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RESUMO 

 

O processo de midiatização nas relações do cotidiano é observado em todas as 
esferas da vida pública ou privada, com características que envolvem respostas em 
tempo real, plena presença e disponibilidade. No campo organizacional, soma-se a 
isso a necessidade de que as decisões dos profissionais sejam cada vez mais ágeis 
em um cenário econômico globalizado e competitivo. Diante desse contexto, 
mostram-se adequados os dispositivos de mídia individualizados, especialmente 
aqueles acessados diretamente dos aplicativos de telefones celulares. É nesse 
ambiente que se insere a presente pesquisa, que tem como objetivo investigar as 
interações em torno de grupos que reúnem colaboradores de organizações por meio 
de dispositivos móveis, em especial o WhatsApp, cuja hipótese é de que as 
conversações ocorridas de maneira informal vêm sendo incorporadas aos processos 
formais das empresas. Para tal, emprega reflexões de teóricos como Stig Hjarvard, 
Andreas Hepp, Gilles Lipovetsky, Bruno Latour e Marlene Marchiori, além de 
pressupostos de Erving Goffman e Michel Foucault para a interpretação das 
interações. Quanto à análise das práticas comunicacionais nesse universo 
midiatizado, a escolha metodológica foi pela realização de três grupos focais, que 
ocorreram no próprio ambiente do WhatsApp. Adotando a metalinguagem como 
protocolo metodológico, a opção comprovou-se acertada, pois contribuiu para a 
averiguação dos resultados obtidos, entre eles, a incorporação desse aparato à 
rotina diária das organizações, as relações de poder, controle e hierarquia presentes 
mesmo em um espaço considerado livre e democrático, a adoção de discurso 
diferenciado diante de chefes ou colegas de trabalho e a necessidade de estar 
presente mesmo fora dos muros da organização. 
 
Palavras-chave: Midiatização. Comunicação organizacional. Dispositivos móveis. 
Discurso. WhatsApp.  
  



 

 

ABSTRACT 

 

The process of mediatization in everyday relationships is observed in all spheres of 
public or private life, with attributes that involve real-time responses, full presence 
and availability. In the organizational field, there is a need to make the decisions of 
the professionals increasingly agile in a globalized and competitive economic 
scenario. In this context, individualized media devices, especially those accessed 
directly from the mobile phone applications, are adequate. It is in this environment 
that the present research is inserted, whose objective is to investigate the 
interactions around groups that bring together employees from organizations through 
mobile devices, especially WhatsApp, whose informal conversations have been 
incorporated into the formal processes of the companies. For this, it uses the 
reflections of theorists such as Stig Hjarvard, Andreas Hepp, Gilles Lipovetsky, Bruno 
Latour and Marlene Marchiori, besides the presuppositions of Erving Goffman and 
Michel Foucault for the interpretation of the interactions. As for the analysis of 
communication practices in this mediated universe, the methodological choice was 
made by three focal groups, which occurred in the WhatsApp environment. Adopting 
metalanguage as a methodological protocol, the option proved to be correct, 
because it contributed to the verification of the results obtained, among them, the 
incorporation of this apparatus into the daily routine of organizations, the relations of 
power, control and hierarchy present even in a considered space free and 
democratic, the adoption of differentiated speech in front of leaders or co-workers 
and the need to be present even outside the walls of the organization. 
 
Keywords: Mediatization. Organizational Communication. Mobile devices. Speech. 
WhatsApp. 
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INTRODUÇÃO 

 

O ambiente social que cerca as relações humanas na contemporaneidade é 

permeado por aparatos tecnológicos que cada vez mais evidenciam-se pela 

mobilidade, agilidade, simultaneidade, ubiquidade e senso de urgência, 

características que muitos autores atribuem à própria evolução dos estágios 

globalizantes, nos quais estão imersas as trocas comunicacionais (GIDDENS, 1991; 

LIPOVETSKY, 2004; MATTELART, 2002). Essa mesma lógica também está 

presente nas relações de trabalho, cuja investigação das interações que transcorrem 

na comunicação organizacional por meio do WhatsApp1 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 

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 empresas? 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. 

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 de mensagens instantâneas, cuja dinâmica atende aos requisitos do mundo 

                                                           
1

 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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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 dissertação, mesmo quando se encontram 

expressões como trocas ou políticas comunicacionais, estas são utilizadas como 

sinônimos do conceito de interação e assim devem ser entendidas. 

Como essas interações midiatizadas estão influenciando tomadas de 

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

dispositivos móveis vêm sendo incorporados aos processos formais das 

organizações, mesmo que ainda sejam relegados a um processo informal de 

comunicação 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 deu-se em razão de sua 

larga utilização no Brasil 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). 

Essa convergência leva os indivíduos a sofrer a influência da mídia, que 

permeia a vida em sociedade em todas as esferas, atributos do conceito de Media 

Life, de Mark Deuze (2012, 2013), que serão abordados no capítulo 1, trazendo 

reflexões sobre o ato comunicacional que se adapta à evolução dos meios, embora 

nesse estudo não sejam considerados meros canais e nem deterministas de 

mudanças sociais, mas influenciam-se entre si – mídia e sociedade. Importante 
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ressaltar que não foi a invenção tecnológica responsável por causar per se 

mudanças de ordem cultural ou social. Ao contrário, foi a evolução das 

necessidades socioeconômicas e culturais que propiciou o terreno fértil para que as 

invenções técnicas encontrassem ressonância na sociedade e fossem incorporadas 

ao cotidiano. Para isso, faz sentido o conceito de ―privatização móvel‖, termo 

cunhado por Raymond Williams em 1974 e que já trazia em seu bojo a observação 

da crescente atomização do indivíduo e das 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. Com isso, pretende-se 

nesse capítulo explicitar a articulação entre tecnologia e grupos de interesse como 

um dos motivos que transforma um avanço técnico aderente social e culturalmente, 

bem como refletir sobre as consequências da apropriação desses aparatos 

tecnológicos pelos sujeitos em seu cotidiano. 

A origem do WhatsApp, em 2009, corrobora com essa visão, uma vez que 

Jan Koum criou uma técnica para se relacionar a distância com seus pais na Rússia 

sem custo. Ele conseguiu o feito de enviar mensagens de forma gratuita sem gastar 

os créditos das operadoras de celular, utilizando para isso um aplicativo de 

mensagens instantâneas. Nascia aí uma forma rápida e econômica de se comunicar 

por meio do celular, cuja utilização no Brasil é superior à de outros países por 

motivos socioeconômicos e de acesso a serviços de banda larga, ou seja, uma 

apropriação que se dá por conta de aspectos diversos e que, provavelmente, não 

estava prevista pelos seus criadores. Além disso, como restará demonstrado na 

presente pesquisa, a apropriação de uso desse aplicativo foi além do previsto 

inicialmente pelos seus fundadores, migrando do restrito uso pessoal para utilização 

nas relações interpessoais nas organizações e até como ferramenta comercial.  

É na evolução dessas apropriações que se recorre ao conceito de 

midiatização como campo teórico capaz de explicar tais transformações vividas em 

sociedade. Para isso, importante trazer as reflexões de Andreas Hepp (2013, 2015) 

e Stig Hjarvard (2014, 2016), cujo entendimento sobre o tema abarca a análise do 

entrelaçamento de mudanças ocorridas no trinômio mídia, cultura e sociedade. 

Essas configurações comunicativas privilegiam as interações como espaços 

compartilhados que se alteram constantemente, aproximando-se da Teoria Ator 
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Rede, de Bruno Latour (2012), para quem os agrupamentos sociais são flexíveis e 

mutáveis. 

Se em várias esferas da vida a mídia perpassa os relacionamentos, na 

comunicação organizacional a necessidade de respostas cada vez mais rápidas dos 

profissionais torna ainda mais evidente que comunicação é a ordem do momento 

para alcançar os resultados para seus acionistas. Considerando a organização como 

um sistema social, no qual atuam chefes e subordinados, os sujeitos relacionam-se 

por cerca de oito horas do seu dia, caracterizando um universo que permite verificar 

mudanças nas bases estruturantes por meio das quais as organizações funcionam. 

No capítulo 2, serão demonstradas as mudanças no ordenamento corporativo 

proporcionadas pela emergência de mudanças técnico-sociais em contraposição às 

raízes de um modelo social marcado por hierarquia, disciplina e relações de poder 

(FOUCAULT, 2014).  

Além disso, em um cenário globalizado formado por aparatos midiáticos que 

privilegiam a mobilidade e estão inseridas em um contexto econômico, os sujeitos 

comunicam-se por meio de um modelo circulante, constituído pelo que Norbert 

Wiener (1968) trata de feedback e pelo que Stuart Hall (2011) entende como um 

modelo circular envolvendo constante codificação e decodificação, cujas mensagens 

estão a serviço do capital e do discurso dominante. 

