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1. RESUMO 

Os ambientes empresariais são cada vez mais competitivos e, têm desta forma,levando            

as organizações a exigir cada vez mais dos seus profissionais a ampliação de seus              

conhecimentos em relação às redes sociais. Neste contexto, essa nova ferramenta de            

comunicação é um diferencial para que as empresas tenham profissionais atualizados           

que as levem a atingir os seus objetivos estratégicos. Desta forma a presente pesquisa              

objetivou identificar a percepção dos colaboradores sobre essa nova ferramenta no           

ambiente de trabalho. A metodologia utilizada foi um questionário do Google aplicado a             

colaboradores que trabalham ou trabalharam em organizações de diversos ramos de           

atividade da Cidade de Guarulhos – São Paulo, totalizando 100 entrevistas. O instrumento             

de pesquisa foi o WhatsApp no ambiente de trabalho. Os dados foram analisados por              

meio de Análise Descritiva. Os resultados indicaram que os colaboradores vêem a            

utilização do WhatsApp de forma positiva ajudando na produtividade do seu trabalho e             

resolvendo mais rapidamente os problemas. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

A era da informação tem levado o mercado de trabalho e de pessoas a conviver em                

ambientes mais competitivos exigindo de cada profissional a ampliação de seus           

conhecimentos em relação às redes sociais. Uma das redes sociais que está em             

evidência é o WhatsApp. O WhatsApp em relação ao SMS, tem mais características e              

facilidades nas conversas bem como a visualização da leitura ou não pelo receptor.             

Neste cenário, as organizações são impulsionadas a adotar como ferramenta de canal de             

comunicação entre organização e clientes internos e clientes externo. 



Para alinhar os objetivos, a cultura e promover o desenvolvimento de seus             

colaboradores, as empresas enfrentam o desafio de estabelecer uma relação de           

reciprocidade para ambas às partes: empresa e colaborador. 

Para manter um alto índice de motivação e constante evolução, um dos            

comportamentos mais considerados pelas organizações é o uso consciente das redes           

sociais no ambiente de trabalho e suas interferências no desempenho profissional de            

seus funcionários.Diante do exposto, tem-se como problema de pesquisa: Qual a           

percepção dos colaboradores sobre o uso do WhatsApp na organização? 

Para responder ao problema levantaram-se as seguintes hipóteses:  
H1 Os colaboradores têm uma percepção positiva em relação ao uso do WhatsApp             

no ambiente de trabalho.  
H2 Os colaboradores têm uma percepção reflexiva sobre como o uso dessa nova             

ferramenta de trabalho pode interferir no desempenho dos funcionários. 

A relação da empresa com o colaborador se torna cada vez menor. Com o avanço               

das redes sociais, esse cenário mostra uma nova ferramenta de comunicação, onde as             

mensagens são cada vez mais compartilhadas entre as pessoas. Para garantir um            

ambiente de trabalho agradável as empresas tendema ter consciência que os           

colaboradores são partes fundamentais da organização. Vendo, assim, as pessoas como           

um todo, buscar a melhoria e compreender as possíveis causas e estratégias da             

utilização dessa nova ferramenta no ambiente de trabalho. Criar soluções para que esse             

tipo de utilização possa trazer vantagens, tanto para empresa quanto para os            

colaboradores. 

 

3.  OBJETIVOS 

Este trabalho tem por objetivo geral identificar a percepção dos colaboradores           

sobre o uso do WhatsApp no ambiente de trabalho. 

E como objetivos específicos: Analisar os benefícios que a utilização do uso do             

WhatsApp pode trazer para a empresa e funcionário; identificar a percepção dos            

colaboradores sobre essa nova ferramenta de trabalho. 

 



4.0 METODOLOGIA 

 

Como meio de comprovação utilizou-se diversas pesquisas necessárias para         

aprofundar e enriquecer o tema estudado.O trabalho foi classificado como exploratório, já            

que significa um estudo sobre a percepção dos colaboradores sobre o uso do WhatsApp              

no ambiente de trabalho. 

