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Resumo 

 

O processo de midiatização no campo organizacional é o contexto em que se insere a 

presente pesquisa, resultado de dissertação defendida em abril de 2017 e que investigou 

as interações em torno de grupos que reúnem colaboradores de organizações por meio 

de dispositivos móveis. A metodologia, utilizando grupos focais, trouxe como inovação 

a metalinguagem, com a realização de três grupos focais pelo WhatsApp. Essa opção 

contribuiu para a averiguação de dados relevantes, entre eles, a incorporação desse 

aparato à rotina diária das organizações, as relações de poder nos ambientes de trabalho, 

incluindo controle e hierarquia, a adoção de discurso diferenciado diante de chefes ou 

colegas e a necessidade de estar presente mesmo fora dos muros da organização. 
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Introdução 

 

Em um meio social no qual os sujeitos atuam por meio da mídia, é possível 

observar que esse fluxo influencia a cultura, mesclando-se às atividades sociais que no 

passado ocorriam face a face com predominância. É a vida social permeada pela 

midiatização, sendo um processo de mão dupla, uma vez que os meios por vezes tendem 

a configurar os comportamentos humanos assim como também influenciam mudanças 

na sociedade e na cultura. Dependência é conceito-chave da midiatização, uma vez que 
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cultura e sociedade tornam-se dependentes da mídia sob duas perspectivas. A primeira 

delas engloba as mudanças sociais e culturais verificadas nas estruturas sociais, 

utilizando a rede com a família, as relações de trabalho e junto à comunidade. Mas não 

se trata apenas desse nível de dependência. Outra perspectiva diz respeito também à 

maneira como o uso da mídia habilita as formas de interação. “Estamos submetidos e 

reestruturados devido à difusão de todos os tipos de mídia em rede” (HJARVARD, 

2016). 

Essa mesma lógica também está presente nas relações de trabalho, cuja 

investigação das interações que transcorrem na comunicação organizacional por meio 

do WhatsApp
4
 constitui objeto do presente estudo. Para isso, partiu-se da seguinte 

indagação: até que ponto as interações informais por meio de dispositivos móveis de 

comunicação, como o WhatsApp, realizadas em grupos criados a partir de afinidades oriundas 

dos ambientes de trabalho, transformam-se em práticas de comunicação interna observadas no 

cotidiano formal das organizações? A observação desse problema de pesquisa impulsionou a 

imersão nessa temática, uma vez que se presencia nesse ambiente midiático, a priori, um 

desencaixe em relação a regras, hierarquia e fluxos de comunicação erigidos pelas organizações. 

Terra (2015) já havia explicitada essa realidade em artigo que trata do uso de redes sociais no 

ambiente informal. “As plataformas e ferramentas de mídias sociais alteraram padrões de 

comunicação e relacionamento, o que implica uma comunicação mais bidirecional e 

dialógica” (TERRA, 2015, p. 2). 

Vale aqui ressaltar que a importância deste trabalho não reside no objeto em si, 

o WhatsApp, que se trata de um dispositivo móvel que, daqui a alguns anos, pode ser 

substituído por outro mecanismo tecnológico. Trata-se, isso sim, de trazer à tona 

questões mais aprofundadas sobre as relações de comunicação organizacional que 

envolvem relações de poder, papéis assumidos frente aos demais colegas, hierarquia e 

discurso, utilizando para tal teóricos que nas décadas de 1960 e 1970 já tratavam do 

fenômeno da mobilidade do indivíduo e que se pode observar na contemporaneidade. 

O objetivo da pesquisa é investigar as interações informais de grupos que se 

estabelecem em torno das organizações e utilizam como interface o aplicativo de troca 

                                                 
4 WhatsApp é um aplicativo que possibilitou pela primeira vez a troca de mensagens entre smartphones gratuitamente 

sem precisar pagar pelos serviços das operadoras de telefonia móvel. Além disso, proporciona envio de imagens, 

vídeos, documentos e mensagens de áudio, ligações e videochamadas para qualquer contato da agenda que possua o 

dispositivo (Disponível em: Revista Veja. DALTRO, A. L. Os tubarões da internet. Veja, São Paulo, n. 9, p. 68-71, 

