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Resumo 

 

Este artigo busca analisar como a tecnologia modificou as relações de trabalho desde a 

Revolução Industrial e como, na época atual, o aplicativo de mensagens instantâneas 

WhatsApp Menssenger vem mudando a forma de comunicação na sociedade, refletindo 

também na Comunicação Interna das empresas. A fundamentação teórica faz um recorte 

a partir da teoria de Castells sobre a Internet e Sociedade de Rede, que impactaram a 

cultura organizacional. Para reforçar a hipótese apresentada, a metodologia empregada 

foi a de pesquisa quantitativa e qualitativa, que proporcionou o levantamento de opinião 

desses profissionais conectados, confirmando o intenso uso do aplicativo durante o 

horário de trabalho (68,9%), sobre assuntos corporativos (68,4%) e com colegas de 

trabalho (80,6%) para troca de mensagens compartilhadas. 
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Introdução 

As mudanças sociais e econômicas ocasionadas pela Globalização e o 

surgimento da Internet, no século XX, foram intensificadas pelo avanço das tecnologias 

da informação e o consequente impacto dessas inovações nas comunicações. Esse novo 

modelo de comunicação refletiu, diretamente, nos relacionamentos que, por influência 

da Era da Informação, tornou as pessoas mais proativas no sentido de se informarem e 

buscarem conhecimento, colaborando com suas próprias histórias e experiências.  
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Frente às novas tecnologias, os indivíduos estão cada vez mais conectados e para 

se adaptar ao processo de midiatização pelo qual a sociedade vem passando, as 

organizações buscam se moldar ao novo perfil do empregado e sua relação com a 

tecnologia, adotando posturas inovadoras na intenção de atender o cliente interno e suas 

necessidades, na intenção de melhorar, assim, a performance com foco em resultados. 

Neste cenário, o aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp ganha cada vez mais 

força e espaço, sendo hoje o aplicativo mais usado no mundo. O Brasil, de acordo com 

o Mobile Ecosystem Forum - MEF
5
, é o segundo país em número de usuários desta 

mídia, ficando atrás apenas da África do Sul. Ainda de acordo com a pesquisa do MEF, 

76% dos usuários mobile brasileiros utilizam regularmente o aplicativo no País. O uso 

intenso gera efeitos sobre a sociedade, sobrepondo-se ao processo tradicional de 

relacionamento, gerando novas formas de comunicação em rede, se integrando ao 

contexto social de forma natural. Este novo formato refletiu em outras esferas que 

permeiam as instituições, incluindo as relações de trabalho e até a atuação da Justiça.  

Levando em consideração esse fenômeno e inspirado pela pesquisa WhatsApp, 

Trabalho e Comunicação (CARRAMENNA; CAPELLANO; MANSI, 2015), este 

artigo tem como objetivo levantar a discussão sobre a temática, analisando como a 

tecnologia modificou a forma de interagir do indivíduo, embasada por pesquisa 

quantitativa e qualitativa realizada por meio da rede social. 

 

A Evolução das Relações de Trabalho 

O século XVIII foi marcado pelo êxodo do campo para a cidade e o início da 

Revolução Industrial, uma época de grandes mudanças na sociedade. O trabalhador do 

campo deixou de dominar o processo de produzir apenas aquilo que consumia e passou 

a ser mão-de-obra das grandes manufaturas, que cresciam na Europa gerando lucro para 

a classe burguesa. O trabalho dos operários era rotineiro, engessado e insalubre e, à 

medida que a tecnologia ia avançando, os acidentes de trabalho só aumentavam. Cada 

vez se trabalhava mais e se ganhava menos. Até que surgiram os sindicatos e a luta por 

melhores condições de trabalho, que foram conseguindo avanços e direitos, ao longo do 

tempo, para os trabalhadores. 