Para Martins (2015) pesquisa exploratória é uma pesquisa realizada quando o           

tema escolhido existe há pouco tempo, ainda não contém referências suficiente e não             

apresenta hipóteses consistentes para servir de demonstração para a pesquisa realizada.           

Para a sustentação teórica, foram realizadas pesquisas bibliográficas que utilizam vasta           

literatura para estudar e analisar aspectos diversos de um tema, contribuindo para uma             

pesquisa futura mais estruturada. (DYNIEWICZ, 2014).Os sujeitos dessa pesquisa foram          

colaboradores que trabalham ou trabalharam em organizações de diversos ramos de           

atividade da Cidade de Guarulhos – São Paulo. Como procedimento para coleta dos             

dados, o questionário da pesquisa foi desenvolvido on-line e adaptado por meio do             

formulário do Google. As pessoas foram convidadas verbalmente ou pelo WhatsApp para            

responderem o questionário. Chegou-se num total de 100 entrevistados. 

 

5.0 DESENVOLVIMENTO 

A internet mudou a forma como as pessoas trabalham e fazem negócios. Já não              

dependemos de papéis e dos correios para nos comunicarmos. Trocarmos informações           

com um toque dos dedos ou um comando de voz. (SALVADOR,2015). 

Para Ullman(2010) Novas tendências tecnológicas e comportamentais surgem        

constantemente. O mundo está cada vez mais digital e interconectado, é necessário            

falarmos sobre a importância de estarmos alinhados com todas essas inovações.  

De acordo com Lupianhes (2016) Na atualidade, as redes sociais são usadas com             

frequência, utilizadas como meio de comunicação, conexão e colaboração que tais           

ferramentas podem proporcionar. Contudo, devido a rápida evolução dessas tecnologias,          

acabam se tornando impossível de controla - las, mas sim buscar o domínio interno e               

externo na empresa acompanhando a forma como são utilizadas. 



Em algumas organizações o uso das redes sociais como instrumento de trabalho e             

indispensável, para manter uma aproximação melhor com o cliente, porém em outras,            

essa ferramenta pode tornar-se imprópria por não fazer parte da rotina de atividades do              

funcionário e ser utilizada para outros meios. (CHAVES; LUFT, 2016). 

 “O WhatsApp se configura como rede social, pois une pessoas com interesses            

semelhantes em grupos que podem compartilhar informações sobre determinado assunto          

alvo”(FILHO SCAPIN ; RODRIGUES ;URSINO, 2016, p.35). 

Como descreve no próprio site, o WhatsApp é um aplicativo de mensagens que envia              

mensagens gratuitamente, podendo ser estas de texto ou de voz. O aplicativo possui             

diversas ferramentas como: chamadas, chamadas de vídeo, envio de arquivos e fotos,            

desde que haja conexão com a Internet. Disponível para as plataformas: Android, iPhone,             

Windows Phone, Nokia S40, possui abrangência global, podendo falar com qualquer           

pessoa em qualquer lugar. 

Com esta facilidade, as organizações começaram a utilizar essa ferramenta como           

meio de trabalho. As redes sociais sendo um meio de comunicação instantâneo dentro de              

uma organização, traz agilidade e proximidade ao consumidor. (ALMÉRI; MENDES;          

MARTINS. et al , 2013). 

Compreender como ferramentas de tecnologia modificam as relações entre as          

pessoas é fundamental para que as empresas possam atingir o sucesso do seu negócio,              

uma vez que a falta de informações cometidas interfere no desempenho dos            

colaboradores, como é o caso do WhatsApp que modificou a forma das pessoas se              

comunicarem e se relacionarem. (SOUZA et al.,2014) 

Nas organizações o uso do aplicativo, desenvolveu uma comunicação simples,          

onde todos os colaboradores podem participar, podendo ser com outros colaboradores           

e/ou com pessoas fora da empresa. (CARRAMENHA; CAPPELLANO; MANSI, 2015)  

Assim, pode-se observar que este aplicativo é muito utilizado nas organizações           

como instrumento de trabalho, entretanto nessa situação, é fundamental que exista a            

presença de um moderador que administra e selecione os dados do conteúdo publicado,             

evitando assim possíveis ações judiciais. (SEGREDO; 2015). 