26 fevereiro 2014). 
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de mensagens instantâneas, cuja dinâmica atende aos requisitos do mundo corporativo 

por mobilidade, onipresença e rapidez. Interação nesse estudo compreende uma 

dinâmica comunicacional que se caracteriza por um intercâmbio e fronteiras difusas dos 

papéis enunciativos que podem ser superados ou revistos (FERRARA, 2015). Ao longo 

da pesquisa, mesmo quando se encontram expressões como trocas ou políticas 

comunicacionais, estas são utilizadas como sinônimos do conceito de interação e assim 

devem ser entendidas. Também convém comentar que, na transcrição das conversas 

realizadas nos grupos de discussão, foram mantidos os erros ortográficos por entender 

que fazem parte da análise do contexto. 

Como essas interações midiatizadas estão influenciando tomadas de decisão 

empresariais e demais rotinas corporativas, a hipótese é a de que os dispositivos móveis 

são incorporados aos processos formais de comunicação das organizações, mesmo que 

ainda sejam relegados a um processo informal de troca de mensagens nas empresas. 

Para analisar tal hipótese, buscou-se a realização de três grupos focais utilizando-se a 

metalinguagem como protocolo metodológico, com base nos pressupostos de Erving 

Goffman (1985, 2012) por vislumbrar a contribuição do autor na observação das 

minúcias na interação humana, que também podem ser verificadas nas conversações 

pelo WhatsApp. 

Em detrimento de vários outros dispositivos de trocas de mensagem 

instantânea existentes, a escolha pelo aplicativo WhatsApp se deu em razão de sua larga 

utilização no Brasil como apresentado em pesquisa realizada em nove países, uma vez 

que 76% dos brasileiros fazem uso regular do dispositivo, só perdendo para a África do 

Sul em número de usuários. Além disso, nota-se que o telefone celular teve seu uso 

social amplificado, migrando da função utilitária de realizar chamadas telefônicas para 

se tornar palco pelo qual transitam os atores e a partir do qual são encenadas as trocas 

comunicacionais por papéis assumidos pelos indivíduos. Dessa forma, o Dispositivo 

Híbrido Móvel de Conexão Multirredes (DHMCM) reúne em uma só mídia as funções 

de telefone, computador, máquina fotográfica, câmera de vídeo, processador de texto, 

redes sociais, GPS, gravador de áudio, agenda, e-mail, games e mensagens (LEMOS, 

2007, p. 25). 

 

Metalinguagem como recurso metodológico 
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Para averiguar a hipótese de que o aplicativo está sendo incorporado às rotinas 

formais das organizações, foram formados três grupos focais por intermédio do 

WhatsApp. Como método, optou-se pela metalinguagem, o que trouxe vantagens ao 

analisar os próprios recursos, usos e comportamentos no ambiente do aplicativo, 

elencando questões que foram além do roteiro previamente preparado para a realização 

das entrevistas grupais. 

O uso da metalinguagem como recurso metodológico se mostrou acertado por 

agregar diversos instrumentos que possibilitaram verificar as trocas comunicacionais em 

fluxo entre pessoas que, mesmo desconhecidas até aquele momento, possuíam 

afinidades. Para essa análise, foram empregados como embasamento teórico os 

pensamentos de Michel Foucault (1999, 2008, 2014) e a teoria das faces e das 

encenações de Erving Goffman (1985, 2012). Aqui, buscam-se as brechas não 

comunicadas de forma explícita, buscando os vazios que permitem ir além do que se vê 

na superfície (FERRARA, 2015, p. 42). 

É esse tecido comunicativo que forma as relações sociais, tendo como locus 

um dispositivo midiático que traz uma relação de poder por enquadrar as trocas 

comunicacionais no sentido de controlar gestos, condutas, opiniões e discursos dos seres 

viventes (AGAMBEN, 2009, p. 40). O estudo demonstra a intensificação das relações 

interpessoais proporcionada pelos aparatos midiáticos de trocas de mensagens 

instantâneas e suas influências. Os dispositivos móveis hibridizam as fronteiras entre o 

que é estar dentro e fora do ambiente de trabalho ou do horário do expediente. Esse 

aspecto difuso traz no campo pesquisado uma permanente exigência por estar à 

disposição, seja de chefes, subordinados ou colegas. 