A  inserção  dos  direitos  sociais  em  Tratados  Internacionais – Tratado  de  

Versalhes, Constituição da OIT, Declaração da Filadélfia – e em textos 

                                                 
5
 O Mobile Ecosystem Forum é um órgão de comércio global que atua para abordar questões que afetam o amplo 

ecossistema móvel. Fundada em 2000 e com sede no Reino Unido, a MEF possui representantes em toda a África, 

Ásia, Europa, Oriente Médio, América Latina e América do Norte. Fonte: https://mobileecosystemforum.com/about/ 
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constitucionais – México de 1917 e  Weimar  1919 – trouxeram  o  conceito  de  

que  o  trabalho  humano  é  algo  que  deve  ser protegido  tanto  do  ponto  de  

vista  econômico,  pois  é  através  do  trabalho  que  há  a  criação  e circulação 

de bens e riquezas, quanto do ponto de vista social, pois quem executa o 

trabalho é um ser humano, dotado de personalidade, capacidade e direitos 

fundamentais inerentes à sua condição humana. (STUCHI, 2010, p.135).  

 

A chamada segunda Revolução Industrial foi marcada pelo Fordismo
6
, modelo 

de gestão criado em 1914 que alcançou o ápice no pós-guerra (1918), implantando um 

sistema de produção em massa com linha de montagem automatizada.  

 

Para construir os carros que o tornaram um empresário conhecido em todo o 

mundo, Henry Ford precisava apenas de pares de mãos. Mas com esses pares, 

vinha sempre o ser humano com toda a sua complexidade e variabilidade. [...]. 

As empresas brasileiras parecem já ter entendido que ambientes corporativos 

baseados no paternalismo, no favor, na desinformação e no desestímulo, geram 

uma força de trabalho servil, triste e desunida. (BRUM, 2010, p.17) 

 

O Toyotismo
7
 surgiu depois, contrariando essa lógica e apresentando como 

característica a popularização nas indústrias com a implantação do Sistema Toyota de 

Produção, tendo como um dos princípios primordiais o respeito às pessoas e ao trabalho 

em grupo.  

O novo tempo é o da parceria entre a empresa e suas equipes. É o que reconhece 

que, mais do que as máquinas, o capital, os clientes e fornecedores, os 

empregados são um bem inestimável para as empresas que pretendem atingir o 

sucesso. (SOUZA, 2010, p.24): 

 

Assim, teve início esse movimento de valorização das pessoas como parte do 

processo produtivo, estimulando o crescimento pessoal e profissional do indivíduo e do 

coletivo dentro das empresas, com base sustentável no conhecimento. 

 

A Era da informação 

Na metade do século XX, ao voltar da Segunda Guerra Mundial, os soldados 

americanos não queriam mais somente a garantia de uma renda e uma vida tranquila. 

                                                 
6
 Fordismo, termo criado por Henry Ford, em 1914, refere-se aos sistemas de produção em massa (linha de produção) 

e gestão idealizados em 1913 pelo empresário americano Henry Ford (1863-1947). Trata-se de uma forma de 

racionalização da produção capitalista baseada em inovações técnicas e organizacionais que se articulam tendo em 

vista, de um lado a produção em massa e, do outro, o consumo em massa. Esse modelo revolucionou a indústria Ele  

criou o mercado de massa para os automóveis. Sua obsessão era tornar o automóvel tão barato que todos poderiam 

comprá-lo. Fonte: Wikipedia (https://pt.wikipedia.org/wiki/Fordismo); 

 
7 O Sistema Toyota de Produção, também conhecido como Toyotismo, é um sistema de produção desenvolvido pela 

Toyota entre 1948 e 1975, que aumenta a produtividade e a eficiência, evitando o desperdício, como tempo de espera.  

O Sistema Toyota de Produção utiliza várias ferramentas e técnicas, como kanban, círculos de qualidade, QFD, 

células de trabalho ou de produção, entre outras. Fonte: Wikipedia 

(https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_Toyota_de_Produ%C3%A7%C3%A3o) 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_Toyota_de_Produ%C3%A7%C3%A3o


 

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

 

 4 

Eles passaram a ter como uma das principais exigências a oportunidade de poder expor 

o que aprenderam e colocar as próprias experiências para o público, principalmente nas 

universidades. De acordo com KUMAR (1997, p.20), “se as duas primeiras foram 

revoluções em energia - baseadas no vapor e na eletricidade – a terceira, e sobre isso havia 

acordo geral, era a da informação”. Desta forma: 

 

A ideia básica da sociedade pós-industrial, porém, era a evolução para uma 

sociedade de serviços e o rápido crescimento de oportunidades de emprego para 

profissionais liberais e de nível técnico. (KUMAR, 1998, p. 21). 