Outro componente importante nessa configuração é a observação de uma 

fronteira difusa entre comunicação informal e formal a partir de interações que se 

observam nas organizações por ocorrerem fora do horário regular de trabalho e 

utilizando uma linguagem que se molda aos diversos públicos com os quais se 

mantém contato. Para abordar essas questões, teóricos como David Berlo (1999), 

Marlene Marchiori (2008, 2010), Gustavo Gomes de Matos (2006) e Richard Daft 

(2011) dialogam para evidenciar o fato de que o ambiente das organizações sob a 

influência da midiatização vem exercendo influência sobre o formato organizacional 

convencional e gerando fluxos de comunicação midiatizados. Nesse ambiente, ainda 

cercado por normas e regras, a linguagem exerce um papel importante para 

observar as trocas comunicacionais nas organizações. Esse é o ponto de partida do 

capítulo 3, uma vez que é na exteriorização das consciências que os sujeitos põem 

em ação modelos apreendidos de sociabilidade primária e secundária (BERGER; 

LUCKMANN, 1985). Das interações face a face àquelas mediadas por aparatos 

técnicos, é na forma de se expressar que as identidades são formadas, dando 
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origem a formas diferenciadas de enunciação. Adotam-se, por exemplo, ícones que 

se caracterizam como encurtadores de diálogos nas organizações, que são melhor 

entendidos pelos subordinados e cumprem o papel além da transmissão de 

mensagens, mas carregam sentimentos em sua significação. Por outro lado, têm 

potencial para gerar conflitos entre os gestores pela falta de familiaridade destes 

com essa forma de dialogar. Ao adotar os emojis2 como possibilidade para encurtar 

uma mensagem ou diálogo, fato que será evidenciado ao longo do estudo realizado 

para essa dissertação, os ícones disseminaram-se por diversos aparatos midiáticos, 

mas é no WhatsApp que a atual pesquisa se baseia para verificar a troca de estados 

de humor, sentimentos, bem como os encontros e desencontros nas interações 

entre profissionais que nem sempre compartilham dos mesmos códigos para decifrar 

tais símbolos. Cabe ao interlocutor, nesses casos, a interpretação correta do que o 

emissor quis comunicar, o que nem sempre acontece. 

Para dar conta de investigar todas essas facetas e averiguar a hipótese de 

que o aplicativo está sendo incorporado às rotinas formais das organizações, todo 

caminho metodológico será descrito no capítulo 4. A escolha para análise das 

questões elencadas no decorrer dos capítulos foi pela formação de três grupos 

focais por intermédio do WhatsApp. Como método, optou-se pela metalinguagem, 

que enriqueceu a pesquisa por todos estarem debatendo no próprio aparato. Como 

ilustração, os participantes trouxeram questões que, além do roteiro previamente 

determinado (Apêndice B), enriqueceram as discussões em torno de hábitos, 

comportamentos e práticas comunicacionais pelo sistema, evidenciando formas de 

interação que perpassam todos os momentos do cotidiano das pessoas, desde obter 

informações da professora com fotos do filho na escola até decidir compras por meio 

da persuasão de vendedores, bem como ajudar o gestor a obter informações 

rápidas quando subordinados forem requisitados. 

Em geral, a metodologia de grupo focal prevê encontros presenciais, nos 

quais os participantes passam a se conhecer e a interagir a partir daquele momento. 

No ambiente formado pelos grupos no WhatsApp, os participantes também 

compartilham de um encontro que obedece à reunião de todos digitalmente em torno 

do aparato, embora a presença física num mesmo espaço deixou de ser requisito, 

                                                           
2
 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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uma vez que a modernidade tem como uma de suas características a separação do 

espaço do lugar, reforçando relações em que as pessoas estão distantes de 

qualquer interação face a face e de local (GIDDENS, 1990, p. 18). Respeitando os 

pressupostos dessa técnica de pesquisa qualitativa (BAUER; GASKELL, 2002), no 

primeiro grupo focal foram convidados a participar da discussão comunicadores que 

atuam ou já exerceram função em assessoria de imprensa 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. Esse 

encontro aconteceu pelo WhatsApp no dia 28 de abril de 2016 às 18h. No segundo 

caso, coordenadores de marketing de empresas de diferentes segmentos foram 

reunidos no dia 25 de maio de 2016 às 19h também pelo aplicativo. No terceiro 

grupo, fizeram parte gestores com nível hierárquico superior e que possuem 

subordinados sob sua responsabilidade, pertencentes a vários formatos 

empresariais. Os participantes reuniram-se no dia 6 de julho de 2016 às 19h30 

também pelo WhatsApp. 

O uso da metalinguagem como recurso metodológico mostrou-se acertado 

por agregar diversos instrumentos que possibilitaram verificar as trocas 

comunicacionais em fluxo entre pessoas que, mesmo desconhecidas até aquele 

momento, possuíam afinidades em comum. 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 os gestos, as condutas, as opiniões e os 

discursos dos seres viventes (AGAMBEN, 2009, p. 40). Uma vida na mídia 

representa a forma como os sujeitos constroem seus laços, sendo o relacionamento 

profissional o foco desse estudo por entender que essa convivência representa um 

palco no qual é encenada a teatralidade da vida social. Para dar início a essa 

análise, o capítulo a seguir já traz as nuances desse verdadeiro ecossistema em que 

os colaboradores estão envolvidos em suas relações de trabalho. 

O estudo demonstrará a intensificação das relações interpessoais 

proporcionada pelos aparatos midiáticos de trocas de mensagens instantâneas e 
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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 dos chefes, dos subordinados ou colegas. 
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1 ECOSSISTEMA MIDIÁTICO: AS MÚTUAS INFLUÊNCIAS DO TRINÔMIO 

COMUNICAÇÃO, MÍDIA E SOCIEDADE 

 

Entendendo que tanto ser humano quanto softwares ou máquinas possuem 

propensão ao caos como propriedades intrínsecas de sua natureza, os sujeitos 

comunicantes entre si ou mediados por máquinas estão sempre a buscar equilíbrio 

por meio de sucessivos aprendizados. Ao menos é o que Norbert Wiener já 

observava na década de 1960, quando seres humanos e máquinas ativam 

mecanismos no sentido de dominar a entropia pela retroalimentação ou feedback 

(WIENER, 1968, p. 26). Mas a comunicação ainda representa um dos maiores 

desafios nas relações humanas, uma vez que é regulada pelo mundo externo, no 

encontro entre sujeitos, colocando em ação seus próprios universos entrópicos. 

Por essa razão, este capítulo trata do entrelaçamento ocorrido entre 

comunicação, mídia e sociedade, cuja mútua influência evolui desde que a primeira 

tecnologia, considerada a palavra falada, passou a mediar a troca de experiências 

(FERRARA, 2015; McLUHAN, 1964). Essa convergência leva os indivíduos a sofrer 

a influência da mídia, que permeia a vida em sociedade em todas as esferas, 

atributos descritos por Raymond Williams, quando este já previa, na década de 

1970, que toda tecnologia é ―subproduto de um processo social‖, ou seja, quando na 

essência havia um pleito social apontando para essa necessidade (WILLIAMS, 

2016, p. 27). Nesse sentido, o próprio desenvolvimento da imprensa foi propiciado 

graças a uma resposta à formação social emergente, a partir a aglutinação das 

pessoas nas cidades, as massas, bem como a centralização do poder político, que 

exigiu a transmissão de mensagens por meios não restritos aos oficiais. Desse 

modo, cada tecnologia foi criada com sua função social específica diante das 

necessidades que os próprios indivíduos e a vida social já esboçavam. 

 

É significativo que, até o período após a Primeira Guerra Mundial e, de certa 
forma, até o período logo após a Segunda Guerra Mundial, essas 
necessidades variáveis de um novo tipo de sociedade e de uma nova forma 
de vida foram atendidas por meios vistos como especializados: a imprensa 
para informação política e econômica; a fotografia para a comunidade, a 
família e a vida pessoal; o filme para a curiosidade e o entretenimento; a 
telegrafia e a telefonia para informações comerciais e algumas mensagens 
pessoais importantes (WILLIAMS, 2016, p. 35). 
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Seguindo esse mesmo raciocínio transposto aos dias atuais, o conceito de 

Media Life (DEUZE, 2012, 2013) traz subsídios para debater o ato comunicacional 

que evolui com o desenvolvimento socioeconômico e cultural, sendo que neste 

estudo os meios não são considerados meros canais, mas influenciam-se de modo a 

criar formas de sociabilidade moldadas pela mídia e cuja apropriação dos sujeitos 

também a modificam. Nesse aspecto, as reflexões de Hepp (2013, 2015) e Hjarvard 

(2014, 2016) sobre midiatização serão empregadas para buscar o entendimento 

dessa dinâmica social, que leva a configurações comunicativas que privilegiam as 

interações como espaços compartilhados que se alteram constantemente, 

aproximando-se da Teoria Ator-Rede, de Latour (2012), para quem os 

agrupamentos sociais são efêmeros, flexíveis e mutáveis. 

 

 

1.1 INTERAÇÃO COMO CONSTITUINTE DO TECIDO SOCIAL 

 

O ser humano ao longo de sua evolução valeu-se de facilitadores para 

realizar o ato comunicacional, passando da pictografia à oralidade, da escrita às 

interações via computador até chegar à comunicação que cabe no bolso, por meio 

de smartphone, aparato que cria confluência e é capaz de reunir signos, imagens, 

falas e códigos diversificados. Para que ocorra essa comunhão em torno do que é 

comunicado, os sujeitos devem estar em relação em um processo de encontro de 

planos cognitivos. ―Estar em relação implica a emergência de uma superfície comum 

de troca, ou uma zona de encontro de percepções dos emissores e receptores‖ 

(DUARTE, 2003, p. 46). Isso torna-se possível com a observação de conversações 

em fluxo, tomando as práticas comunicacionais como interação, o lugar no qual 

ocorre a comunicação. Como interação, deve-se entender toda uma variedade de 

processos socialmente construídos, caracterizada por um modelo que viabiliza a 

comunicação de forma difusa no tempo e no espaço, permitindo a ampliação 

numérica e diversificada de interlocutores (BRAGA, 2012a, p. 39). Nessa estrutura 

híbrida, há que se considerar não mais apenas o caráter transmissivo da 

mensagem, mas a existência de sujeitos comunicantes ativos, de um 

macroambiente difuso, visto ser formado por corpo, mente, consciência, objetos e 

máquinas interativos (FERRARA, 2015, p. 75).  
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Uma boa interatividade social em torno de produtos mediáticos solicita 
portanto: (a) produtos com estruturações eficientes para seus objetivos 
interativos; e (b) produtores e receptores (a sociedade em geral) com 
competências bem desenvolvidas para interagir - de suas posições 
respectivas - com estes produtos (BRAGA, 2000, p. 18). 