6.0 RESULTADOS 

Este capítulo tem como objetivo apresentar as análises realizadas a partir dos            

dados da amostra, uma pesquisa foi aplicada por meio de um questionário adaptado, a              

fim de identificar a percepção dos colaboradores sobre essa nova ferramenta de trabalho,             

tão utiliza no cotidiano das pessoas e nas organizações, os resultados da pesquisa             

evidenciam o WhatsApp o mais utilizado como meio de comunicação de troca de             

mensagens.  

6.1 Caracterização da Amostra Estudada - Aspectos Sociodemográficos. 

O objetivo dessa seção é caracterizar a amostra estudada por meio de Aspectos             

Sociodemográficos. 

Quanto ao gênero, 63% dos respondentes são do sexo feminino, e 37% do sexo              

masculino, evidenciando a prevalência do sexo feminino na pesquisa realizada. 

A análise dos dados sobre os cargos, revela que a maioria dos respondentes, 46%              

pertencem aos outros cargos Operacionais/Administrativos, seguido com 26%        

Assistente/Auxiliar. 

6.2 Apresentação da Análise Descritiva do Uso do WhatsApp no Ambiente de            

Trabalho. 

Esta seção tem como objetivo as Análises Descritivas sobre o uso do WhatsApp no              

Ambiente de Trabalho, com percentuais e números de respondentes de cada um item da              

escala likert. 

A análise detalhada mostra que as pessoas ficam muito frequente com 25% com o              

celular durante o horário de trabalho, apresentando o percentual mais alto. Seguido de             

19% que usam o celular regularmente em horário de trabalho, 17% usam pouco o celular               

no ambiente de trabalho, 16% raramente usam, já 13% dos respondentes demonstram            

que usam frequentemente sempre, e 10% nunca usam. 

 A análise traz os dados de como o WhatsApp interferiu em outras ferramentas. Na              

descrição, 69% dos respondentes passaram a utilizar menos as ligações telefônicas por            

causa do WhatsApp, seguido de 19% que afirmam que o uso do WhatsApp não alterou o                



uso dessa ferramenta. Com 47%, os respondentes afirmam que por causa do WhatsApp             

deixaram de usar a função SMS, seguido de 37% que não faz o uso dessa ferramenta. 

 Com qual frequência os temas abaixo costumam aparecer no (s) grupo (s) de             

WhatsApp entre colegas de trabalho que você participa, nesta análise, os dados mostram             

que 36% dos respondentes, utilizam o aplicativo frequentemente para compartilhamento          

de tarefas que o mesmo faz ou o setor, esse é um dos principais objetivos dos temas dos                  

grupos das organizações, seguido de 22% que utilizam com muita frequência. Como se             

pode ver na análise, mesmo o aplicativo sendo informal, pode-se notar que as pessoas              

que utilizam grupos com 29% utilizam com pouca frequência, seguido de 16% que usam              

os grupos frequentemente para discussão de temas triviais do dia a dia, como a escolha               

do restaurante ou a carona de volta para casa. 

21% dos respondentes usam com pouca frequência os grupos para fazer fofocas            

sobre as pessoas do trabalho, e, 18% usam frequentemente essa ferramenta para a             

mesma finalidade. Pode perceber que os grupos no aplicativo é muito utilizado            

frequentemente com 22% e com 20% com muita frequência, para opiniões sobre decisões             

tomadas pela a empresa. O percentual para trocas de informações para a tomada de              

decisão sobre o seu trabalho, vem com 25% frequentemente utilizado, e 20% com muita              

frequência.  