 

Marcada por profundas evoluções no campo tecnológico e pautada pelo 

conhecimento e pesquisa, a Terceira Revolução Industrial
8
 reverberou no surgimento da 

Internet. Fruto da guerra militar, social, econômica e tecnológica dos conflitos entre 

Estados Unidos e a extinta União Soviética, a Internet surgiu no final dos anos 60, 

“idealizada como um modelo de troca e compartilhamento de informações que 

permitisse a descentralização da mesma”, conforme informações do Wikipedia
9
. 

Castells (2003) diz que “o que permitiu à Internet abarcar o mundo todo foi o 

desenvolvimento da www. Esta é uma aplicação de compartilhamento de informação 

desenvolvida em 1990 por um programador inglês, Tim Berners-Lee”. Para ele, 

“embora não tivesse consciência disso, seu trabalho continuava uma longa tradição de 

ideias e projetos técnicos que, meio século antes, buscara a possibilidade de associar 

fontes de informação através da computação interativa.”, explica o autor.  (2003, 

pág.17) 

A internet é o tecido de nossas vidas. Se a tecnologia da informação é hoje o 

que a eletricidade foi na Era Industrial, em nossa época a internet poderia ser 

equiparada  tanto a uma rede elétrica quanto ao motor elétrico em razão de sua 

capacidade de distribuir a força da informação por todo o domínio da atividade 

humana. Ademais, à medida que novas tecnologias de geração e distribuição de 

energia tornaram possível a fábrica e a grande corporação como os fundamentos 

organizacionais da sociedade industrial, a Internet passou a ser a base 

tecnológica para a forma organizacional da Era da Informação: a rede. 

(CASTELLS, 2003, p.7) 

 

A popularização dessa potência intensificou o avanço das tecnologias da 

informação e das comunicações mudando a rotina da sociedade e das organizações, que 

                                                 
8
 A robótica é marcante na Terceira Revolução Industrial. O mundo, após a segunda metade do século XX, depois da 

Segunda Guerra Mundial, ingressou em uma etapa de profundas evoluções no campo tecnológico desencadeada 

principalmente pela junção entre conhecimento científico e produção industrial. Fonte: Mundo Educação -  

mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/terceira-revolucao-industrial.htm. 
9 A Wikipédia é um projeto de enciclopédia multilíngue de licença livre, baseado na web e escrito de maneira 

colaborativa; encontra-se, atualmente, sob a administração da Fundação Wikimedia, uma organização sem fins 

lucrativos. Fonte Wikipedia - https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia 
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tiveram, mesmo com resistência, de se modernizar para acompanhar esse processo de 

mudança pelo qual passavam seus funcionários.  

 

“No final do século XX, três processos independentes se uniram, inaugurando 

uma nova estrutura social predominantemente baseada em redes: as exigências 

da economia por flexibilidade administrativa e por globalização do capital, da 

produção ao comércio: as demandas da sociedade, em que os valores da 

liberdade individual e da comunicação aberta tornaram-se supremos; os avanços 

extraordinários na computação e nas telecomunicações possibilitados pela 

revolução microeletrônica. Sob essas condições, a Internet, uma mídia obscura 

sem muita aplicação além dos mundos isolados dos cientistas computacionais, 

dos hackers e das comunidades contraculturais, tornou-se a alavanca na 

transição para uma nova forma de sociedade – a sociedade de rede – , e com ela 

para uma nova economia. (CASTELLS, 2003, pág.8) 

 

O conhecimento passou a desempenhar um importante papel na vida social, 

econômica, cultural e política e essa mudança pôde ser sentida, na mesma proporção, 

em todas as instituições.  

 

A Sociedade de Rede e o Processo De Midiatização 

A tecnologia não trouxe só facilidades e avanços industriais para o mundo pós-

moderno.  

