais são até 9% mais produtivos do que os que não têm. E eu nessas 

pesquisas eu não aceito muito a pesquisa como ela vem na mídia, eu tenho que ter o PDF 

comigo, o estudo mesmo. Aí eu fui atrás, não consegui, porque a Universidade da Austrália 

não publicou, mas eu consegui trocar e-mails um professor que foi o líder da pesquisa. Aí 

nessa troca de e-mails eu perguntei ―porque você diz que é mais produtivo?‖. E isso por e-mail, 

aquilo que eu mando hoje, ele responde à noite, porque o fuso é diferente, aí ele falou assim 

―Mauro vou te decepcionar na minha resposta, porque a resposta é muito simples, mas eu vou 

te responder da maneira como sempre respondo‖ e eu falei ―tá bom, responde aí‖. Aí ele deu o 

seguinte exemplo: imagina que você está em uma seguinte empresa que você tem que pagar 

uma fatura de banco. Vamos supor que a empresa não permita você pagar sua fatura 

internamente pela web. O que você precisa fazer? Vai sair durante o expediente ou durante o 

almoço, vai descer, vai enfrentar uma fila de banco, vai ficar uma hora e vai voltar. Isso é 

improdutividade. Está aí o segundo exemplo, imagina que você saiu de casa, sei lá, sua 

esposa está meio adoentada ou seu filho ia fazer uma prova difícil naquele dia. Se você está 

no trabalho e seu trabalho permite que você tenha acesso a essas ferramentas de mídias 

sociais, um Facebook, um MSN da vida, você com certeza vai falar com sua esposa ou com 

seu filho por essas mídias. ―E aí foi tudo bem na prova?‖ e ele vai responder ―foi, pai, tá tudo 

bem‖. Terminou a conversa. Agora, se você não dá essa liberdade, esse acesso, ele vai pegar 

o telefone da empresa, vai gastar o telefone da empresa, e vai passar 10 minutos falando com 

o filho, porque em uma ligação telefônica você gasta muito mais tempo do que em um MSN da 

vida. Então é isso. Isso é produtividade, essa questão de produtividade é muito questionável.  

Eu tenho uma filosofia em que se não existe gestão em cima do funcionário hoje, 

quando você entrega para ele os acessos às mídias sociais, a tendência realmente é piorar, 

porque você está dando talvez um espaço de entretenimento que talvez ele não tenha. E isso 

é muito perigoso, por exemplo, em algumas áreas específicas, por exemplo, call center. Você 

consegue imaginar call centers com 10 mil funcionários onde você deixar todo mundo acessar 

as mídias sociais livremente? É difícil, né? A chance de você perder o controle daquilo é muito 

grande. Porque no call center você não tem o controle individual. Até tem, né, porque você 

consegue medir quanto tempo ele fica no telefone, atendendo cliente. Mas é altamente 

questionável. 
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Isso que eu estou falando para você em relação à gente liberar completamente aqui 

dentro da IBM nós somos um bicho diferente. Normalmente as empresas de tecnologia como 

IBM, HP, Microsoft, Google, Facebook, essas empresa de tecnologia, e a gente acredita 

piamente nesse negócio. As empresas de tecnologia em geral elas têm um espírito de 

liberalidade no uso das ferramentas muito grande. Quando você vai para as empresas de 

manufatura, especialmente manufatura e segmento financeiro, a restrição é muito grande. 

Manufatura porque uma boa parte dos funcionários não tem acesso a computador no dia a dia, 

eles estão na linha de produção. É uma empresa muito menos arrojada, ousada no uso de 

mídias sociais como um fator de engajamento interno, de colaboração. E no segmento 

financeiro existe uma preocupação enorme com preservação de dados. Você pega um 

Bradesco, HSBC, qualquer banco desse grande, você vai ver claramente que eles não liberam 

o uso de redes sociais, sites de redes sociais internamente. A não ser o grupo de marketing e 

comunicação, que olha aquilo até como uma ferramenta para marketing. Mas são esses 

segmentos muito grandes.  