Sobre as atitudes dos chefes, os grupos das organizações, utilizam a ferramenta            

para este fim, com 18% com pouca frequência, e 15% usam frequentemente.  

O uso da ferramenta, para uso pessoal não relacionado à empresa, nos grupos das              

organizações, 19% dos respondentes utilizam frequentemente, seguindo de 17% que          

utilizam com pouca frequência. Já assuntos do cotidiano e notícias é utilizado            

frequentemente por 20% dos respondentes e 18% com muita frequência. 

Piadas, memes e correntes, são utilizados com muita frequência por 21% dos            

respondentes e frequentemente 18% deles. Análise descritiva- Orientação da empresa          

sobre o uso do whatsapp para fins de trabalho, a empresa em que você trabalha já fez                 

alguma orientação sobre o uso do WhatsApp para fins de trabalho?  



A maioria dos respondentes, informaram que com 36% nunca tiveram orientação           

sobre o uso do WhatsApp nas empresas, seguindo de 30% de que tiveram algumas              

vezes orientação sobre o uso da ferramenta. 

Conversas diretas com seu gestor marque quantas alternativas quiser. Nesta          

análise, demonstra, que o uso do aplicativo nas conversas diretas com seu gestor,             

resolvem mais rápidos problemas com 70% das afirmações. A ferramenta ajuda na            

produtividade do trabalho, segundo 57% dos respondentes. Com 36%, fazem com que os             

colaboradores se sintam mais bem informado sobre a empresa.  

Com 27%, sabem com antecipação de informações que posteriormente serão          

publicadas pela a empresa. E seguindo, 26% o uso da ferramenta faz com que o               

colaborador se sinta parte da empresa. 

15% vê no aplicativo a oportunidade de se falar sobre assuntos que não há espaço para                

falar na empresa. Já 13%dos respondentes, afirmam que o uso do WhatsApp deixaà             

vontade para falar de assuntos sensíveis. Seguindo a mesma linha, 12% acredita que             

serve como um espaço para desabafo. 

Apenas, 11% acreditam que a ferramenta faz trabalhar mais. 9% afirmam que            

conversas diretas do seu gestor como”outro”. 5% dos colaboradores sentem ansiedade           

nas conversas com o gestor. E, apenas 1% acha que essas conversas pelo aplicativo              

invade sua privacidade. 

Análise descritiva-Conversas e colegas de trabalho conversas com colegas de          

trabalho marque quantas alternativas quiser.  

Os dados desta análise, traz as percepções dos colaboradores, diante das           

conversas com os colegas de trabalho, sendo assim, 53% afirmam que o uso da              

ferramenta no ambiente organizacional, ajudam na produtividade do trabalho. E 50%           

acredita, que resolvem problemas mais rápido devido a ferramenta. 

40%, falam com seus colegas coisas que não há espaço para falar na empresa.              

37%, usam como um local de desabafo com seus colegas. 

Já 29%, sentem, que com o uso da ferramenta faz com que se sinta mais bem                

informado sobre a empresa. Com 24% afirmado pelos respondentes, acredita-se que o            

uso do aplicativo deixam mais à vontade para falar de assuntos sensíveis e coincidindo              



com 24% que afirmaram que as conversas com os colegas antecipam informações que             

são posteriormente publicadas pela empresa. 

Já com 11% afirmou que as conversas ajudam que se sinta parte da empresa. 8%               

acha que as conversas o fazem trabalhar mais, e 3% se sentem ansiosos e que estão                

tendo sua privacidade invadida.  

Análise descritiva- Grupos e Demandas de trabalho. Grupos criados para facilitar           

as demandas de trabalho. Marque quantas alternativas quiser.Essa questão nos trazem           

dados de como o colaborador vê as relações dos grupos criados para facilitar as              

demandas do trabalho, 65% afirmam que os grupos do aplicativo ajuda na produtividade             

do trabalho e resolvem mais rápido problema. 25% afirmam que os grupos antecipam             

informações que são posteriormente publicadas pela empresa, e 22% se sentem mais            

bem informado sobre a empresa.  

