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USO DAS MÍDIAS

Gafes de funcionários
O especialista em mídias sociais

Fernando Mendes, que monitora
em seu escritório funcionários de
oito empresas, contou que já houve
muitas gafes de profissionais nas
redes sociais. Por isso, as empre-
sas orientam o uso das mídias.

“Já houve um caso em que uma

funcionária postou foto dela no tra-
balho com duas pilhas de papel em
sua mesa e ela deitada. Isso preju-
dica a imagem da empresa. Outro
caso foi de um funcionário que pe-
gou atestado na véspera de um fe-
riado e fez 'check in' em uma roda
de samba em dia de trabalho”.
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REDES SOCIAIS

Jovem perde chance de
trabalho por causa de foto

AS DICAS

Conteúdos são eternizados na internet
Et e r n i z a d o
> TOME MUITO cuidado com tudo o

que é postado na internet, pois os
conteúdos são eternizados na rede.
Ao postar, a pessoa não tem mais
controle, pois a informação pode ser
compartilhada por muitas pessoas.

Pr i va c i d a d e
> POR MAIS que a pessoa tenha uma

rede de amigos e coloque as infor-
mações em privacidade, a internet é
pública. Ao dar parabéns a um amigo
no Facebook, por exemplo, seu co-
mentário aparece para todos os ami-

É cada vez mais comum pro-
fissionais de recursos huma-
nos, antes de recrutarem no-

vos funcionários para empresas,
analisarem as redes sociais dos
canditatos. Pesquisa da JobVite
diz que 92% das empresas usam
redes sociais para recrutar.

Em um desses casos, um jovem
perdeu uma chance de emprego
para ser trainee em uma multina-
cional por causa de foto compro-
metedora que havia em um perfil
na internet. O recrutador viu e, por
mais que o candidato fosse capaci-
tado, não foi contratado.

O caso foi contado pelo médico,
professor e pesquisador na área de
Neurociência do Comportamento,
Jô Furlan.

“Acompanhei esse caso. O rapaz
era filho de um empresário. Ele ti-
nha boa formação, com pós-gra-

duação e MBA no exterior, tinha
inglês fluente, enfim, era muito ca-
pacitado. Na reta final das entre-
vistas, ele não foi aprovado. Então
souberam pelo diretor de RH (re-
cursos humanos) que era por cau-
sa de uma foto na internet”.

Furlan contou que o rapaz era
simpático e sociável, mas seu perfil
no Facebook acabou manchando a
sua imagem.

“Ele tinha uma foto em que al-
guém mordia seu bumbum e ele
mordia o bumbum de alguém. En-
tão os recrutadores pensaram: 'co-
mo esse cara poderia ser trainee de
uma multinacional?' Era uma
brincadeira de festa, talvez antiga.
Mas a sensação de público e priva-
do acabou. O que nós postamos
deixou de ser privado”.

O especialista em marketing
Luís Deocides contou que um mú-

sico reconhecido postou uma foto
dele defecando no banheiro. “Nã o
acredito que depois disso ele tenha
feito muitos contratos”.

Advogada especialista em Direito
Digital, Cristina Sleiman contou a
história de uma estudante de Direi-
to que fez um comentário precon-
ceituoso sobre nordestinos. “A
constituição garante liberdade de
expressão, mas ela será identificada
e responderá por isso. Sua imagem
ficou manchada e ela foi demitida”.

A advogada Carla Simonsen, di-
retora jurídica da GC Security, con-
tou que já houve casos em que o po-
der judiciário validou demissão por
justa causa motivada por “c urt id a”
do funcionário no Facebook em pu-
blicações que denegriam a empresa
e seus sócios. “A rotina de trabalho
também não deve ser divulgada,
pois pode ser confidencial”.

gos dele.

Conhecimento
> MUITAS PESSOAS não sabem como

usar as redes sociais. É importante
conhecer bem a rede, saber os me-
canismos de privacidade e também
entender para que serve cada mídia.
O Facebook, por exemplo, é voltado
para contatos pessoais. Já o Linke-
din é uma rede para contatos profis-
sionais.

R espeito
> SEJA RESPEITOSO. Em suas redes

sociais há pessoas de diversos cre-
dos, culturas, opiniões e cores. Por
isso, evite comentários preconcei-
tuosos. Caso poste algo que seja in-
delicado, como em um blog, por
exemplo, repare o erro rapidamente.