 

 

Para dar conta dessa complexidade, os processos comunicacionais podem 

ser considerados como ―produtos abertos‖, que se transformam à medida que são 

realizados, um ato que toma forma a partir das reações do outro, do ambiente, das 

mudanças sensíveis do interlocutor, nas sensações provocadas ad continuum. 

(MARCONDES FILHO, 2014, p. 63). 

É aqui que se inserem as interações pelo WhatsApp, nas quais se verifica 

um processo em construção pelos atores que ali se reúnem por alguma afinidade, 

cujos laços nem sempre podem se dissolver a qualquer tempo ou são associações 

momentâneas, porque estão inseridas num contexto organizacional que obedece a 

regras e a mecanismos de controle, incluindo o interesse do capital por agilidade, 

rapidez e respostas imediatas. 

 

A interação, o campo de forças psicológico que se cria, o peso da presença 
e do imprevisto, tudo isso atua junto. Pessoas, ambiente, procedimentos se 
combinam numa espécie de dança, de coreografia espontânea coletiva, e a 
própria surpresa dos resultados é o fator de maior engajamento, de prazer, 
de gosto pela participação (MARCONDES FILHO, 2014, p. 65) 

 

 

Logo, quando o sujeito se lança a um diálogo entre seus pares, várias 

escolhas são previamente selecionadas para agir em determinada situação, ou seja, 

são decisões situacionais e que se altera conforme o contexto. Nesse aspecto, a 

comunicação estaria situada em um dos tipos de interação social, sendo que seu 

fundamento reside nos símbolos (HEPP, 2015). Utilizando esses signos conforme as 

regras definidas pela convenção social, cria-se a realidade e, como consequência, 

os processos comunicativos. Na medida em que as interações vão se sucedendo, os 

circuitos colocam-se em circulação, retroalimentando a comunicação em fluxo 

contínuo, que na comunicação organizacional ganha o envoltório do controle e do 

cerceamento do que poderia caracterizar uma livre interação. 

 

A comunicação é fluxo que se expande nas transformações do comunicar e 
a linguagem perde as marcas significantes das distinções enunciativas de 
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um emissor ou enunciador, para aderir a uma inesgotável semiose que se 
condensa nas próprias transformações do comunicar, independentemente 
de modelizações e códigos. Entre ganhos e perdas, cultura, comunicação 
se transformam e se enredam interativamente (FERRARA, 2015, p. 22). 

 

 

Por isso, observar o social é cartografar as associações e suas conexões e, 

embora a tecnologia tenha poder de influência, é o tecido social que a torna 

relevante (LEMOS, 2007, p. 36). Quando se observa um investimento em 

determinado formato midiático, tem-se na verdade um complexo social novo e 

central (WILLIAMS, 2016, p. 42). Desse modo, mesmo que o atual estudo tenha 

como objeto o WhatsApp, poderia se tratar de qualquer outro suporte midiático posto 

em ação pelos atores reunidos por alguma razão que os aglomera de forma fluida, 

mas significativa. Possivelmente daqui a alguns anos esse aparato poderá se 

ressignificar, ser substituído por outro mais relevante para os agrupamentos sociais 

ou mesmo não mais existir. É a apropriação do aparato midiático que o torna 

significativo para essa pesquisa, seu uso social, suas trocas comunicativas. Essa 

dinâmica é um estado intrínseco entrópico, comum a homens e máquinas, sempre 

em busca de aprendizado contínuo para seguir um novo estágio de retroalimentação 

para então, numa próxima interação, acionar mecanismos para avançar rumo aos 

seus objetivos, tomando novas decisões com base em situações aprendidas no 

passado (WIENER, 1968).  

 

 

1.2 CULTURA COMO VETOR PARA O DESENVOLVIMENTO DE FORMAS DE 

SOCIABILIDADE 

 

Para além da mediação pura e simples das redes sociotécnicas, interessa 

descortinar a cultura como mediadora do ato comunicacional, cujos contextos social, 

político e histórico permeiam os discursos dos indivíduos e mesmo seus 

comportamentos. Nesse sentido, o entendimento é de que a cultura está 

desempenhando um papel cada vez mais predominante em vários campos, que vão 

do econômico ao social, do político ao religioso (KELLNER, 2001, p. 29). Como 

cultura, tratam-se de práticas sociais colocadas em ação pelos atuantes, ou seja, o 

―estudo das relações entre elementos em um modo de vida global‖ (HALL, 2003, p. 
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136). A origem do termo, no entanto, mostra sua complexidade, e remete ao 

significado inicial relacionado ao natural, àquilo que se tem como a prática do cultivo 

(do latim colere/cultivar), que foi sofrendo mutações ao longo da história. Logo, o 

termo cultura evoluiu para um estado íntimo, um processo de treinamento do sujeito, 

estando associado a várias áreas da vida, como ―religião, arte, família e vida 

pessoal, em distinção, ou mesmo oposição, à ‗civilização‘ e ‗sociedade‘ em seu novo 

sentido abstrato e geral‖ (WILLIAMS, 1979, p. 20).  

Com a ampliação do sentido, cultura passou a designar o cuidado com o 

espírito (cultura animi), o cuidado com as plantas e o cultivo da terra (agricultura), 

com os deuses e o sagrado (culto), estendendo-se, por fim, às crianças 

(puericultura), no sentido amplo de educação (paideia). Foi somente nos idos do 

século XIX que o conceito passou a ganhar a atenção dos antropólogos, 

aproximando-se do sentido contemporâneo, relacionado a uma forma de vida que 

faz parte da organização social. ―A cultura é esse padrão de organização, essas 

formas características de energia humana que podem ser descobertas como 

reveladoras de si mesmas‖ (HALL, 2003, p. 136). 

A partir da cultura também é possível compreender os contextos histórico e 

econômico através dos quais os sujeitos comunicantes atuam, uma vez que é na 

experiência vivida que as práticas sociais ocorrem, por meio da linguagem, 

discursos, interações, modificando a si, mas também alterando o meio. Cultura 

abarca o conjunto de processos sociais de produção, circulação e consumo da 

significação na vida social. 

 
A cultura não é um suplemento decorativo, entretenimento dominical, 
atividade de ócio ou recreio espiritual para trabalhadores cansados, mas 
algo constitutivo das interações cotidianas, à medida que no trabalho, no 
transporte e nos demais movimentos comuns se desenvolvem processos de 
significação. Em todos estes comportamentos estão entrelaçados a cultura 
e a sociedade, o material e o simbólico (GARCIA CANCLINI, 2009, p. 45). 

 

 

Por isso, é importante relembrar que nem a estrada de ferro nem a 

eletricidade foram responsáveis por si só pela imposição de um novo padrão a ser 

assimilado, mas ambas constituíram vetores que impulsionaram as possibilidades 

oferecidas pela modernidade, fazendo emergir tipos de trabalho e lazer distintos, 

necessidades que já estavam latentes na própria sociedade (MATTELART, 2002; 

MCLUHAN, 1964).  
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Basta lembrar a organização dos primeiros correios, que serviram aos 

interesses dos burgueses emergentes no século XIV e a transformação da cultura 

em poderio econômico, criando uma visão de mundo adequada ao desenvolvimento 

das forças produtivas e, portanto, aos interesses das classes dominantes. A partir da 

privatização da informação e da cultura, o mercado reorganiza a vida em sociedade 

em função de um poder privado que o sustenta.  

 

As tecnologias não são meras ferramentas transparentes; elas não se 
deixam usar de qualquer modo: são em última análise a materialização da 
racionalidade de uma certa cultura e de um ‗modelo global de organização 
do poder‘ (MARTÍN-BARBERO, 2009b, p. 259, grifo do autor). 

 

 

Da invenção do primeiro telegráfico, em 1837, à regulamentação 

internacional do telefone, invenção de Thomas Edison em 1876, os movimentos de 

tornar o mundo um sistema padronizado de funcionamento foi se mesclando a novas 

formas de agir em sociedade, que geraram ―o nascimento de ‗uma nova sociedade‘, 

onde os mecanismos do mercado se difundem por todo o corpo social‖ 

(MATTELART, 2002, p. 23). 

Na análise da evolução das comunicações, é possível identificar o 

adensamento das possibilidades comunicacionais incrementado pelos meios 

técnicos, como o surgimento do telégrafo, do telefone e da imprensa. Essas 

inovações foram respostas a uma sociedade caracterizada pela individualização e 

fragmentação, conceito intitulado de ―privatização móvel‖ no início da década de 

1970, observado nas sociedades americana, francesa, alemã e londrina. 

 

O período anterior de tecnologia pública, mais bem exemplificado pelas 
estradas de ferro e pala iluminação das cidades, era substituído por um tipo 
de tecnologia para o qual ainda não se tinha encontrado um nome 
satisfatório; essa que servia, ao mesmo tempo, a um estilo de vida móvel e 
focado no lar: uma forma de privatização móvel (WILLIAMS, 2016, p. 38). 