Em alguns casos, com 17%, acredita que os grupos o fazem trabalhar mais,             

seguindo de 15% que com o grupo se sente parte da empresa. Outros, 10% acham que o                 

grupo serve como um espaço para desabafo.  

Análise descritiva-Grupos e colegas de trabalho. Grupos criados entre colegas de           

trabalho para debate de assuntos diversos marque quantas alternativas quiser. 

Os colaboradores na maioria das vezes dentro das organizações, criam grupos           

paralelos, podendo ser falado assunto diversos. Com a maior percentagem, 42% dos            

respondentes acreditam que esse grupo, serve como um local de desabafo, seguido de             

36% que acreditam que resolvem mais rápidos os problemas e falam sobre coisas que              

não há espaço para falar na empresa. 30% afirmam que ajuda na produtividade do              

trabalho. 17% ficam a vontade para falar de assuntos sensíveis. 

Os 16% com o uso dos grupos, acham que acabam antecipando informações que             

são posteriormente publicadas pelas organizações. Outros 13% se sentem que fazem           

parte da empresa, por influência dos grupos, seguido por 12% de que se sentem bem               

informados. 

Uma pequena percentagem, acredita que os grupos invadem sua privacidade          

(10%), trazem ansiedade e os fazem trabalhar mais (5%).  



7. CONSIDERAÇÕES  

O WhatsApp é uma nova ferramenta de comunicação, que facilitam a troca de             

mensagens e de informações entre as pessoas, e o mais utilizado no cotidiano das              

pessoas tanto para seu uso pessoal ou para sua utilização voltado para trabalho.             

Evidenciando que essa ferramenta é utilizada frequentemente pelos seus usuários para           

ajudar e facilitar nas suas tarefas e resolver mais rápido os problemas da empresa.              

Neste sentido, este estudo teve por finalidade responder à questão: Qual a percepção dos              

colaboradores sobre o uso do WhatsApp na organização? Para responder ao           

questionamento foi traçado o objetivo geral que buscou identificar a percepção dos            

colaboradores sobre o uso do WhatsApp no ambiente de trabalho. Para isso foi aplicado o               

questionário WhatsApp no trabalho. 

Os resultados indicaram que a utilização do WhatsApp no ambiente de trabalho e             

vista de forma positiva facilitando e ajudando nas tarefas de forma rápida contribuindo             

para resolver os problemas de forma mais ágil, e, em alguns casos essa ferramenta              

utilizada para as pessoas desabafarem. As percepções dos colaboradores são positivas,           

pois usado de forma consciente pode ajudar na produtividade da empresa. Assim            

ACEITA-SE a hipótese na qual:Os colaboradores têm uma percepção positiva em relação            

ao uso do WhatsApp no ambiente de trabalho e não é validada a hipótese na qual:Os                

colaboradores têm uma percepção reflexiva sobre como o uso dessa nova ferramenta de             

trabalho pode interferir no desempenho dos funcionários. 

Entende-se que o tema é relevante para o ambiente acadêmico pela contribuição            

da pesquisa e resultados apresentados. Ampliando o conhecimento dos futuros          

administradores sobre a importância de conhecer essa ferramenta tão utilizada pelas           

pessoas, suas complexidades, funções e as contribuições que essa ferramenta pode           

trazer para cada colaborador com o resultado a ser obtido. As empresas também podem              

tirar proveito do conteúdo apresentado para compreender melhor a percepção dos           

colaboradores sobre essa nova ferramenta de trabalho. 

A pesquisa sugere sua continuidade para identificar as consequências         

Psicossomáticas pelo o uso excessivo do WhatsApp, sua má utilização pode trazer            



graves consequências tanto para empresa quanto para o colaborador e de extrema            

importância  realizar o uso consciente dessa ferramenta no ambiente de trabalho. 
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