Tendo como subsídios os textos, áudios e imagens (emojis)
5
 representados 

pelas conversações mantidas durante o período de uma hora de duração de cada um dos 

grupos focais, a análise das interações, considerando pressupostos de Goffman (1985, 

2012) e Foucault (1999, 2008, 2014), procurou investigar, pela linguagem, o potencial 

oculto nas interações. Não foi intenção realizar uma análise linguística das 

conversações, mas sim quanto ao que se constrói por trás dos enunciados nas chamadas 

formações discursivas, “termo que define o que pode e deve ser dito a partir de uma 

                                                 
5 Emojis são ícones que servem para expressar as emoções em comunicações via texto, geralmente por figuras 

prontas (emojis), que, por sua vez, diferenciam-se dos emoticons, que são textos tipográficos. (Disponível em 

<http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2014/07/entenda-diferenca-entre-smiley-emoticon-e-emoji.html> 

Acesso em 15 dez. 2015). 
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posição dada em uma conjuntura determinada” (FOUCAULT, 2008, p. 22). São 

diálogos que seriam mais difíceis de existir sem o aparato a reunir diversas pessoas em 

busca de um objetivo em comum, relações que estavam invisíveis nas organizações sob 

a denominação de comunicação informal e que agora podem ser escavadas, dissecadas e 

revelar um novo aspecto da arqueologia foucaultiana. 

 

Todo discurso manifesto repousaria secretamente sobre um já-dito; e 

que este já-dito não seria simplesmente uma frase já pronunciada, um 

texto já escrito, mas um "jamais-dito", um discurso sem corpo, uma 

voz tão silenciosa quanto um sopro, uma escrita que não é senão o 

vazio de seu próprio rastro (FOUCAULT, 2008, p. 28). 

 

Logo, na análise das conversações dos grupos focais, busca-se refletir sobre 

esse ambiente que envolve o discurso como uma forma de ação, analisando os discursos 

como “práticas que formam sistematicamente os objetos de que falam” (FOUCAULT, 

2008, p. 55). Ao reunir os enunciados dos grupos focais, os sujeitos evidenciaram 

algumas características que se tornaram categorias de análise, como dispersão, aqui 

entendida como a explicitação de diversos lugares e da mobilidade representada pelos 

dispositivos móveis, papéis assumidos diante dos interlocutores, lugares de fala, 

linguagem, assim como relações de poder, hierarquia e controle. 

Para investigar as práticas comunicacionais por meio do aparato midiático 

WhatsApp, foram reunidos no total 24 profissionais em três grupos focais. O primeiro 

grupo (denominado no contexto do estudo como G1), que se reuniu no dia 28 de abril 

de 2016, às 18 horas, foi formado por comunicadores que atuam em assessoria de 

imprensa e comunicação de setores públicos ou privados, que possuem larga 

experiência no atendimento a jornalistas, tratamento com as fontes (seus clientes) e 

funcionamento da práxis de uma redação. Já o segundo grupo (denominado G2), 

reunido no dia 25 de maio de 2016, às 19 horas, foi composto por coordenadores de 

marketing de empresas de diferentes segmentos. O terceiro grupo (G3), por sua vez, 

reuniu-se no dia 6 de julho de 2016, às 19h30, englobando gestores com nível 

hierárquico superior e que possuem subordinados sob sua responsabilidade, 

pertencentes a vários formatos empresariais. Os grupos foram criados pelo WhatsApp 

na manhã do referido encontro e desfeito ao término das entrevistas como uma espécie 

de simulação para a despedida nos moldes de um encontro presencial. 
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Os três grupos focais reuniram profissionais das mais variadas áreas e níveis 

hierárquicos, compondo-se na essência por colaboradores que se destacam por serem 

gestores, ou seja, terem subordinados sob sua responsabilidade e, ao mesmo tempo, 

superiores. Apenas no último grupo focal o intuito foi reunir gestores de nível 

hierárquico superior, tidos como tomadores de decisão, aqueles que estão no topo da 

cadeia produtiva, porque sua visão influencia diretamente no comportamento de todos 

os subordinados como um todo. Logo, alguns pontos de vista desses líderes 

demonstraram conflitos que ocorrem internamente na empresa pelo fato de que o 

WhatsApp tem sido considerado como instrumento paralelo à semelhança da maneira 

com que os teóricos clássicos da comunicação organizacional situam a comunicação 

informal (BERLO, 1999; MARCHIORI, 2008, 2014; MATOS, 2006; PIMENTA, 2010; 

REGO, 1986).  