 

 

Paralelamente, o suporte para manifestação dos discursos não pode ser 

relegado a segundo plano, mas integra o cenário no qual transcorrem as interações. 

Assim, mídia é tida como o tecido que constitui a sociedade, estando presente 

dentro das instituições, no que se costuma intitular como mídia pública, e tornou-se 
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importante vetor para a prática da vida familiar, relacional e corporativa, no que pode 

ser definida como mídia pessoal (HJARVARD, 2014; SHIRKY, 2011).   

É preciso entender ainda que, quando se trata de mídia, o termo refere-se a 

vários elementos conjugados que se acoplam a várias práticas sociais, sendo ao 

mesmo tempo técnica, tecnológica, instituição e linguagem (MARTINO, 2016). É a 

essa conjugação de elementos variados que se denomina cultura moldada pela 

mídia, uma inter-relação que envolve, por exemplo, a comunicação com a internet 

mesclada a TVs de alta definição e cinema. Não há mais um domínio, uma fronteira 

visível, mas sim convergência. ―É menos a dominação de uma mídia individual que 

define cultura da mídia, mas um complexo arranjo de formas diferentes de base 

midiática‖ (HEPP, 2013, p. 17, tradução nossa)3. Essa concepção mais abrangente 

também é compartilhada por Mark Deuze (2012), que traz a percepção de 

intercâmbio entre mídia, informação e tecnologias de informação. 

 
A mídia, assim amplamente concebida, é qualquer sistema (simbólico ou 
tecnológico) que permite, estrutura ou amplia a comunicação entre as 
pessoas. A vida, por outro lado, não é apenas sobreviver - é sobre viver 
uma vida, uma vida digna de ser vivida e uma forma de vida que vai além 
de simplesmente fazê-la funcionar diariamente (DEUZE, 2012, xii, tradução 
nossa)

4
. 

 

 

Ocupando papel central na formação de mentalidades, a mídia fomenta, na 

idade da produção industrial, a geração de sociedades com novas configurações. 

Passam a coexistir culturas no plural, que se caracterizam por serem híbridas, 

possibilitando uma constante interação do local com o global, uma vida em 

sociedade dominada pela concentração de intercâmbios íntimos, privados, posta a 

serviço do poder privado que o sustente (McLUHAN, 1964; GARCIA CANCLINI, 

2000). 

 

As tecnologias comunicativas e a reorganização industrial da cultura não 
substituem as tradições nem massificam homogeneamente, mas 
transformam as condições de obtenção e renovação do saber e da 
sensibilidade (GARCIA CANCLINI, 2000, p. 263). 

                                                           
3
 ―It is therefore less the individual dominant medium that defines media cultures, but extremely 

complex arrangements of different forms of media-based‖ (HEPP, 2013, p. 17).  
4
 ―Media, thus broadly conceived, are any (symbolic or technological) systems that enable, structure or 

amplify communication between people. Life, on the other hand, is not just about surviving - its is 
about living a life, a life worth living, and a form of liveness that goes beyond simply making it work 
from day to day‖ (DEUZE, 2012, xii).  
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Logo, as formas de sociabilidade e de interação assumem papel de condutor 

das práticas culturais vigentes em determinado quadro social, o que torna vital o 

estudo do comunicar, tido como a contraface da comunicação, para ir muito além da 

face conhecida e do senso comum. ―Para ver o comunicar, é necessário operar o 

avesso da comunicação e procurar-lhe as brechas e os vazios que nos possibilitem 

ir além do que se vê para que se possa enxergá-la quando ela nos olha e nos 

interroga‖ (FERRARA, 2015, p. 42). 

 

 

1.3 MIDIATIZAÇÃO E CONFIGURAÇÕES COMUNICATIVAS MOLDANDO AS 

PRÁTICAS COMUNICACIONAIS 

 

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 

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 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). 

No entanto, por mais que seja visível a existência das tecnologias permeando 

a vida cotidiana, as mídias por si só não são capazes de modificar as relações 

sociais, importando ressaltar que se procura fugir do determinismo tecnológico, uma 

vez que sob esse disfarce são camufladas as intenções econômicas, políticas e 

sociais em favor de uma invenção politicamente neutra, livre de tensões ou luta de 

classes.  

 

Trata-se de pensar a determinação não como uma única força ou uma única 
abstração de forças, e sim como um processo em que fatores 
determinantes reais – a distribuição de poder ou de capital, a herança social 
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e física, as relações de escala e de tamanhos entre grupos – colocam 
limites e exercem pressões, mas não controlam nem preveem 
completamente o resultado de uma atividade complexa nesses limites, sob 
ou contra essas pressões (WILLIAMS, 2016, p. 139). 

 

 

Assim como os indivíduos são parte do ambiente em que se evidenciam a 

tecnologia e seus aparatos e sofrem influência, os objetos também se tornam mais 

inteligentes, aproximando ambos – homens e objetos. ―As máquinas inteligentes se 

comunicam entre elas e com os homens, e ambos transformam a natureza das 

coisas e do mundo‖ (FERRARA, 2015, p. 57). 

Logo, o intuito é estudar a relação entre os meios de comunicação e outras 

esferas sociais, já que ―alteram os processos de interação simbólica, ou, para ser 

mais preciso: de comunicação‖ (HEPP; HASEBRINK, 2015, p. 76). A partir do 

momento em que os sujeitos utilizam a mídia para realizar permutas 

comunicacionais, sobressai a figura da interação como formato que ultrapassa o 

caráter transmissivo da mediação, quando a mensagem se irradiava de um único 

centro emissor para um receptor inerte e amorfo. 

 

A comunicação das mediações é, por definição, anticomunicativa, porque, 
centralizada nos objetivos do emissor, desconsidera a atmosfera cultural 
que define o receptor, que não pode ser considerado massa uniforme e 
passiva (FERRARA, 2015, p. 13). 

  

 

Já no formato interacional, todos colocam-se em uma relação comunicativa. 

―O que guia a nossa experiência neste mundo são as interações em curso entre os 

seus elementos constituintes: pessoas, lugares e espaços, todos os quais 

produzidos e consumidos na mídia. Esta é uma vida vivida na, e não com, a mídia‖ 

(DEUZE, 2012, p. 2, tradução nossa)5. 

Nesse sentido, as interações sociais podem ser consideradas como ponto 

central da midiatização, cuja origem etimológica decorre da união da preposição 

latina inter e o termo acio, actionis, ou seja, o uso do termo interação é o que mais 

se aproxima da construção de um social cooperativo como se observam nos 

aparatos da atualidade (FERRARA, 2015, p. 55). 

                                                           
5
 ―What guides our experience of this world are the ongoing interactions between their constituent 

elements: people, places and spaces, all of which both produced and consumed in media. This is a 
life as lived in, rather than with, media‖ (DEUZE, 2012, p. 2). 



    29 
 

 

Considerando que a midiatização ―analisa criticamente (a longo prazo) a inter-

relação entre as mudanças das mídias e comunicação, por um lado, e as mudanças 

da cultura e sociedade por outro‖ (HEPP; HASEBRINK, 2015, p. 76), as interações 

ganham uma relevante importância se associadas ao simbolismo. Isso porque o ser 

humano é integrante da natureza dotado de linguagem, raciocínio e capacidade de 

efetuar trocas a partir de símbolos comuns ao grupo com o qual interage: 

 
...nós nascemos em um mundo no qual a comunicação já existia, 
aprendemos o que é característico desse mundo (e sua cultura) através do 
processo (comunicativo) de aprendizagem da fala; e quando prosseguimos 
para atuar nesse mundo nossa ação é sempre relacionada com ações 
comunicativas (HEPP; HASEBRINK, 2015, p. 77-78). 

 

 

Nesse formato, a comunicação pode ser dividida em quatro tipos básicos: 

comunicação direta, comunicação midiática recíproca, comunicação midiática 

produzida e comunicação midiática virtualizada.  

 

TABELA 1 - TIPOS BÁSICOS DE COMUNICAÇÃO 

 Comunicação 
direta 

Comunicação 
midiática 
recíproca 

Comunicação 
midiática 
produzida 

Comunicação 
midiática 
virtualizada 

Constituição no 
tempo e espaço 

Contexto 
copresente; sistema 
compartilhado de 
espaço e 
referências de 
tempo 

Separação de 
contextos; acesso 
estendido de 
espaço e tempo 

Separação de 
contextos; acesso 
estendido de 
espaço e tempo 

Separação de 
contextos; acesso 
estendido de 
espaço e tempo 

 
Gama de recursos 
simbólicos 

Variedade de 
recursos simbólicos 

Limitação de 
recursos simbólicos 

Limitação e 
padronização de 
recursos simbólicos 

Relativa limitação e 
padronização de 
recursos simbólicos 

Orientação de 
ação 

Orientada para 
outros especificios 

Orientada para 
outros especificios 

Orientada para um 
potencial número 
indefinido de 
destinatário 

Orientada para um 
espaço potencial de 
ação   

Modo de 
comunicação 

Dialógico Dialógico Monológico Interlógico 

Forma de 
conectividade 

Local Translocalidade 
dirigida 

Translocal aberta Translocalidade 
indefinida 

Fonte: Hepp (2013, p. 65) baseado em Thompson (1995, p. 85) e Krotz (2007, p. 90-92). 

 
 

Segundo análise do quadro acima descrito, na Comunicação Direta estariam 

situadas as interações do tipo face a face, nas quais os sujeitos permutam 

informações no mesmo referencial tempo-espaço, utilizando vários recursos 
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simbólicos, incluindo formas verbais e não-verbais. Aqui, o fluxo de comunicação é 

dialógico como uma espécie de via dupla.  