As pesquisas mostram que normalmente 50%, 55% das empresas proíbem qualquer 

acesso a qualquer mídia social. Mais ou menos metade das empresas do mercado proíbe 

radicalmente. Então, uma outra parte, de 20% a 30% que proíbe parcialmente, aqui só tem 

acesso a internet e ao Facebook, mas não tem MSN, Twitter, etc, ou só esta parte da empresa 

tem acesso, por exemplo área de marketing comunicação e talvez uma outra área de vendas. 

Todo o restante não tem. Então tem 20% a 30% das empresas que têm regras de controle 

parcial. E tem talvez aí 15%, 20% que hoje já liberam completamente. É uma estrada. Eu acho 

que isso aí, eu lembro claramente em 1997, eu estava dando uma palestra, participando de um 

painel em que eu estava discutindo se a internet deveria ser liberada ou não nas empresas. 

Era esse o tema do painel. Era eu e mais três pessoas sentadas no palco, conversando se a 

internet deveria ou não ser liberada. E eu naquela época dizia o seguinte, que em 95 a IBM 

tomou a decisão de liberar totalmente a web e incentivar o uso da web internamente, que 

todos os funcionários usassem a web de maneira aberta. E naquela época a gente estava 

discutindo se a internet trazia produtividade ou não. E era exatamente a mesma discussão que 

a gente tem hoje. Liberar a web, você vai trazer risco ao negócio, vai ter risco de vazamento da 

informação, vai ter um problema de produtividade, igualzinho. Se você voltar mais no tempo, 

na década de 80, de 85 pra 90, a discussão era se a gente deveria liberar o e-mail ou não para 

os funcionários. ―Ah não, vai ficar todo mundo conversando um com o outro.‖  

Então, quer dizer, a evolução da tecnologia vai desafiando determinados conceitos 

organizacionais e sociais das empresas e que, para mim, é uma pura perda de tempo. Porque 

na verdade as empresas que conseguirem se estruturar para liderar mais cedo o uso dessas 

redes sociais e mídias sociais vai ganhar. Porque as mídias sociais formam uma plataforma 

muito, muito poderosa de engajamento, colaboração, criação de clima, determinação de 
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transparência. As mídias sociais de maneira geral quebram fronteiras, porque no momento em 

que eu libero as mídias sociais na empresa eu não tenho mais a fronteira geográfica, eu 

consigo conversar com alguém em São Paulo sem nenhuma restrição. Outra coisa, quebra a 

hierarquia, porque às vezes eu estou conversando com uma pessoa do outro lado, não sei 

exatamente quem ela é e eu tenho uma conversa com ela muito mais espontânea e 

transparente do que se eu estivesse com ela ao vivo e soubesse que ela é presidente da 

empresa. A mesma coisa, mídias sociais permitem que você tenha uma conversa contínua, ou 

seja, eu posto alguma coisa agora e uma pessoa que trabalha do outro lado do mundo, ou em 

um horário diferente do meu, ela vai me responder durante a noite e quando chegar de dia eu 

já conversei com ela. Ela ajuda a quebrar a questão do tempo e traz uma filosofia de política 

de portas abertas para a empresa que é muito importante, toda empresa quer política de 

portas abertas. Na hora em que você abre essas mídias sociais para todo mundo, onde todo 

mundo conversa com todo mundo, poxa, facilita demais. E outra coisa, você tira qualquer 

barreira de intermediário, vamos dizer assim, é uma comunicação muito mais limpa. Eu, 

quando escrevo, o outro lado lê sem ter nenhuma interferência no meio. Então os ganhos são 

muito grandes. 

Não deixa ninguém te contar alguma história de que mídias sociais é perigoso, que 

isso vai destruir a empresa, isso é tudo balela. As empresas estão passando por uma 

tremenda transformação, elas sabem que vão ter que liberar as redes sociais e mídias sociais, 

é inevitável, porque eu já fui em várias empresas em que o acesso não é liberado. Aí o cara 

está trabalhando no computador e do lado com o smartphone pendurado no Twitter. Eu falo 