 

Grupos focais e principais constatações 

 

Uma das constatações da pesquisa com os três grupos focais é a existência da 

crescente atomização do indivíduo, complexificando o termo “privatização móvel”, 

cunhado por Raymond Williams em 1974 e que já trazia em seu bojo as mudanças 

ocorridas na sociedade a partir da década de 1920 (WILLIAMS, 2016, p. 14). Essa foi 

uma das razões que explica a absorção da televisão não como um mero aparelho 

técnico, mas incorporado à cultura, à convivência e à reunião de famílias. Assim 

também o celular constitui uma mídia individualizada, que acompanha cada um dos 

sujeitos na atualidade. 

Além disso, constata-se também a transferência da fachada social para o 

ambiente midiático. Nos três grupos focais, nota-se a impregnação do discurso como 

representação das práticas e diferenças em sociedade, que suplanta os códigos de 

linguagem. 

 
O ato de falar (e todas as táticas enunciativas que implica) não pode 

ser reduzido ao conhecimento da língua. Colocando-se na perspectiva 

da enunciação, objeto deste estudo, privilegia-se o ato de falar: este 

opera no campo de um sistema linguístico; coloca em jogo uma 

apropriação, ou uma reapropriação, da língua por interlocutores; 

instaura um presente relativo a um momento e a um lugar; e 

estabelece um contrato com o outro (o interlocutor) numa rede de 

lugares e de relações (CERTEAU, 1990, p. 40). 
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Como exemplo, os profissionais nos três grupos se valeram de diferentes 

apropriações dos códigos para se apresentar e sentirem-se partícipes do processo. Isso 

remete ao que Foucault (2008, p. 30) trata sobre o alargamento de conjugações 

possibilitadas pela língua, “um conjunto finito de regras que autoriza um número 

infinito de desempenhos”. 

Em uma das ocasiões, dois participantes chegaram atrasados ao encontro e já 

se desculparam como se tivessem quebrado alguma etiqueta social. A participante MA
6
 

chegou a empregar o diminutivo como forma de atenuar o atraso por meio de gravação 

de áudio: “Boa noite pessoal. Tô um pouquinho atrasadinha, tô numa reuniãozinha aqui 

em casa”. Nota-se nessa passagem o uso da teoria das faces de Goffman (2012) de que 

as pessoas mantêm suas fachadas sociais de acordo com a imagem que se deseja 

transmitir ao outro. 

Ainda quanto aos formatos das trocas comunicacionais, observa-se que o uso 

dos emojis pelos pesquisados é recorrente no ambiente organizacional e uma forma de 

encurtar diálogos e transmitir sentimentos. No entanto, nas interações dos três grupos, 

foi possível verificar o desencontro de sentido a partir do uso corrente de um novo 

código com a complementação de ideias e sentimentos via emojis, que também vêm 

servindo para marcar o encerramento de diálogos. No entanto, quanto maior o nível 

hierárquico, maior é a cautela ao usar o recurso. “Tive constrangimento em receber e 

enviar caricaturas que pensei que era um sentido e o outro interpretou diferente. Pode 

gerar confusão” (CC, 2016). 

Hierarquia e relações de poder também podem ser verificadas de forma sutil 

nas diferenças de discurso quando os participantes relataram tratar com diretores. 

“Grupos em que tem-se gestores e Presidencia, percebo que pensam mais pra falar, são 

mais políticos, contidos, menos impulsivos e opinativos” (MB, 2016 – grifos nossos). Já 

o participante LAND, em gravação de áudio, diz notar lugares de fala diferentes 

conforme a hierarquia dos interlocutores.  