 
Uma conversa acontece num contexto de copresença: os participantes 
estão fisicamente presentes e partilham do mesmo conjunto referencial de 
espaço e de tempo. As falas trocadas numa conversação são disponíveis 
somente aos interlocutores, ou aos indivíduos situados nas imediações, e 
terão duração transitória, por quanto durar a memória de seu conteúdo 
(THOMPSON, 2002, p. 28)  

 

 

Já a Comunicação Midiática Recíproca prevê a utilização de um meio 

técnico, sendo que sua realização independe que os indivíduos estejam situados 

num mesmo espaço. Nesse modelo, observa-se a limitação de alguns recursos 

simbólicos, visto que os meios não conseguem conter toda diversidade de 

informações que os sujeitos teriam na interação face a face. Nesse aspecto, ―a fala 

adquire uma disponibilidade maior no espaço, embora sua duração temporal 

permaneça limitada ao momento de sua emissão‖ (THOMPSON, 2002, p. 29). É o 

caso do telefone, que pode ser entendido como mídia à medida que dois sujeitos 

comunicantes estão partilhando dessa mesma ação a partir do dispositivo. A 

Comunicação Midiática Produzida, por sua vez, pressupõe também separação dos 

sujeitos no tempo-espaço e a limitação de recursos simbólicos, mas nota-se a 

configuração da época dos mass media a partir de uma ação comunicacional 

orientada para um potencial número indefinido de destinatários, a massa6. Portanto, 

o fluxo da comunicação nessa configuração é do tipo monológico, em apenas um 

sentido, do emissor para um número vasto de receptores. A Comunicação Midiática 

Virtualizada, que caracteriza a sociedade midiatizada por meio dos aparatos 

computacionais e suas interfaces, é orientada a uma arena potencial de ação 

comunicativa. Nesse sistema, é possível disponibilizar mensagens a um número 

indefinido de receptores que podem interagir ou não com tais conteúdos, num fluxo 

de comunicação interlógico, que possibilita criar espaços virtuais de interação. Nas 

conversações por telefone celular, os sujeitos geram um ―espaço de fala‖, no qual a 

conectividade deve ser entendida de forma diferenciada, como uma espécie de fluxo 

aberto de comunicação com fronteiras difusas (HEPP, 2013, p. 66).  

                                                           
6
 Quando o presente estudo opta por utilizar o termo massa, trata-se de uma forma de se referir a um 

grande grupo, sendo que o termo não está subjugado ao que os teóricos consideram como uma 
massa homogênea e indistinta. 
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Podemos argumentar que cada tipo de mídia – o celular, redes sociais, 
televisão, etc – moldam de diferentes maneiras os tipos básicos de 
comunicação relacionados. Aqui, encontramos vários conceitos que 
analisam as especificidades midiáticas: ‗lógica da mídia‘, ‗affordances 
midiáticas‘, ‗forças de moldagem da mídia‘, e assim por diante (HEPP; 
HASEBRINK, 2015, p. 81). 

 

 

A convergência nos estudos de midiatização envolve um ponto em comum, 

que é justamente o entrelaçamento entre as mudanças das mídias e da 

comunicação, de um lado, e as mudanças da cultura e da sociedade, do outro 

(HEPP; HASENBRINK, 2015, p. 76). O uso do termo midiatização não é recente, 

datando de um trabalho de pós-doutorado de Ernst Manheim em 1933, conceituando 

as mudanças das relações sociais da modernidade, naquele tempo caracterizadas 

pelas mídias de massa. 

Além disso, o WhatsApp traz relação com o que se intitula como 

configuração comunicativa, processo pelo qual os atores realizam mudanças 

culturais e sociais por meio de pertencimento, poder, segmentação e regras. Aí 

reside o desafio do mundo corporativo frente a tal dispositivo, que reúne verdadeiras 

comunidades por diversos suportes. ―Conversas, comunicação via telefone (móvel), 

e redes sociais, álbum de família (digital), cartas ou cartões postais, ou assistir à 

televisão juntos‖ (HEPP; HASEBRINK, 2015, p. 81).  

Entre os exemplos que se encaixam no conceito de configuração 

comunicativa, estão as famílias, que se unem por meio de várias formas de 

comunicação, como conversas, comunicação via celular, redes sociais, entre outras. 

O que importa notar é que essas combinações comunicacionais são situacionais, 

mudam e evoluem, ou seja, não há uma regra para abarcar esse comportamento 

midiático. A convergência entre as mídias demonstra que hoje essa configuração 

comunicativa evoluiu, suscitando estudos no campo da comunicação para melhor 

entendimento da dinâmica em sociedade e que envolve, por sua vez, a mídia e seus 

sujeitos em relação num outro contexto cultural, agora midiatizado.  

 

 

1.4 DEPENDÊNCIA DA MÍDIA NO COTIDIANO 
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Ao agir em sociedade, a maior parte dos sujeitos comunicantes percebe que 

as próprias relações interpessoais são mediadas7 pelo imperativo da rapidez, da 

instantaneidade e da mídia individualizada representada pelos smartphones. Dando 

significado ao cotidiano, a mídia coordena uma série de ações, tanto da vida pessoal 

como da vida profissional. 

Esse mesmo dinamismo pode ser atribuído à linguagem, uma vez que as 

conversações ocorrem em movimento, constroem-se e modificam-se em questão de 

alguns minutos por interesses momentâneos e movediços (LATOUR, 2012). São 

sociais a partir de associações de interesse mútuo, mas que podem se desagregar a 

qualquer instante. ―Relacionar-se com um ou outro grupo é um processo sem fim 

constituído par laços incertos, frágeis, controvertidos e mutáveis‖ (LATOUR, 2012, p. 

50). 

Essa dependência cada vez maior da mídia fornece subsídios ao que se 

denomina media life. O termo, cunhado por Mark Deuze (2012), reflete como a mídia 

é parte necessária e inevitável da existência e, mais ainda, fator de sobrevivência. ―A 

mídia está para nós, assim como a água está para o peixe‖ (DEUZE, 2012, p. 10, 

tradução nossa)8. Há verdade nessa afirmação ao observar as pessoas num ponto 

de ônibus, no metrô ou em restaurantes em que a vida transcorre pelo smartphone 

ou tablet, que reproduz os aplicativos de mensagens instantâneas, como o 

WhatsApp, ou redes sociais da contemporaneidade, como Facebook, Instagram, 

entre tantas outras. Não se trata aqui de hardware, software ou conteúdo, mas sim 

de como as pessoas estão construindo suas vidas, sua cultura, suas relações com a 

família, amigos e trabalho (DEUZE, 2012). 

 
O potencial dos meios de comunicação para organizar a realidade social e o 
espaço público acrescenta um nível de complexidade aos rituais diários de 
comunicação que suscita preocupações quanto à extensão da intimidade 
das pessoas com as tecnologias e como a mídia pode ser vista como 
dispositivos de conexão, enquanto ao mesmo tempo nos permite excluir as 
pessoas da comunicação e da conversa (DEUZE, 2012, p. 58, tradução 
nossa)

9
. 

                                                           
7
 O termo mediação foi utilizado como ação humana reflexiva, independente do meio, pois esta 

depende apenas do corpo físico do agente e sua capacidade reflexiva. Enciclopédia INTERCOM de 
Comunicação. São Paulo: Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, 2010. 
8
 ―Media are to us as water is to fish‖ (DEUZE, 2012, p. 10). 

9
 ―The potential of media to organize social reality and public space adds a level of complexity to the 

daily rituals of communication that raises concerns regarding the extent of pleople‘s tetheredness to 
technologies, and how media can be seen as connecting devices, while at the same time allowing us 
to exclude people from communication and conversation‖ (DEUZE, 2012, p. 58). 
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Nessa configuração, o ser humano pode ser considerado um zumbi por estar 

plugado a tantos aparatos e informações, respondendo às notificações que chegam 

dos diversos dispositivos como alicerces para a sociabilidade humana. ―Vivemos em 

uma sociedade zumbi, em simbiose com tecnologias que se fundiram com a 

experiência vivida‖ (DEUZE, 2013, p. 114). Nas redes sociais, movimentos sem 

hierarquia, sem controle, conclamam zumbis para ocupar uma praça em torno de 

uma causa, nas relações de trabalho as respostas imediatas são esperadas pelos 

gestores, nas casas notam-se os mais variados tipos de aproximação mediada pelas 

máquinas. Tomam-se atitudes corriqueiras da vida, que são automatizadas, e a 

mídia está incluída nesse processo, desde a consulta à agenda de telefones no 

celular até o comando de rota no veículo.  

 

As nossas máquinas falam conosco e esperam respostas. Mais ainda, 
porque os computadores intensificam e aproximam as relações entre todos 
os meios eletrônicos e as mídias integradas, estão mudando e expandindo 
as raízes da psicologia humana (KERCKHOVE, 2009, p. 227). 

 

 

Nessa miríade que integra as culturas na mídia, não há mais uma separação 

entre vida online e offline, homem e máquina, artificial e natural, mas uma 

construção social de uma vida mediada, na qual ―o lugar da cidade se tornou o 

espaço da mídia‖ (DEUZE, 2012, p. 2, tradução nossa)10. É uma vida em constante 

comunicação e conversação, mas baseada em um aparato midiático, sem mais 

haver distinção sobre onde começa a mídia e onde a vida termina. Não existindo 

mais fronteiras entre vida on e off, também não há fronteiras entre corpo e mídia, 

formando o se denomina como ―inforgs‖, fusão entre informação e organismo 

(DEUZE, 2012). 