A vida pós-moderna é marcada por uma sociedade global sem fronteiras. O 

sentido do espaço global mudou e com este fato veio uma mudança correlativa 

no sentido do tempo – a transformação do mundo e das relações sociais levam a 

mudanças também na visão que se tem a respeito da ideia de tempo. As 

qualidades objetivas do tempo e do espaço foram modificadas de tal forma que 

levou o indivíduo a alterar, inclusive, a forma de representação do mundo para 

si próprio, foi estabelecido o funcionamento de novos modos de pensar sobre o 

tempo e o espaço e de vivenciá-los. (MENEZES, p.2). 

 

A tecnologia conectou a sociedade, quebrando barreiras de tempo e espaço. 

Segundo Castells (2015), “a Sociedade em Rede é uma sociedade global. No entanto, 

não significa que as pessoas de todo o mundo estão incluídas nessas redes, mas todos 

são afetados pelos processos que ocorrem nelas, que constituem a estrutura social”. 

Então, por mais que se resista a entrar nesse mundo digital, a sociedade está cada vez 

mais inserida nesse fluxo híbrido que norteia hoje as relações. “A sociedade em rede se 

espalha seletivamente por todo o planeta, funcionando em locais, culturas, organizações 

e instituições preexistentes que ainda compreendem a maior parte do ambiente material 

da vida das pessoas” (CASTELLS, 2015). Levando em consideração essa nova 
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configuração da sociedade, onde a informação e o conhecimento tornam-se valores 

essenciais, os relacionamentos tomaram um caminho sem volta.  

 

Comunicação e sociedade, imbricadas na produção de sentido, articulam-se 

nesse crisol de cultura que é resultado da emergência e do extremo 

desenvolvimento tecnológico. Mais do que um estágio na evolução, ele é um 

salto qualitativo que estabelece o totalmente novo na sociedade. O resultado 

desse movimento cria um ambiente (que chamamos de sociedade em 

midiatização) que configura para as pessoas um novo modo de ser no mundo, 

pelo qual os meios não mais são utilizados como instrumentos possibilitadores 

das relações pessoais, mas fazem parte da autocompreensão social e individual. 

A identidade é construída a partir da interação com os meios. A pessoa não é 

um “eu” que usa instrumentos como extensão de seu corpo, mas um indivíduo 

que se autocompreende como um ser que preza as suas relações e conexões por 

meio dos instrumentos tecnológicos de comunicação. A sociedade em processo 

de midiatização é maior, mais abrangente, que a dinâmica da comunicação até 

agora levada a cabo na chamada sociedade dos meios. Não é somente a 

comunicação que é potencializada, isto é, não são apenas as possibilidades de 

comunicação, por meios tecnológicos extremamente sofisticados, que 

caracterizam o contexto atual, mas a sofisticação tecnológica, amplamente 

utilizada pelas pessoas desde a mais tenra idade, cria um novo ambiente matriz 

que acaba por determinar o modo de ser, pensar e agir em sociedade. A esse 

ambiente matriz designamos de “sociedade em midiatização.” (GOMES, 

2016).
10

  

 

Com isso, podemos dizer que as mídias, principalmente através das redes sociais, 

passaram a influenciar o comportamento e as relações em coletividade.  

 

O aplicativo WhatsApp Messenger 

O WhatsApp foi criado em 2009
11

 e, pouco tempo, depois foi transformado em 

um aplicativo de mensagens pelo smartphone. Uma das prioridades dos 

desenvolvedores da tecnologia era que o aplicativo fosse limpo, objetivo e sem 

anúncios: “Nós queríamos saber o mínimo possível sobre nossos usuários. Nós não 

éramos direcionados pela propaganda, então não precisávamos de dados pessoais.” 

(CANALTECH)
12

.  

Para Henry Jenkins (2009), que desenvolveu o conceito de Convergência 

Midiática, “o recebimento de informações, por exemplo, já não pode ser mais 

                                                 
10 Rev Famecos (Online). Porto Alegre, v. 23, n. 2, maio, junho, julho e agosto de 2016. 
11 Após sair da empresa Yahoo, em 2007, onde ocupava o cargo de Gerente de Engenharia e Infraestrutura, os 

americanos Jan Koum e seu amigo e sócio Brian Acton tentaram ingressar na empresa Facebook, mas não obtiveram 

sucesso. Esse foi o combustível para Jan acender a sua chama empreendedora e ter a ideia de desenvolver um 

aplicativo que revelasse o status das pessoas em seus celulares. Fonte: Site CanalTech - 

https://canaltech.com.br/apps/WhatsApp-e-o-servico-de-mensagens-instantaneas-mais-usado-no-Brasil/.  
12 O Canaltech é plataforma multimídia, criada em 2012, com foco na produção de conteúdo de tecnologia em texto, 