 

A linguagem muda muito realmente. Quando eu estou conversando no 

WhatsApp com pacientes, ou com gerentes ou pessoas de cargos de 

liderança dentro da empresa, eu percebo que o linguajar é muito mais 

                                                 
6 Os nomes dos participantes foram mantidos em sigilo, como convém a esse tipo de estudo na intenção de preservar 

o anonimato dos convidados. Portanto, criaram-se siglas para identificá-los. 
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formal, a escrita ela é muito mais assim, respeitadas as questões 

básicas do português. Quando essa troca de informações é a nível de 

amigos, família, uma coisa mais social, aí as abreviações vão 

surgindo, um monte de simbolozinhos ocupam espaço de palavras e 

me dá a impressão que a língua portuguesa (risos) fica meio 

desgastada nesse processo (LAND, 2016). 

 

No G3, a preocupação com normas e hierarquia é mais clara por se tratar de 

líderes empresariais, gestores situados hierarquicamente no topo da cadeia produtiva. 

Muitos participantes desse grupo acreditam que no WhatsApp as relações hierárquicas 

ficam ofuscadas, já que alguns grupos são formados reunindo num mesmo espaço 

midiático gestores e subordinados, cuja circularidade das informações independe do 

cargo ocupado. 

Em todos esses relatos, nota-se que as relações discursivas trazem uma 

arquitetura disciplinar que enquadra os atores em seus papéis. Nesse sentido, o discurso 

ocupa “um espaço de exterioridade em que se desenvolve uma rede de lugares distintos” 

(FOUCAULT, 2008, p. 61). São a autoridade e a legitimidade exercidas pela hierarquia 

que vão definir se determinado discurso é aceito. 

Embora os membros dos três grupos focais façam questão de situar as 

interações pelo WhatsApp como pertencentes à comunicação informal, funcionando 

como complemento à comunicação formal, nota-se que o discurso dos pesquisados é 

contraditório, uma vez que o uso do dispositivo midiático está interpenetrando o tecido 

formal das organizações. E, se bem canalizada, pode ser de real contribuição aos 

processos internos. “Para uma empresa que valoriza a cultura do diálogo, sua rede 

informal de notícias passa a ser vista como mais um meio de comunicação e integração 

dos indivíduos que nela trabalham” (MATOS, 2006, p. 92). 

Além da agilidade e rapidez para troca de informações rápidas, dúvidas e 

outras demandas internas, o aparato está reduzindo formas convencionais de 

comunicação interna, como ligações telefônicas, e-mails e interações face a face. No 

G3, o e-mail foi considerado como o canal formal por excelência entre nove dos dez 

participantes. Por outro lado, o aparato midiático vem reduzindo outras formas de 

contato na organização, como as conversações presenciais. “O uso de telefone de um 

setor para o outro esse já praticamente ficou suprimido com o surgimento do WhatsApp. 

Outra questão que tá caindo bastante em uso é a questão do e-mail” (LAND, 2016). 
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Fica nítida a função mecanicista ao enquadrar o aparato, aprisionando 

novamente a comunicação interna à mera ferramenta e não processo relacional. A essa 

tentativa de controle, importante notar que “o poder das organizações não mais repousa 

sobre hierarquias puramente técnico-organizacionais, mas sobre o processo de 

circulação de enunciações que se codeterminam, gerando disputas, embates de 

estratégias diversas” (FAUSTO NETO, 2014, p. 34). 

 

Ressignificação da comunicação informal nas organizações 

 

Esta pesquisa teve início com a observação do cotidiano, cuja centralidade na 

mídia, aqui representada pelo WhatsApp, vem influenciando diversas esferas da vida 

pública e privada, nos relacionamentos interpessoais e profissionais. É dessa 

constatação que partiu o estudo, com o objetivo de investigar as interações informais de 

grupos que se estabelecem em torno das organizações e utilizam como interface o 

aplicativo de troca de mensagens instantâneas. Assim, buscou-se averiguar até que 

ponto as interações informais por meio de dispositivos de comunicação, como 

WhatsApp, realizadas em grupos criados por meio de afinidades oriundas dos ambientes 

de trabalho, transformam-se em práticas de comunicação interna observadas no 

cotidiano formal das empresas. 