Se antes a vida em comunidade ocorria em momentos face a face, em locais 

públicos, atualmente os padrões de comunicação e interação estão sendo alterados 

de várias formas, chegando à midiatização da cultura (HEPP, 2013, p. 30-31). 

Midiatização não por ser originária do estabelecimento das relações pela mídia 

digital, mas por ser um processo de longa duração, que envolve individualização da 

mídia e parceiros que se inter-relacionam mediados por um aparato midiático.  

                                                           
10

 ―The place of the city has become the space of media‖ (DEUZE, 2012, p. 2). 
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Exemplo desse acontecimento foi retratado em um vídeo publicado no 

YouTube por um grupo humorístico brasileiro chamado Porta dos Fundos. Amigos 

arrombam a porta com ajuda dos bombeiros e chegam, um a um, interpelando o 

sujeito chamado Raul porque ele não tinha sido encontrado virtualmente. Raul alega 

ser feriado, mas essa justificativa não é aceita. Os amigos retrucam afirmando que a 

internet funciona 24 horas por dia, ―inclusive no feriado‖. Diante da preocupação de 

todos, que achavam que Raul tinha sido sequestrado ou algo pior, o amigo diz que 

só deixou de checar o e-mail. Ao que um dos colegas retruca: ―Não foi não. Eu te 

mandei e-mail depois te mandei inbox no Face dizendo que tinha mandado e-mail. 

Depois te mandei DM no Twitter dizendo que tinha mandado inbox. Depois te 

mandei Instagram; te marquei e tudo, dizendo que tinha mandado tweet. Depois 

ainda mandei WhatsApp dizendo que tinha mandado isso tudo, que só deu risquinho 

de foi, não deu risquinho de chegou, e nem os dois risquinhos de viu‖. Raul então 

responde que tinha deixado o celular desligado. E o mesmo amigo fica indignado e 

questiona como alguém pode deixar o celular desligado. Raul, por fim, diz não 

entender toda essa preocupação se ninguém ligou no telefone fixo para saber dele. 

Todos riem e, por último, um deles constata: ―Você é muito excêntrico, bicho‖.    

 

 

Figura 1 - VÍDEO ―EXCÊNTRICO‖, GRUPO PORTA DOS FUNDOS 

 
Fonte: a autora, a partir de print screen do YouTube

11
. 

 
 

                                                           
11

 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=2a0TnUMNkxs>. Acesso em 14 jul. 2016. 
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Quando as pessoas estão interagindo entre si pelo aparato midiático, são 

estabelecidas formas culturais que se articulam com modelos anteriores, como no 

caso dos dispositivos móveis que ganham a mobilidade como característica que os 

diferenciam dos e-mails, dos telefones fixos e de outras formas que demandavam 

estar num determinado local para que se efetivassem. Assim, predomina a forma 

cultural em duração, considerando que a tendência a uma diversidade de oferta 

tecnológica faz parte de uma experiência social como um todo, como ―o crescimento 

e o desenvolvimento de uma mobilidade física e social maior, nas condições tanto 

de expansão cultural como de consumo‖ (WILLIAMS, 2016, p. 98). 

É possível constatar isso a partir da mídia sendo um dos fatores 

responsáveis por substituir no todo ou em parte atividades e instituições sociais, com 

a consolidação de um mundo hipermidiático, estágio supremo e mercantilizado da 

cultura (HEPP, 2013, p. 40; LIPOVETSKY; SERROY, 2011, p. 10). A mídia oferece 

esse pano de fundo das relações humanas, fortalecida pelo crescimento das 

metrópoles e da individualização, além do aumento da violência, fatores que causam 

o encolhimento da relação entre tempo e espaço.  

Dessa forma, as pessoas em sociedade expõem cada vez mais as suas 

vidas nesse novo espaço público, numa sociabilidade que se constrói 

permanentemente. ―No processo de adaptar nossa realidade social mediada 

cocriativamente, torna-se crucial identificar e desenvolver habilidades e 

competências necessárias para sobreviver e prosperar‖ (DEUZE 2013, p. 125). Isso 

significa também saber transitar nessas diversas interfaces mediadas, exigindo 

interpretação dos significados aparentes, mas especialmente daqueles menos 

evidentes nas inter-relações. 

Enquanto nesse capítulo buscou-se situar a mídia perpassando todas as 

esferas da vida humana, da mesma maneira com que os sujeitos a utilizam e 

reapropriam suas funções, no próximo capítulo a proposta é lançar um olhar mais 

aprofundado sobre a midiatização nas relações interpessoais no mundo do trabalho. 

Ao mesmo tempo em que as constatações desse capítulo influenciam as relações 

interpessoais no trabalho, será analisada a aceleração da vida moderna no âmbito 

da comunicação organizacional. As reflexões vão reunir subsídios para explorar a 

construção de diálogos internos e as fronteiras agora fluidas entre comunicação 

formal e informal como um novo cenário nas organizações. Além disso, o próximo 

capítulo também busca discutir as relações de poder e os mecanismos de controle e 
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disciplina em oposição ao aparato midiático do WhatsApp que traz uma face 

libertária ao propor liberdade de expressão. Até que ponto as táticas conseguem (se 

é que conseguem) subverter a ordem secularmente estabelecida nas organizações? 

Essa é uma das indagações que fazem parte do próximo capítulo. 
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2 COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL EM TEMPOS DE ACELERAÇÃO DAS 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

 

Se em várias esferas da vida a mídia perpassa os relacionamentos, na 

comunicação organizacional a necessidade de respostas cada vez mais rápidas dos 

profissionais torna ainda mais evidente que comunicação é uma questão de ordem 

estratégica. O termo estratégia é aqui adotado como lugar de domínio, sendo, em 

essência, um postulado de poder (CERTEAU, 1990).  

 

A divisão do espaço permite uma prática panóptica a partir de um lugar de 
onde a vista transforma as forças estranhas em objetos que se podem 
observar e medir, controlar, portanto, e ‗incluir‘ na sua visão. Ver (longe) 
será igualmente prever, antecipar-se ao tempo pela leitura de um espaço 
(CERTEAU, 1990, p. 100). 

 

 

Considerando a posição dos gestores como um lugar de fala dominante, 

representado por diretores e gestores, os profissionais realizam trocas 

comunicacionais durante o período de expediente, caracterizando um universo que 

permite verificar mudanças no âmbito da comunicação interna, especialmente com a 

emergência de diversos fluxos no ordenamento corporativo em um ambiente 

marcado por hierarquia, disciplina e relações de poder (FOUCAULT, 2014). Assim, 

nota-se hoje a fluidez das fronteiras entre os processos ascendentes e 

descendentes, bem como dos canais formais e informais dentro de uma organização 

e que extrapola os muros da empresa. 

Em um cenário globalizado por aparatos midiáticos que privilegiam a 

mobilidade, observam-se alterações no clássico fluxo emissor-receptor para um 

modelo circulante formado pela figura de cocriadores, bem como a comunicação 

informal integrando-se à formal a partir de interações que não estão descritas no 

contrato de trabalho, já que muitas delas ocorrem fora do horário regular de trabalho 

definido como expediente (CONTANI; MARCHIORI; RIBEIRO, 2010). Para abordar 

essas questões, teóricos como David Berlo (1999), Marlene Marchiori (2008, 2010), 

Gustavo Gomes de Matos (2006) Richard Daft (2011), entre outros, dialogam neste 

capítulo para evidenciar o fato de que o ambiente das organizações sob a influência 

da midiatização está alterando o formato organizacional e criando novos fluxos de 
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comunicação, gerando uma interação dialógica na qual o WhatsApp vem se fazendo 

presente no cotidiano das empresas. 

 

 

2.1 CONSTRUÇÃO DE DIÁLOGOS COM O PÚBLICO INTERNO 

 

O universo do trabalho ocupa uma das representações da sociabilidade, do 

lugar de encontros e conflitos, em que cabe dentro de cada sujeito suas próprias 

vivências, valores e princípios. Nesse aspecto, o trabalho congrega vários conceitos, 

como ―relações de trabalho, vínculo empregatício, mercado de trabalho, salário, 

tecnologia, troca, lucro, capital, organização, controle, poder, sociabilidade, cultura, 

relações de comunicação‖ (FIGARO, 2010, p. 99). Embora haja necessidade de 

ampliar o diálogo com o público interno, é preciso entender ser complexo o cenário 

no qual estão impressas as relações entre chefes e subordinados. 

 

A atividade de trabalho não pode ser vista fora da história. No sistema 
capitalista, ela é determinada como mercadoria e as relações entre as 
pessoas são escalonadas e hierarquizadas por meio da especificidade das 
características e dos valores que cada atividade de trabalho adquire em 
relação ao poder hegemônico (FIGARO, 2010, p. 99). 

 

 

Esse ambiente organizacional continua representando a troca mercantil da 

mão de obra pelo salário, constituído por hierarquia e poder, no qual as trocas 

comunicacionais por meio do WhatsApp ampliam as relações de poder e os 

mecanismos de controle. Há casos, no entanto, em que as interações podem ser 

consideradas uma ―bricolagem‖ para usar o termo de Certeau (1990), quando os 

colaboradores podem utilizar parte dos elementos da cultura dominante e a 

subverter, ou seja, forjar os diálogos no WhatsApp como fluxo comunicacional da 

parte fraca nas relações de trabalho, criando subgrupos sem a presença do gestor, 

criando de certa forma uma radio-peão digitalizada. Mas, ainda assim, está presente 

a necessidade de atender à demanda da alta cúpula por agilidade, presença 

constante e respostas em tempo real.  