―gente, espera aí, libera logo esse Twitter para o cara, pô‖. Mas faz o seguinte, ensina o cara, 

instrui, ensina os funcionários e abre a informação da empresa para os funcionários, explica 

quais são as políticas, como a empresa está indo, se está indo bem ou mal, explica como eles 

têm que se comportar nas redes. Então, por exemplo, esse guia da IBM é muito simples. Ele 

fala mais ou menos coisas do tipo assim: quando você for participar de uma mídia social use o 

seu nome verdadeiro, se apresente como uma pessoa da IBM se você vai escrever algum 

assunto pertinente à área onde trabalha. Quando escrever fale a respeito da sua área ou da 

área do seu interesse. Quer dizer, não vai entrar em fóruns de assuntos que você não 

conhece. Claro, que você pode fazer isso como pessoa física, ninguém vai cercear. Eu, por 

exemplo, sou um cara que gosta de jardinagem. Eu gosto de jardim, o que eu posso fazer? E a 

IBM não vai me limitar, ―olha, Mauro, você está proibido de falar sobre jardim‖. Agora, quando 

escrevo sobre jardim é o Mauro, como pessoa, não Mauro da IBM. Quando eu falo sobre 

marketing e comunicação não, é o Mauro da IBM. É difícil eu sair da fronteira. Você vai ver que 

tem no meu blog lá para baixo, tem uma frase mais ou menos assim, não sei se é essa, mas é 

mais ou menos ―as opiniões e comentários contidos neste blog não necessariamente estão em 

linha com a estratégia da IBM‖. É o seguinte, sou eu Mauro, pessoa física, escrevendo, mas eu 
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não consigo me desconectar da função que eu ocupo hoje na IBM. Então também não vou me 

iludir. Também não posso ficar aqui escrevendo alguma coisa no blog que não vá de encontro, 

bater na parede, ir contra ao que a IBM acredita. Aí também tem o seguinte, é que nem teve 

um caso aqui. Vou te contar esse caso só para terminar. 

Eu estava em um evento, aí uma funcionária minha me ligou e falou ―Mauro, a gente 

tem um problema‖. Isso foi há sei lá quanto tempo atrás, um ano atrás, sei lá. ―A gente tem um 

problema. Uma funcionária nossa escreveu no blog pessoal dela falando mal da IBM, do 

presidente, que é um engravatado arrogante, sentando o pau. O que a gente faz?‖ Eu falei 

―olha, Cris, faz o seguinte. Me manda o link, deixa eu dar uma lida, e vamos da ruma estudada 

nesse conteúdo‖. Bem, para resumir a história, o que essa menina fez? Essa menina tinha um 

blog pessoal dela, o nome era ―Diário de Patriks‖. Ela chama Patrícia, então o nome era Diário 

de Patriks‖, ela pegou, nós recebemos aqui a visita do presidente mundial da IBM e junto com 

o presidente da IBM Brasil eles foram visitar o Lula, na época em que o Lula ainda era 

presidente, para anunciar um investimento que a IBM ia fazer aqui, era notícia boa. E nós 

publicamos na intranet a foto do presidente mundial, com o nosso presidente e o Lula, 

publicamos essa foto e publicamos embaixo um texto descrevendo como foi o encontro deles 

no Palácio do Planalto. O que essa menina fez? Essa menina pegou a fotografia que estava na 

nossa intranet, um pedaço do texto que estava na nossa intranet, copiou, colocou no blog dela 

e depois ela escreveu sentando o pau. ―Ah, engravatado arrogante, parece que decide o 

mundo‖, teve um devaneio. Aí a Cris falou ―Mauro e aí, o que a gente faz?‖ Eu falei ―Cris, você 

vai pegar o telefone, vai ligar para a Patrícia, que eu não sei quem é, e vai falar ―Patrícia, você 

não pode pegar uma imagem nossa, nem um texto nosso da intranet e colocar no seu blog que 