áudio e vídeo, que traz informações sobre os principais acontecimentos do mundo da tecnologia. Site: 

https://canaltech.com.br/sobre/. 

https://canaltech.com.br/apps/WhatsApp-e-o-servico-de-mensagens-instantaneas-mais-usado-no-Brasil/
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considerado com passivo, pois o receptor quer seja ele usuário, telespectador ou leitor, 

também é produtor e disseminador”. O WhatsApp é um exemplo inovador dentro deste 

conceito, uma vez que é mais do que um aplicativo de smartphone, é uma mídia que 

permite ao usuário estar sempre conectado e reúne diversas funcionalidades em uma só 

rede social, possibilidade a interação, produção e acesso a conteúdos em tempo real, se 

integrando aos contatos da agenda de telefones do smartphone, sem necessidade de 

login e senha.  

A rede social trouxe funcionalidades nunca antes condensadas em uma só, 

apresentando ainda novidades e facilidades de interação: não precisa ser aceito para 

trocar mensagens com outro usuário; possibilita o compartilhamento de informações e 

contatos, vídeos, áudios, músicas; oferece ligações de voz e vídeos chamadas; total 

mobilidade e rapidez no envio das mensagens de texto e voz, sem cobranças de taxas 

adicionais de qualquer país do planeta; possibilidade de criar grupos e enviar 

informação de um para muitos e de muitos para muitos; compartilhamento de 

localização e mapas; recebimento de mensagens off-line; backup de conversas; gera 

mensagens para múltiplos contatos de uma só vez; entre outras funções. Com tantas 

qualidades, o aplicativo ganhou força e cresceu muito rápido em diversos países, 

inclusive, os de difícil acesso tecnológico e os poucos desenvolvidos.   

Após cinco anos da criação do aplicativo, Mark Zuckerberg, proprietário do 

Facebook, de olho nesta potência, adquiriu a empresa por US$ 19 bilhões, em 2014. 

Dados de reportagem no site Tecmundo
13

 salientam que “desse valor, US$ 4 bilhões 

serão pagos em dinheiro, US$ 12 bilhões em ações do Facebook e outros US$ 3 bilhões 

em ações restritas serão divididas entre os funcionários do WhatsApp ao longo dos 

próximos 4 anos. Os valores são altos até mesmo para a indústria tecnológica, 

acostumada a vultuosas quantias: as compras da Motorola pela Lenovo e da Nokia pela 

Microsoft, juntas, somam US$ 10,09 bilhões”.  

No Brasil, o aplicativo já bateu a marca de 120 milhões de usuários. É o país 

campeão da América Latina e o segundo do mundo, perdendo apenas para a África do 

Sul
14

. De acordo com o site Olhar Digital
15

, “os números impressionam, principalmente 

                                                 
13

 Tecmundo é um site de tecnologia nascido como um braço do site Baixaki em 2005. Publica notícias, artigos e 

conteúdos especiais relacionados a tecnologia, incluindo telefonia móvel, hardware, redes sociais, internet e grandes 

empresas do ramo. Fonte: Wikipedia.org  
14 Dados retirados da matéria “Tecnologia: Brasil é um dos países que mais usam WhatsApp, 2016”, na  versão 

online revista EXAME, da Editora Abril - exame.abril.com.br. 
15 Olhar Digital é um site especializado em notícias sobre tecnologia. Dados retirados da matéria “WhatsApp revela 

número de usuários no Brasil” - olhardigital.com.br 



 

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

 

 8 

pelo fato de que o Facebook atingiu a marca de 1 bilhão de usuários ativos somente no 

ano de 2016, após 12 anos de sua criação. Já o WhatsApp, conta com 1,2 bilhões de 

usuários ativos no mundo em 8 anos de atividade”. 

