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1. RESUMO: 

 A finalidade deste estudo é apresentar o uso do aplicativo whatsapp 

messenger  como uma ferramenta tecnológica no ambiente de trabalho,  visando a 

praticidade da informação, sem a necessidade de locomoção de seu local de 

trabalho para sanar uma dúvida ou repassar uma informação. Uma vez que facilita a 

comunicação e interatividade entre colaboradores, conforme seus interesses e 

atividades realizadas em sua jornada de trabalho, o uso desse aplicativo torna-se 

útil.  

  

2. INTRODUÇÃO: 

Este trabalho aborda aspectos tecnológicos em relação ao uso do aplicativo 

whatsapp messenger, como ferramenta de trabalho. Salvador (2015, p.58) relata 

que: “nas grandes empresas, aplicativos assim têm sido úteis para o trabalho 

coletivo em atividades temporárias, como eventos promocionais e de marketing e 

durante a execução de projetos específicos.”  

 Associando a importância da comunicação no ambiente corporativo e a 

velocidade do aplicativo. 

 Salvador (2015) descreve que a partir do perfil do whatsapp, a rapidez é a 

alma do negócio, para identificar as características dos textos, mais eficientes para 

fazer tal ferramenta funcionar bem. 

Propõe-se por meio desse estudo validar o uso do aplicativo considerando as 

vantagens que implicam no ambiente de trabalho. “Os profissionais querem que seu 

dispositivo ou aplicação móvel tornem de alguma forma o seu trabalho mais fácil.” 

(LEE; SCHNEIDER; SCHELL, 2005, p.15).  

Uma vez que facilita a comunicação e interatividade entre colaboradores, 

conforme seus interesses e atividades realizadas em sua jornada de trabalho, o uso 

desse aplicativo torna-se útil. 

 

3. OBJETIVOS: 

Relatar os benefícios do uso do aplicativo whatsapp messenger  no ambiente 

de trabalho,  na qual contribui para que a comunicação e troca de informações seja  

ágil e positiva entre colaboradores e clientes. 

 



4. METODOLOGIA DE PESQUISA: 

O desenvolvimento do tema foi realizado através de pesquisa bibliográfica. 

Descreve Gil (2008, p.50): “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de 

material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos.”  

Para complementar o assunto abordado, foi realizada também a pesquisa 

explicativa. Gil (2008, p.28) relata que “este é o tipo de pesquisa que mais aprofunda 

o conhecimento da realidade, porque explica a razão, o porquê das coisas.” 

Estes métodos apresentam-se como instrumento de análise, abordando 

aspectos que condizem com os comportamentos atuais envolvendo recurso 

tecnológico.   

 

5. DESENVOLVIMENTO: 

Com o avanço tecnológico que se desenvolve a cada dia, e a necessidade de 

adaptação e inovação, as empresas também se preocupam em estar atentas a isso, 

utilizando uma ferramenta estratégica de comunicação e interatividade, como 

exemplo o aplicativo whatsapp messenger. 

De acordo com Prado (2015, p.22) “whatsapp messenger é um aplicativo de 

mensagens multiplataforma, que permite trocar mensagens pelo celular sem pagar 

por SMS.” A importância do uso desse recurso implica na quantidade de usuários 

que o utilizam.  

As empresas procuram manter-se atualizadas, não somente no mercado de 

trabalho, mas também entre seus departamentos, buscando assim, um diferencial 

que facilite a comunicação com clareza e objetividade. “Muitas empresas já iniciaram 

sérios esforços para tornar móvel a sua força de trabalho e muitas outras estão 

fazendo o mesmo a cada dia.” (LEE; SCHNEIDER; SCHELL, 2005, p.10) 

Visto que o aplicativo whatsapp messenger está se tornando um grande 

aliado e facilitador de atividades no ambiente de trabalho entre os colaboradores, 

outra forma de uso vem se expandindo de forma estratégica entre consumidor e 

cliente também.  

“As novas tecnologias não estão mudando somente a economia da atenção, 

mas também as relações entre consumidores e produtores.” (ALVES; ANTONIUTTI; 

FONTOURA, 2012, p.289). 

Uma vez que o uso do aplicativo é permitido no ambiente de trabalho, existe a 

necessidade de se criar uma política de uso que estabeleça critérios claros e 



padronizados. É importante que o colaborador tenha sempre o bom senso ao utilizar 

esse aplicativo, para não interferir na sua produtividade, moral e ética. 

 

7. RESULTADOS PRELIMINARES: 

Com foco nas vantagens, Salvador (2015, p.14) relata que “nossas 

mensagens são virtuais, mas também entregam textos com informações sobre um 

negócio, um evento, uma reunião, uma campanha de marketing, uma estratégia de 

vendas e compras.”  

Como forma estratégica de trabalho, voltada à produtividade, comunicação 

direta, informações importantes, divulgação da empresa e retornos positivos, Lee, 

Schneider e Schell, (2005, p.20) afirmam que “uma força de trabalho mobilizada 

pode receber e fornecer informações para os sistemas de negócio existentes de uma 

forma oportuna.” 

Contudo, é necessário estabelecer os motivos do uso do aplicativo, que 

tragam benefícios reais a cada empresa.  
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