é um blog público, aberto. Você tinha que ter pedido a nossa autorização e a gente não 

autoriza usar. Agora, sobre a sua opinião pessoal, dizendo que é um engravatado arrogante, 

não sei o quê, não sei o quê, olha, isso é uma opinião pessoal sua, a gente não pode fazer 

nada, você tem liberdade para isso. Agora, pensa se o blog público é o melhor lugar para você 

fazer isso. Porque os seus colegas estão lendo, o seu gerente está lendo, seu diretor vai ler, 

todo mundo vai ler e você está demonstrando para todo mundo que você não esta feliz aqui 

dentro, você não acredita nas coisas que a empresa faz. Então analisa se é isso mesmo que 

você quer, você pode estar até prejudicando sua carreira, sei lá‖. Bem, em 15 minutos ela tirou 

o post. O que normalmente as empresas fazem nessa situação? Normalmente as empresas 

punem, as empresas pegam uma Patrícia, ou dão uma carta de advertência para ela ou até 

demitem. Para você ter uma ideia, o índice de demissão de funcionários por uso inadequado 

de blogs ou mídias sociais está aumentando. Em 2009, foi 9% nos Estados Unidos, no ano 

passado subiu pra 11% de empresas que já tiveram pelo menos um caso de funcionário 

demitido por uso inadequado da política de blog. Significa que uma em casa 10 empresas já 
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demitiram por causa disso, eu acho muito; 17% já advertiram funcionários. Então esse número 

tem aumentado. 

Agora, o que acontece na prática? Na prática, quando você tem uma situação dessa, 

que você parte para uma advertência ou uma coisa mais rigorosa, você está olhando 

individualmente aquele sujeito que causou o problema, mas quando a empresa faz isso, a 

empresa cria nos funcionários que estão do lado uma sensação de que ―puxa, eu preciso 

pensar melhor na hora em que for escrever‖, e cria uma sensação de inibição. As pessoas 

deixam de espontaneamente colaborar, porque, na dúvida, elas preferem ficar caladas. Então 

eu sou radicalmente contra demissão e advertência. Eu acho que assim, você tem que chamar 

o funcionário para conversar, dar uma enquadrada, mas não adverte o cara, porque a maioria 

das vezes esses fatos acontecem porque as pessoas não dimensionam muito bem o que é 

uma mídia social. Todos os poucos casos que a gente teve aqui eu sempre uso como uma 

forma de educação. Na hora em que isso aconteceu, os colegas da Patrícia tiveram 

conhecimento disso, o gerente sabe que aconteceu isso. Então as pessoas que estão do lado 

tomam conhecimento da situação e reconhecem que a empresa tomou alguma atitude, mas 

viram que não foi uma atitude de advertência, uma atitude dura, rigorosa demais, foi uma 

atitude de conversar. E isso é muito benéfico porque faz o seguinte: ―poxa vida, a empresa 

quer que a gente continue conversando, mas fique um pouco mais de olho, mas ninguém foi 

punido‖, entendeu? Então isso é um aprendizado muito grande, porque a tendência é sempre 

olhar a metade vazia do copo e a metade vazia do copo é risco de vazamento de informação, 

perda de produtividade. A outra metade cheia do copo é engajamento, colaboração, chance 

dos funcionários falarem, chance dos funcionários opinarem. Quer ver uma outra coisa que 

acontece dentro das empresas? Isso é muito comum. As empresas as vezes têm milhares de 

funcionários, gastam muito dinheiro para trabalhar inovação, contratam pessoas para 

desenvolverem novos produtos em laboratório, analisarem oportunidades de melhoria dentro 

da operação, agora não tem ninguém que conheça melhor as empresas do que os próprios 

funcionários. E os funcionários que estão na linha de produção sabem onde a empresa está 

perdendo dinheiro, onde tem perda de produtividade, onde o processo pode ser melhorado, o 

cara que trabalha na logística que vai entregar o material para cliente ou que cuida do estoque 

sabe onde os processos são replicados, onde a coisa trava, onde os clientes estão mais 

insatisfeitos. Só tem um problema: quase nenhuma empresa dá voz para esses funcionários, 

não existem canais transparentes, abertos, para os funcionários contarem o que sabem e dar 

ideias para a empresa. ―Olha, aqui a gente está usando cinco vias desse papel, porque não 

usa só três? Tem duas que não servem para nada‖. Mas não, as empresas não dão voz para 

essas pessoas, não existem canais adequados para isso e muitas das oportunidades de 

melhoria, inovação, ganho de produtividade não aparecem, porque o funcionário não tem voz. 

Existe muita preocupação em relação à crítica. É o corporativismo. 