Partindo-se do pressuposto de que organização e comunicação estão 

interligadas, é preciso adotar processos para que haja um ordenamento interno 

desse verdadeiro sistema social. ―Quando duas ou mais pessoas verificam que são 
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interdependentes no que se refere a atingir seus objetivos, surge um sistema social; 

especializam-se as funções, agrupam-se os comportamentos‖ (BERLO, 1999, p. 

144). 

Nesse aspecto, a comunicação organizacional impõe-se como um processo 

que envolve tanto fluxos administrativos quanto veículos e redes formais e informais, 

sendo conceituada inclusive como disciplina que se debruça sobre o estudo do 

fenômeno comunicação dentro das organizações (KUNSCH, 2006; MARCHIORI, 

2008). Essa dinâmica que se assemelha a um organismo vivo explica por que 

grande parte do tempo de gestores é investida no repasse de informações aos 

subordinados, entre os pares, reuniões e coordenação do trabalho em geral. Sob 

essa perspectiva, o objetivo da comunicação seria o de exercer influência e 

persuasão12 , entendida como o exercício de convencimento de outra pessoa a 

adotar uma espécie de adesão às informações que são transmitidas no ato da 

comunicação organizacional (BERLO, 1999). Tudo para alcançar o objetivo da 

comunicação organizacional como estrutura posta a serviço do alcance dos 

objetivos empresariais.  

Assim, o clássico formato unidirecional, top-down, da comunicação 

organizacional em um ambiente mediado por aparatos tecnológicos, a exemplo do 

WhatsApp, sofre influência da adoção de conversações da base para o topo. Com 

isso, as empresas se veem diante da necessidade de fomentar a cultura do diálogo. 

―Um ambiente favorável à comunicação interna, com lideranças empenhadas em 

promover e consolidar a cultura do diálogo, é capaz de encorajar a manifestação de 

ideias e sugestões que podem originar inovações‖ (MATOS, 2006, p. 31). 

Esse modelo, no entanto, é um caminho que permanece ainda no vislumbre, 

uma vez que, ao implantar a estrutura hierárquica de fluxos administrativos e 

transpô-los à comunicação interna, adotam-se modelos mecanicistas com ênfase 

nas regras em detrimento de padrões sinérgicos. O paradigma mecanicista, que 

prevê hierarquia, burocracia e especialização, opõe-se à teoria organizacional 

orgânica, que estabelece um ambiente de trabalho flexível e redefinição contínua de 

tarefas, além de minimizar a importância de organogramas (MARCHIORI, 2010).  

                                                           
12

 Termo persuasão na gestão da comunicação baseia-se no significado que consta na Enciclopédia 
INTERCOM de Comunicação. São Paulo: Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 
Comunicação, 2010. 
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Nessa configuração, a referência mecanicista não consegue mais obter 

adesão completa do público interno, já que os funcionários buscam uma cultura 

participativa no lugar de informações top-down (topo para baixo). Assim, os fluxos 

descendentes servem como mera ferramenta de transmissão de mensagens, que 

em geral têm origem nos níveis hierárquicos mais elevados para os de níveis de 

base. Essa sistemática, embora sedimentada, pode apresentar pouca eficiência para 

engajamento dos colaboradores quanto a instruções, procedimentos e metas. E, 

quanto maior o nível hierárquico, maior a dificuldade que essas mensagens 

cheguem ao destinatário sem interferências. ―Quanto maior esse espaço, há mais 

chance de dispersão de informações e de que elas sofram a influência de ruídos‖ 

(PIMENTA, 2010, p. 92). 

Além da existência dessa configuração, os fluxos ascendente e lateral, cuja 

circularidade das mensagens ocorre entre cargos de níveis hierárquicos inferiores, 

permeiam as empresas, embora não sejam ordenamentos legitimados pela cúpula.  

Vale lembrar observação de Rêgo (2015) de que, no âmbito administrativo, o 

objetivo é elaborar planos para alcançar objetivos empresariais e vantagens 

competitivas no mercado. Para isso, o modelo sistêmico propõe uma organização 

flexível, partindo do pressuposto de que as organizações precisam se voltar ao 

relacionamento com seus públicos de interesse, entre eles o interno. 

. 

A comunicação organizacional tem, portanto, nesse contexto, uma dupla 
missão, de um lado, trabalhar discursos que reproduzam um processo 
cultural de referencialidade interna, e, de outro, produzir falas que 
possibilitem e tornem visíveis os aspectos institucionalmente reflexivos de 
suas organizações (RÊGO, 2015, p. 67).  

 

 

Diante disso, muita informação vinda da direção aos níveis hierárquicos 

inferiores sem retorno pode ocasionar problemas de engajamento, havendo a 

necessidade de que os funcionários tomem parte das decisões, instaurando 

procedimentos para essa inclusão. Para isso, as empresas precisam realizar a 

integração do fluxo vertical, vindo da alta direção, e do fluxo horizontal, caracterizado 

pelas conversações entre colegas de trabalho. Entendendo que as relações 

interpessoais no sistema organizacional são do tipo horizontais, o equilíbrio dessas 

relações traz mais confiança e autonomia ―para que as relações interpessoais 

possam se efetivar num clima de respeito mútuo‖ (REGO, 1986, p. 31). Esse estado 
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possibilita terreno para que ocorra o desenvolvimento, vista a organização como um 

sistema social. Richard Daft (2011) traz contribuição a esse cenário, apontando a 

existência de uma forma de estruturar relacionamentos, chamada de ―organização 

que aprende‖, sendo a comunicação um dos itens que integra o chamado BPM 

(Business Process Management), conceito que implica na gestão dos negócios e da 

tecnologia da informação com foco em resultados. 

 

Este tipo de organização promove a comunicação e colaboração, de modo 
que todos participam na identificação e resolução de problemas, 
possibilitando a organização experimentar, melhorar e aumentar a sua 
capacidade de forma contínua (DAFT, 2011, p. 31, tradução nossa)

13
. 

 

 

Diante dessa maneira de gerir as organizações, é necessária a existência de 

uma empresa que reúna ―estruturas flexíveis descentralizadas que enfatizam a 

colaboração horizontal, o compartilhamento amplo de informações e a capacidade 

de adaptação‖ (DAFT, 2011, p. 31, tradução nossa).14 

Assim, ao contrário da visão mecanicista que adota a comunicação como 

mero instrumento de comunicação, que prevê apenas um emissor da alta direção ou 

da área de comunicação interna e adoção de canais para alcançar um receptor, é 

preciso enxergar a comunicação como ―um processo de criação de conhecimento, 

como estimuladora de diálogo, como uma comunicação que ajuda a construir a 

realidade organizacional‖ (MARCHIORI, 2010, p. 151). 

Nesse cenário, a relação entre os sujeitos comunicantes não é mais de um 

lado um emissor e do outro um receptor. Numa situação interativa, ―os conceitos de 

fonte e receptor, como entidades distintas, perdem a significação e o conceito de 

processo aparece nítido‖ (BERLO, 1999, p. 136). Agora, todos são considerados 

sujeitos em interação, seja como produtores, seja como consumidores, 

enunciadores e locutores, num fluxo contínuo (JENKINS, 2008; MAINGUENEAU, 

2002). Enfim, é preciso reconhecer emissão e recepção como fios dialógicos que se 

constroem dentro dos espaços recursivos. 

 

                                                           
13

 ―Este tipo de organización promueve la comunicación y la colaboración, de modo que todos 
participan en la identificación y la solución de problemas, permitiendo a la organización experimentar, 
mejorar y aumentar su capacidad de forma continua‖ (DAFT, 2011, p. 31). 
14

 ―estructuras flexibles descentralizadas que enfatizan la colaboración horizontal, el hecho de 
compartir información de manera generalizada y la capacidad de adaptación‖ (DAFT, 2011, p. 31). 
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Isso significa superar visões de um modelo de comunicação redutor, 
marcado pela unidirecionalidade, que coloca o emissor como propositor de 
mensagens fechadas e o receptor passivo diante delas. Significa, ainda, 
transformar e redimensionar o espaço da recepção como espaço de 
interação e transformação e modificar os papéis de emissores e receptores, 
para uma dinâmica relacional mais crítica de coautores/cocriadores 
(CONTANI; MARCHIORI; RIBEIRO, 2010, p. 127). 

 
 

Diante desse formato discursivo, agir reflexivamente pode levar a uma 

evolução do processo dialógico nas organizações. ―Reflexividade como prática 

consiste, principalmente, em incentivar as pessoas na construção de várias 

concorrentes de significados e interpretações para os fenômenos‖ (CONTANI; 

MARCHIORI; RIBEIRO, 2010, p. 128). É implementar um ambiente que proporciona 

troca, interação, diálogo, participação, um organismo vivo com profissionais que são 

considerados como coparticipantes da organização. 

 

 

2.2 FRONTEIRAS FLUIDAS ENTRE COMUNICAÇÃO FORMAL E INFORMAL 

 

Levando-se em consideração que o fluxo de informação traz novos 

ordenamentos para a comunicação interna, as trocas comunicativas na 

contemporaneidade têm ocorrido com mais frequência nos canais horizontais (entre 

colegas do mesmo departamento) e transversais (entre colegas de departamentos e 

níveis hierárquicos diferentes), dando surgimento a uma sinergia que desafia líderes 

e gestores. ―As fronteiras entre departamentos e entre as organizações estão se 

tornando cada vez mais flexíveis e difusas à medida que as empresas enfrentam a 

necessidade de responder mais rapidamente às mudanças no ambiente‖ (DAFT, 

2011, p. 11, tradução nossa)15. 