Hoje, a mídia é mais que um aplicativo de troca de mensagens instantânea. Com 

a amplitude que tomou, as mensagens trocadas no WhatsApp já compõem até peças 

jurídicas (por meio do registro feito por print no aplicativo e que hoje é aceito como 

prova em processos jurídicos) e passou a ser usado pelo Judiciário, também,  como 

opção válida para intimações, caso as partes envolvidas optem por aderir 

voluntariamente, além de ser necessária a confirmação do recebimento do 

comunicado
16

. O magistrado Gabriel Consigliero Lessa foi autor da prática de uso do 

WhatsApp para expedição de mandados de intimação. Em entrevista para reportagem 

publicada no site do Conselho Nacional de Justiça, ele declarou que “o recurso 

tecnológico se caracterizou como um aliado do Poder Judiciário, evitando a morosidade 

no processo judicial. Com a aplicação da Portaria observou-se, de imediato, redução dos 

custos e do período de trâmite processual. ” 

 

O WhatsApp como Ferramenta de Empoderamento dos Colaboradores    

            O WhatsApp não caiu de paraquedas dentro das organizações, nem foi adotado 

por elas por iniciativa própria. Com a popularização do smartphone e o crescimento do 

número de usuários dessa mídia, o usuário passou a usá-la com intensidade no ambiente 

de trabalho. A popularização do aplicativo chegou de forma tão veloz que, em muitas 

organizações, assumiu o lugar de canais oficiais de comunicação pela instantaneidade, 

em substituição aos e-mails marketing, jornal mural e recados na intranet que são 

usualmente praticados pelas empresas. Na comunicação extraoficial, o WhatsApp 

tornou-se a nova “rádio-peão”, digitalizando a conversa que acontecia na hora cafezinho 

e que agora podem ser trocadas em qualquer lugar e a qualquer hora de forma discreta, 

passando a sensação de segurança para o usuários, principalmente, por, em sua maioria, 

eles usarem dispositivos móveis pessoais.  

 
O WhatsApp tem um papel preponderante no processo de midiatização da 

comunicação informal nas organizações. Presente no bolso de 99% dos usuários 

de smartphones, o WhatsApp se insere e se articula com a comunicação 

informal das organizações, tornando-se parte natural dela. (CARRAMENNA, 

CAPPELANO, MANSI, 2015, p.4).  

                                                 
16

 Dados retirados de notícia publicada no site do Conselho Nacional de Justiça – www.cnj.jus.br 
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Não só ele, mas outras redes sociais, erradicaram definitivamente a exclusividade de 

emissor, receptor e produtor de conteúdo.  

 

Nem sempre o ambiente corporativo deu espaço oficial para o empregado falar 

e ser ouvido e, dessa forma, naturalmente, ele encontrou na conversa informal o 

seu lugar de diálogo. Nessa conversa, ele é capaz de modificar e é modificado, 

de codificar e decodificar; ele é emissor e receptor, de tal forma que 

expectativas, compreensão e sentidos daquilo que é comunicado se atualizem 

constantemente. Não é difícil perceber que com as mídias digitais essa lógica se 

reorganiza a partir da tecnologia. (CARRAMENNA, CAPPELANO, MANSI, 

2015, p.4). 

 

Trata-se de um movimento híbrido, orgânico e participativo, onde todos produzem, 

emitem e recebem de maneira equiparada.  Os colaboradores se sentem mais à vontade 

em externar opiniões pelas mídias, pois os grupos virtuais aos quais vão se inserindo, 

através do WhatsApp, tendem a oferecer afinidades e uma espaço de visibilidade das 

opiniões e feitos de cada um.  

 

Os reflexos do WhatsApp na Comunicação Interna  

Quando falamos de relações sociais, podemos facilmente trazer essas 

características para o ambiente institucional e falar do impacto nas relações de trabalho 

e das novas perspectivas da Comunicação Organizacional. Com a Comunicação Interna 

nas empresas, o processo não podia ser diferente. De acordo com KUNSCH (1995), 

define-se comunicação interna como “uma ferramenta estratégica para compatibilização 

dos interesses dos empregados e da empresa, através do estímulo ao diálogo, à troca de 

informações e de experiências e à participação de todos os níveis”. É um trabalho que 

tem como objetivo gerar satisfação no empregado e alinhar expectativas, ou seja, 

quando uma instituição possui fluidez comunicacional, engajamento, credibilidade e 

transparência, tudo fica mais fácil de ser compreendido e proporciona um clima 

organizacional positivo entre os colaboradores.  