As lacunas a essas indagações começaram a ser preenchidas com as reflexões 

sobre a própria evolução dos processos organizacionais, que se cercaram de aparatos 

tecnológicos em resposta a demandas geradas tanto no cenário econômico quanto social. 

Assim como a família, as relações de trabalho e a comunidade são impulsionadas com 

suporte dos aparatos tecnológicos e das redes, o uso da mídia, por sua vez, habilita as 

formas de interação por ser necessário obedecer a um padrão disponibilizado aos 

sujeitos que a ela se submetem.  

Do ponto de vista econômico, a acumulação dos trabalhadores nas cidades, o 

aumento da individualização dos sujeitos e a existência de um mercado competitivo 

global são alguns fatores, entre tantos outros, que fomentaram o terreno para que os 

meios técnico-sociais proliferassem. Os colaboradores, por sua vez, indo ao encontro da 

necessidade pela urgência e pelo ajuste ao processo real time dos processos fabris e 

gerenciais, passaram a se comunicar de forma cada vez mais veloz. Nesse ritmo, 

facilitadores dos processos, como e-mail, além de outros dispositivos tecnológicos, 
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serviram a esse propósito e começaram a integrar a comunicação formal das 

organizações. Trajeto semelhante vem sendo trilhado pela incorporação do WhatsApp à 

rotina dos profissionais. O que até então servia como um mecanismo de uso pessoal de 

comunicação instantânea entre familiares e amigos foi apropriado para uso no mundo do 

trabalho. Nesse aspecto, os gestores se encontram em uma situação desafiadora, já que o 

aplicativo agiliza o intercâmbio das informações, mas traz diversas mudanças à 

dinâmica organizacional.  

Se antes o funcionário era estimulado a deixar sua vida particular em casa 

enquanto estava dedicado às oito horas da sua jornada de trabalho, na atualidade essa 

dicotomia não é mais factível. Isso porque, graças à mobilidade, vida pessoal e 

profissional se entrelaçam, complexificando o fenômeno de privatização móvel via 

media life, em que cada indivíduo customiza sua mídia e a carrega para onde for. 

Exemplo disso são as pessoas que, em suas horas de lazer, agora servem ao papel de 

responder questões de trabalho, bem como é corriqueiro receber a interferência de 

mensagens pessoais durante o expediente.  

Nas conversas dos grupos focais realizados para o presente estudo, essa foi 

uma das maiores queixas dos subordinados, porque eles têm a sensação de que não mais 

descansam, estando sempre à disposição da empresa, dos clientes e dos colegas. Já os 

gestores em cargo hierárquico elevado, ao contrário, estão habituados com essa 

demanda fora do horário regular do expediente e alegam, em algum momento, que seu 

modelo mental já está formatado para essas requisições a todo tempo. Além disso, 

também é preciso adotar um novo enfoque sobre os fluxos de comunicação, uma vez 

que os canais de comunicação unidirecionais, do topo para a base, recebem na 

contemporaneidade as influências de fluxos horizontais e transversais.  

Assim, observa-se o embaralhamento de fronteiras entre comunicação formal e 

informal, levando gestores a buscar ressignificar o próprio conceito da comunicação 

informal, cuja existência é relegada à marginalidade como demonstram as expressões 

pejorativas que a definem, como rádio-peão, rádio-corredor, central de boataria. A 

partir das conversas informais por meio do WhatsApp, passam a circular conversas que 

se tornam formais à medida que contribuem para tomadas de decisão e facilitam o 

atendimento às demandas internas, podendo este estudo contribuir para que os próprios 

teóricos da comunicação organizacional revejam o conceito de comunicação formal e 

informal, cuja fronteira hoje é difusa, que se influenciam mutuamente. 
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As interações pelo WhatsApp materializam essa realidade, uma vez que os 

gestores ainda relegam o fluxo da comunicação informal a um campo que sempre 

existiu nas empresas, mas não era reconhecido institucionalmente. Os próprios teóricos 

da comunicação organizacional mencionados no apresente texto buscam rechaçar a 

comunicação informal como lugar sombrio, impróprio, fora de controle, à margem do 

sistema formal. No entanto, a informalidade vai muito além das conversas de corredor, 

aquelas caracterizadas como roda em frente do cafezinho e nas rodas que se formam 

junto ao grupo de fumantes. Agora ganham o reforço de interações no WhatsApp, 

intervindo nos processos formais e nas decisões no cotidiano das empresas. Logo, estão 

sendo criados fluxos de conversação entre subordinados, chefes e gestores em 

dispositivos midiáticos, que só não se transforma em prática de comunicação interna por 

estar arraigado a esse sistema de crenças sobre a comunicação informal.  