Marcação de fotos
> HÁ CASOS de pessoas que são mar-

cadas em fotos comprometedoras
em redes sociais e que não autoriza-
ram essa marcação. Seja responsá-
vel com a imagem do outro e, antes de
postar, pergunte se ele autoriza.

Imagem da instituição
> POR MAIS que você não esteja com o

uniforme da empresa na foto do seu
perfil na internet, você é a imagem de-
la na rede. Por isso, tome cuidado com
o que é postado e evite fazer comen-
tários maldosos da empresa ou de
concorrentes, além de não falar de as-
suntos que podem ser confidenciais.

E m p re s a s
> UMA DICA para empresas é orientar

os funcionários a como usar as redes
sociais. Há quem crie guia de bom
uso da internet. Há também quem
crie um grupo próprio para funcioná-
rios na rede.

Fonte: Especialistas consultados.
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Estudante de Direito
Uma estudante de Direito de

São Paulo, em época de eleição,
culpou, em seu Twitter, os nor-
destinos por terem feito com
que a presidente Dilma Rous-
seff fosse eleita. E disse ainda
que queria matá-los afogados
no rio Tietê. Com isso, várias
pessoas compartilharam o pre-
conceito. O caso foi para a tele-
visão e ela perdeu o emprego e
a credibilidade no Direito.

R acismo
A torcedora do Grêmio

Patrícia Moreira foi fla-
grada por câmeras de TV
chamando o goleiro Ara-
nha, do Santos, de maca-
co durante partida da Co-
pa do Brasil no final de
agosto. As imagens fo-
ram para a internet. Ela
foi afastada do trabalho e
se arrependeu.

Aplicativos para segurança
Além dos cuidados com as atitu-

des nas redes sociais, é preciso
criar barreiras para manter a segu-
rança da informação. Há aplicati-
vos de graça para celular e compu-
tador que protegem os dados e até
as senhas.

O presidente da Psafe, Marco De
Mello, afirmou que é preciso ter um
aplicativo para evitar ser infectado
por vírus no celular ou computa-
dor. “Isso é fundamental para que
outras pessoas não tenham acesso a
fotos e rede wifi. E é gratuito”.

Outro aplicativo importante e de
graça que deve ser utilizado é uma
plataforma de segurança. “A fun-
ção antifurto é acionada e protege
as informações pessoais em caso

de perda ou roubo do aparelho. Ao
ser acionado pela nuvem, o aplica-
tivo limpa todos os dados presen-
tes no dispositivo”.

Outra recomendação é ter se-
nhas diferentes para as contas em
redes sociais. “Cerca de 20% das
senhas são com 0000 ou 1111, e
90% das pessoas usam a mesma
senha para tudo. Crie senhas for-
tes e evite data de nascimento ou
número da identidade. E nunca
conte para um amigo”.

Marco afirmou que a empresa e
parceiros estão criando uma tecno-
logia com biometria para dar mais
segurança ao celular. “Ele só será
desbloqueado ao verificar, pela câ-
mera, os traços faciais do dono”.

D I V U LG AÇ ÃO

Copiloto demitido
Um copiloto da Avian-

ca foi demitido em março
por fazer comentários
preconceituosos sobre
nordestinos no Facebo-
ok. Reclamou que um
prato demorou em um
restaurante em João
Pessoa, na Paraíba, e dis-
se que o Nordeste tem
padrão porco e nojento.

Pa t ro c í n i o
Alex Glikas, diretor comer-

cial da Locaweb, empresa que
patrocinava o São Paulo, era
corintiano. Durante um jogo,
em 2010, ele escreveu diversas
mensagens ofensivas à torcida
do tricolor paulista.

Após excluir as mensagens e
publicar um pedido de descul-
pas, Glikas foi afastado da dire-
toria, mas retornou. Porém, seu
Twitter não foi mais usado.

Foto sensual
Especialista em se-

gurança da informa-
ção, Eduardo Pinheiro
afirmou que uma dica
é evitar, de todas as
formas, a produção e o
armazenamento de
conteúdo íntimo em
dispositivos digitais,
pois não existe forma
totalmente confiável
de guardá-los com se-
g u ra n ç a .
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