Sendo uma empresa formada por pessoas, se reflete dentro dela o 

comportamento que a sociedade tem fora. Assim, as relações dentro do ambiente de 

trabalho foram naturalmente afetadas pelo processo de midiatização, que tomou espaços  

estabelecidos formalmente pela empresa e também os não formais, assumindo a lacuna 

de organizações que não são transparentes e ágeis em seus comunicados e fazendo com 

que os funcionários troquem e busquem informações por mídias instaladas em 
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dispositivos móveis e particulares, tendo eles, assim, mais confiança que aquela troca de 

informação também não será controlada. 

Podemos dizer que não há mais espaço para entender uma comunicação que 

seja efetivamente interna (como usualmente foi chamada), ou seja, que fique 

limitada aos muros (físicos ou imaginários) da organização. O empregado 

sempre foi um cidadão do mundo, e, agora, mais do que nunca, permanecerá 

sendo, pertencendo a um ambiente muito mais amplo do que o de sua vivência 

corporativa, E as mídias digitais acentuaram essa característica de forma 

irreversível (CARRAMENNA, CAPPELANO, MANSI, 2015, p.4). 

 

Vale salientar, no entanto, que o uso excessivo do aplicativo dentro do ambiente 

de trabalho vem gerando conflitos e consequências desastrosas para os colaboradores de 

algumas empresas. Dados do Jornal A Tribuna
17

 revelam que 10 mil empregados foram 

demitidos por causa do WhatsApp, somente no estado brasileiro do Espírito Santo. O 

levantamento é com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (Caged), num período de um ano. 

A psicóloga e especialista em pessoas e carreiras Gisélia Curry estimou, em 

entrevista para a reportagem do Jornal A Tribuna, que “5% dos desligamentos ocorrem 

por excessos ou por falar mal da empresa ou dos chefes no WhatsApp. E grande parte 

dessas demissões ocorre de forma velada, ou seja, o funcionário muitas vezes não é 

comunicado que esse foi o motivo do desligamento. O WhatsApp é uma realidade que 

não tem volta e virou uma ferramenta de comunicação até mesmo nas empresas. O 

problema é que ela requer cuidado, pois há várias situações em que ele tem destruído a 

imagem de profissionais.”. A profissional explicou ainda para o periódico que “antes era 

comum falar mal da empresa nos corredores, mas hoje eles utilizam o WhatsApp, em 

que tudo fica registrado. E quando os chefes ficam sabendo, há uma quebra da 

confiança e o empregador não vai querer ficar com aquele funcionário.”. 

 

Metodologia e Análise de Dados 

Tendo como base a pesquisa WhatsApp, Trabalho e Comunicação 

(CARRAMENNA; CAPELLANO; MANSI, 2015), a metodologia adotada para 

construção deste artigo foi pesquisa bibliográfica sobre o tema e, como complemento, 

foi realizado levantamento de opinião através de questionário quantitativo elaborado na 

plataforma do Google Forms, com 34 perguntas, compartilhado exclusivamente pelo 

aplicativo WhatsApp. Os dados foram coletados no mês de julho do corrente ano, num 

                                                 
17 O Jornal A Tribuna é um periódico impresso tradicional produzido na cidade de Vitória, no Espírito Santo. Os 

dados coletados foram acessados através de sua versão online, acessível em tribunaonline.com.br.  
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período de cinco dias, intitulado como O Impacto do Aplicativo WhatsApp nas 

Relações de Trabalho e os Reflexos na Comunicação Interna das Empresas. Ao 

término do período, contamos com 206 respondentes, com idades entre 18 e 65 anos, de 

14 estados do Brasil. 