Outra averiguação do estudo refere-se às relações de hierarquia, normas e 

poder. Nessa configuração comunicativa, não é necessário que o chefe ou o gestor 

hierarquicamente superior sejam o mandatário para criar grupos de discussão pelo 

dispositivo. Basta apenas a iniciativa de algum profissional formar o grupo, adicionar 

participantes e está feito. Dá-se início a conversações em fluxos laterais, que podem ter 

como administrador daquele espaço um colaborador de nível médio, localizado 

hierarquicamente longe do topo. No entanto, conforme ficou evidenciado pelos três 

grupos focais realizados, a presença do chefe ou de um superior hierárquico por si só faz 

com que os subordinados adotem fachadas ou transformem sua interação numa 

teatralização, sendo clara a cautela para colocações e mesmo o cuidado com a 

linguagem adotada ou mesmo o uso de emojis. Mais de um deles chegou a dizer que, 

quando em presença de familiares e amigos, recorre facilmente aos emojis, mas evita 

enviar os ícones no ambiente de trabalho. 

 

Considerações finais 

 

Conforme ficou notório nas interações dos grupos focais, a maioria se rende à 

agilidade e à rapidez com que reúnem informações nas suas empresas via WhatsApp. A 

opção da metalinguagem como metodologia de grupo focal no desenvolvimento do 

estudo mostrou-se acertada. Em geral, a realização de grupo focal prevê a presença 

física de todos diante da pesquisadora, mas nesse estudo a escolha se deu por discutir as 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 12 

questões do WhatsApp em seu próprio dispositivo. Essa opção evidenciou na prática 

como ocorrem as interações, o que não seria possível presencialmente, como os erros de 

grafia, que demonstram como as pessoas dão preferência à rapidez ao conversar nesse 

ambiente. As interações por dispositivos móveis demonstram que as transformações 

ocorridas na comunicação organizacional em relação às demais ferramentas são uma 

realidade nas organizações, corroborando a hipótese elencada no início do estudo sobre 

a incorporação dessas práticas comunicacionais aos processos formais. E isso só foi 

possível porque, em relação a outras ferramentas, como e-mail, os dispositivos móveis 

seguem o colaborador para onde ele for, possibilitando respostas ágeis e rápidas para 

situações emergenciais. 

No entanto, como toda escolha metodológica há limitações, neste estudo, por 

ser num espaço em que não havia presença física, as observações que poderiam vir de 

expressões faciais, tom de voz, debates acirrados e outros elementos ficaram 

prejudicados. Mas em nada atrapalhou a obtenção dos resultados a que a investigação se 

propôs.  

Já que essas práticas comunicacionais estão ajudando o gestor a realizar tarefas 

internas, cabem novos estudos para investigar questões que foram abordadas quanto à 

influência desse aparato na relação entre chefes e subordinados. Isso porque, entre os 

resultados que emergiram dos grupos focais, destaca-se a preocupação dos gestores com 

as demandas trabalhistas que podem se originar das conversas mantidas com 

colaboradores fora do horário de expediente e que se configuram como hora extra, de 

acordo com entendimento dos tribunais. Além disso, outra preocupação elencada é a 

facilidade com que o colaborador pode fotografar conversas pelo aplicativo e guardá-las 

em eventuais futuras demandas por assédio moral. Também suscitam estudos acerca do 

possível uso do WhatsApp a serviço da exploração do capital e da alienação da mão de 

obra, visto que os colaboradores permanecem trabalhando além dos muros das 

organizações.  