O resultado da pesquisa mostrou que 100% dos entrevistados usam o WhatsApp, 

sendo 58,7% deste público formado por mulheres e com Pós-Graduação Completa - 

Especialização e MBA (21,4%). Da amostra, 55,3% pertencem a empresas privadas, 

27,2% a empresas públicas, 5,4% do terceiro setor e 12,1% outros segmentos.  
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Deste público, mais de 60% informou que está o tempo todo conectado. De um 

modo geral, o aplicativo funciona para troca de mensagens com os diversos públicos 

que o usuário se relaciona, sendo usado por 68,9% dos pesquisados durante o horário de 

trabalho, sendo em maior parte (81,6%) de seu celular pessoal, reforçando a questão da 

segurança que aquela informação pelo aplicativo não será rastreada.  

A amostra revela ainda que 35,9% dos usuários participam de 6 a 10 grupos de 

WhatsApp e, dentre eles, 68,4% diz que de 1 a 3 grupos que estão inseridos são de 

assuntos relacionados a trabalho. Além disso, 80,6% desses grupos são formados por 

colegas do emprego e 37,9% dos respondentes afirmaram que reconhecem o WhatsApp 

como ferramenta de trabalho, o que comprova a grande inserção desta tecnologia no 

ambiente corporativo.  

 

 

Vale ressaltar um fato interessante é que, mesmo com essa mídia sendo tão 

popular na sociedade de hoje, 35,5% das empresas dos respondentes não prestam 

nenhuma orientação sobre o uso do WhatsApp, para os funcionários, embora 61,2% 

dessas empresas já possuírem grupo oficiais de compartilhamento de mensagens e 

27,2% deles serem administrados e munidos de informações pela gerência corporativa. 

Em relação à comunicação com a liderança, a maior parte dos respondentes (41,7%) 

afirma que às vezes recebe orientações e demandas pelo WhatsApp, enquanto uma 

importante fatia (30,1%) ressalta que sempre recebem atividades pelo aplicativo e 

responde "imediatamente" (23,8%) ou "assim que pode" (67%). Ainda que 

inconveniente este tipo de acesso irrestrito da empresa ou do líder ao funcionário e a 

necessidade instantânea de respondê-los, um dado da pesquisa chama atenção: 50% dos 

respondentes afirmam que o WhatsApp é o melhor forma de ser informado das notícias 
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da empresa, dividindo, quase que igualmente, as atenções com o e-mail corporativo, 

escolhido por 52,4% como a melhor forma de ser comunicado. 

 
 

Conclusão 

Embasado à luz da teoria de Manuel Castells e dos demais autores citados e 

confirmada pela pesquisa realizada, podemos afirmar a abrangência das mídias nas 

relações e, especificamente, do aplicativo WhatsApp no ambiente de trabalho é concreta, 

impactante e foi estabelecida de forma tão natural que muitas empresas ainda não 

possuem orientações ou reações a isso. O uso sem limites e as consequências que o 

aplicativo vem trazendo para a vida do profissional da pós-modernidade levanta 

importantes reflexões que precisam ser aprofundadas sobre as corporações, a relação 

líder-equipe e a postura dos colaboradores em relação às ações da empresa. Será que a 

liderança está falando a língua dos colaboradores e reconhece suas preferências? Será 

que a comunicação nas empresas é mesmo eficaz? Será que o canal escolhido pela 

direção para informar é aquele que os funcionários usam? 

Assim como a mídia busca chegar onde o consumidor está inserido, atendendo 

seus gostos e ouvindo seus feedbacks sobre os produtos midiáticos, as organizações que 

reconhecem e valorizam as pessoas que fazem a empresa precisam entender o que o seu 

capital humano necessita e que forma ele gosta de ser comunicado. Desta forma, faz-se 

urgente estar atento às mudanças, já que elas acontecem de forma fluida e velozmente 

em qualquer âmbito de convivência e as corporações não estão livres disso. Identificar 

esse fenômeno dentro das empresas, por meio do uso do aplicativo WhatsApp, foi a 

hipótese inicial deste artigo que, através de pesquisa qualitativa e quantitativa, 
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confirmou como a chegada do aplicativo refletiu diretamente na Comunicação Interna 

das empresas e mudou comportamentos até pouco tempo burocráticos e hierárquicos - 

como a relação do líder com seus subordinados, primordialmente na forma de solicitar e 

responder atividades de rotina da empresa. Pois, na modernidade líquida não se espera 

pela informação, ela precisa chegar de forma imediata.  
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