 Isso leva a uma outra questão referente à necessidade de equilíbrio nas 

relações e uso do dispositivo. Ainda são poucas as organizações que elaboram manuais 

ou políticas para uso interno do WhatsApp, sendo uma das necessidades apontadas por 

este estudo. Se nesse aspecto é preciso haver uma normatização, nas conversas pelo 

WhatsApp não precisa existir nenhum contrato formal escrito para que as pessoas se 

invistam de suas fachadas como forma de preservar a imagem que os outros têm delas 
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no ambiente corporativo. Nos grupos focais, isso se tornou evidente quando os 

participantes demonstraram haver relaxamento quando estão em frente de familiares e 

amigos, diferentemente do padrão adotado no ambiente organizacional. A hierarquia 

pode ser observada nos grupos por meio de manutenção da linguagem textual formal e 

pela forma com que os profissionais empregam emojis, o que denotaria a transmissão de 

uma imagem não condizente com o cargo ocupado. 

Outra observação é de que o ambiente do WhatsApp pode ser considerado um 

campo social à medida que estão em jogo novas formas de poder, com traços sutis 

formados por enunciados, letras maiúsculas para se impor diante dos demais e até 

pontuações em demasia para transmitir significados implícitos. Como um dos 

entrevistados observou, os textos falam e sobressaem-se com novos sentidos que vão 

além dos textos, das gravações em áudio ou vídeo, já que no caso do WhatsApp há 

diversos recursos que operam em conjunto e pelos quais demarcam-se esses domínios 

dentro da organização. São enunciações que obedecem a um rigoroso controle interno, 

do indivíduo, antes de ser transferidas para o externo, as conversações. 

Já as conversas pelo dispositivo seguem uma ordem circular, caracterizada por 

várias vozes em intercâmbio com diversos interlocutores, cujas interações se 

sobrepõem. Isso ficou demonstrado nas entrevistas pelos grupos focais, quando um 

membro respondia pergunta feita instantes antes pela pesquisadora, enquanto outros 

integrantes já estavam discutindo outro tema de forma que havia coenunciadores agindo 

ao mesmo tempo e tratando de assuntos diferentes.  

Se o fluxo está seguindo um bom ritmo, muitas vezes nas organizações o 

desencontro de sentidos pode estar presente no que os teóricos denominam como ruído 

de comunicação. Responsáveis por esse desencaixe, os emojis servem como 

encurtadores de diálogo e para tornar a comunicação mais próxima e afetiva, 

transmitindo sentimentos que, de outro modo, não estariam visíveis por se tratar de um 

diálogo mediado e não face a face. No entanto, nem sempre a intencionalidade com que 

se envia um emoji é interpretado da mesma forma pelo interlocutor, porque as imagens 

nem sempre são universais ou fazem parte dos valores de todas as pessoas. Um dos 

membros admite que mandou ao interlocutor uma carinha vermelha, mas foi 

interpretado como se ele estivesse com raiva. Outros também relataram situações 

semelhantes de desencontro entre o emoji enviado e sua interpretação, deixando lugar a 

brechas que, em um ambiente corporativo, podem dar margem a diferentes 
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interpretações que nem sempre são checadas pelo receptor, ocasionando ruídos, 

conflitos e embates. Assim, da mesma forma que se aprende a agir em sociedade 

observando as regras e aperfeiçoando habilidades, como atestam Berger e Luckmann, a 

competência comunicativa pode estar ganhando um reforço com as práticas 

comunicacionais pelo WhatsApp, já que os enunciados trazem em seu bojo a essência 

do indivíduo que deixa se tornar visível aos demais. 

Se o capital humano é considerado, na retórica, o maior bem que as empresas 

possuem para fazer frente à competitividade, as trocas comunicacionais realizadas por 

meio do WhatsApp podem representar o momento de considerar a comunicação 

informal como um elo importante no ecossistema organizacional. São esses diálogos 

que proporcionam a circularidade de opiniões diversas e o acolhimento do contraditório 

como um ingrediente que se soma ao desenvolvimento empresarial. Este ainda é um 

caminho a ser trilhado pelos gestores, profissionais que atuam em comunicação interna 

e demais colaboradores, sendo necessário ter consciência de que este é um trabalho 

coletivo e construído em pares, podendo romper paradigmas encontrados nas áreas da 

comunicação, administração e organização. 
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