Com isso, os canais formais e informais, destacados por diversos autores da 

teoria da comunicação organizacional (BERLO, 1999; MARCHIORI, 2010, 2014; 

MATOS, 2006; PIMENTA, 2010; REGO, 1986), estão se mesclando a configurações 

comunicativas contemporâneas, alavancadas pela Tecnologia de Comunicação e 

Informação (TIC) inicialmente mediada por computador e agora com estruturas 

proporcionadas pela tecnologia de comunicação sem fio (wireless). Trabalhadores 

                                                           
15

 ―Los límites entre departamentos, así como entre organizaciones, se vuelven cada vez más 
flexibles y difusos conforme las empresas enfrentan la necesidad de responder con mayor rapidez a 
los cambios en el entorno‖ (DAFT, 2011, p. 11). 
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que não atuam em lugares fixos, como escritórios, podem ser coordenados a curta 

ou longa distância, bastando para isso cobertura de rede celular (CASTELLS et al., 

2007, p. 78). 

Em meio à existência dessa mobilidade, o canal formal continua carregando 

em sua essência os preceitos de um rigor disciplinar. ―O formal é uma disciplina 

imprescindível ao funcionamento correto da comunicação e da informação, ambas 

eficazes, entre os diversos âmbitos‖ (MATOS, 2006, p. XIV). Pelos canais formais, 

circulam as mensagens legitimadas pela cúpula da empresa e, para isso, utilizam-se 

os veículos institucionalizados, num processo unidirecional, do topo para a base. 

Nesse contexto, os gestores colocam-se no patamar de mandatários, com 

discursos autoritários e lineares, represando outros de virem à superfície.  

 

Na prática, percebe-se que o diálogo se restringe a um plano inferior de 
detalhamento ou esclarecimento de discursos monológicos prontos, 
oriundos de um emissor, cujo espaço interacional para a ‗coconstrução‘ 
praticamente não existe, e a língua passa a ser um instrumento de 
reprodução do sistema vigente (CONTANI; MARCHIORI; RIBEIRO, 2010, p. 
128-129). 

 

 

Por isso, os diálogos que escapam a esse domínio são marginalizados, 

sendo que a alta direção delega aos gestores de comunicação interna o combate a 

essas outras estruturas que emergem dos colaboradores. Aqui cabe a classificação 

feita por Arthur Roman (2009) quanto aos discursos organizacionais, tidos como 

bem-ditos, mal-ditos e não-ditos. As mensagens bem-ditas seriam aquelas oficiais, 

planejadas para divulgação por meio de canais mantidos pela organização. São 

comunicados carregados de regras, normas e comportamentos esperados dos 

funcionários. Esse processo formal situa-se junto a pressões exercidas pela alta 

administração para que todos sigam os papéis pré-definidos ao evidenciar que  

 

Quando os membros respondem a essas pressões, quando desempenham 
os comportamentos-papeis da espécie devem, são recompensados. 
Quando se desviam do comportamento-papel determinado, são punidos. 
Podem ser rebaixados a posição inferior, repelidos pelos outros membros 
do grupo – até expulsos do grupo (BERLO, 1999, p. 148, grifos do autor). 

 

 

Outro universo existente nas empresas é o discurso não-dito, aquele que foi 

impedido de expressão por uma gestão repressiva, o que demonstra ser uma prática 



    44 
 

 

que gera tensionamentos internos, visto que os discursos circulantes no mundo do 

trabalho pressupõem vozes de diferentes sujeitos ocupando variados lugares de 

poder. ―O mundo do trabalho é tensionado por forças sociais (cujos discursos 

disputam hegemonia) representativas de classes sociais diferenciadas‖ (FIGARO, 

2010, p. 100-101). 

O foco na definição de comportamentos está na raiz do surgimento do 

sistema fabril durante a Revolução Industrial, que pela primeira vez apresentou 

problemas que as organizações passariam a enfrentar. O trabalho passava a se 

realizar em uma escala cada vez maior de volume de produção e de pessoas, 

exigindo novas formas de gerenciar o trabalho para aumentar a produtividade com a 

máxima lucratividade. ―A perspectiva clássica, que procurou fazer com que as 

organizações funcionassem como máquinas eficientes, bem lubrificadas, está 

associada com o desenvolvimento de hierarquia e organizações burocráticas e 

continua sendo a base de grande parte da teoria e prática da administração 

moderna‖ (DAFT, 2011, p. 23, tradução nossa)16. 

Em meio a essa estrutura, encontra-se o canal informal que, embora seja 

reconhecido como parte integrante da comunicação organizacional junto com os 

demais compostos que formam os processos internos, só é legitimado pela alta 

administração em situações específicas. ―O informal é útil e necessário quando 

exercitado em uma Sociedade de Confiança e por pessoas merecedoras de crédito 

indiscutível, exigindo pureza de intenções e ausência de reservas mentais‖ (MATOS, 

2006, p. xiv). Nessas situações é que seria possível a existência de uma 

comunicação qualificada a fim de contribuir para a organização.  

Caso contrário, esse canal é relegado à marginalidade, descrito como ―rádio 

peão‖, ―rádio corredor‖ e outras expressões que remetem à boataria ou à prática de 

fofoca. ―A comunicação informal engloba tudo o que falamos no dia a dia de forma 

subjetiva, livre, emotiva, a respeito de acontecimentos, pessoas, etc‖ (MATOS, 2006, 

p. 90), por meio da qual circulariam todas as mensagens consideradas inapropriadas 

para a circulação plena da comunicação formal. Entre as características desse 

canal, a comunicação informal é tida como livre, de uso universal; subjetiva, 

revelando aspectos da experiência individual; imprecisa, porque depende do ponto 

                                                           
16

 ―La perspectiva clásica, que buscaba hacer que las organizaciones funcionaran como máquinas 
eficientes bien lubricadas, está relacionada con el desarrollo de la jerarquía y las organizaciones 
burocráticas y sigue siendo la base de gran parte de la teoría y la práctica de la administración 
moderna‖ (DAFT, 2011, p. 23). 
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de vista dos indivíduos e, por isso, possui seus próprios objetivos; obscura por não 

expressar fielmente o que se espera; e prolixa, transmitindo mensagens além das 

necessárias (MATOS, 2006, p. 91). 

Aí estariam situados os discursos mal-ditos intitulados por Roman (2009), 

aqueles que não recebem o aval dos gestores justamente por estarem à margem 

dos canais corporativos oficiais. Representam uma fuga às regras e rigidez dos 

protocolos organizacionais ou, como define Michel de Certeau (1990), uma tática 

que o fraco, ou seja, o funcionário, pode lançar mão para disseminar mensagens 

que representam uma maneira de aproveitar ocasiões. ―Muitas práticas cotidianas 

(falar, ler, circular, fazer compras ou preparar as refeições etc.) são do tipo tática. E 

também, de modo mais geral, uma grande parte das ‗maneiras de fazer‘‘‘ 

(CERTEAU, 1990, p. 47). Exemplo disso são as mensagens informais que circulam 

nas organizações e são potencializadas graças à mobilidade de ferramentas 

colocados à disposição da mão de obra. 

 

A velha rotina é suspensa e uma nova ordem assumida… os interlocutores 
brincam, pois não mais se relacionam por meio de um eixo hierárquico, mas 
por simpatia e por entendimento vindo da trégua, que suspende 
momentaneamente as regras e normas (ROMAN, 2009, p.137). 

 

 

No entanto, há tentativas de incorporar a cultura do diálogo ao cotidiano 

empresarial, na qual a rede informal de circulação de informações passa a ser 

incluída como mais um meio de comunicação entre os indivíduos que atuam na 

empresa.  

Há mais de 30 anos aconselha-se empregar a rede informal para contribuir à 

gestão, mas sempre com uma certa cautela. ―Indica-se como sugestão viável a 

utilização da rede informal sobre o sistema formal, de modo a abri-lo 

convenientemente, de acordo com determinadas circunstâncias‖ (REGO, 1986, p. 

48). 

No entanto, esse reconhecimento não deixa claro se a comunicação informal 

pode ser incorporada como processo formal para atender aos desafios da 

organização por resultados ou como estratégia, uma vez que as redes de 

comunicação informais trazem subsídios para o entendimento dos fatores 

sociológicos e psicológicos da coletividade corporativa.  
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Algumas iniciativas nesse aspecto foram colocadas em prática na década de 

1980, quando a corporação passou a privilegiar a resposta rápida ao cliente, 

engajando funcionários a atender a essa tarefa em uma época em que as empresas 

necessitavam reduzir os níveis hierárquicos sem comprometer a qualidade. O autor 

cita o exemplo de uma fábrica da DuPont nos Estados Unidos, que estimulou 

funcionários da produção a resolver os problemas e cuidar de tarefas administrativas 

de rotina. Essa medida levou a empresa a reduzir custos, aumentar a qualidade e 

implantar inovação, ajudando a unidade a ser mais competitiva no mercado.  

Além de obter ganhos financeiros com tal medida, a empresa passou a 

lucrar com um ambiente corporativo que buscou potencializar a expressão e 

iniciativa de seus colaboradores, utilizando motes como sinergia, protagonismo e 

empreendedorismo.  

 

O desenvolvimento das potencialidades das pessoas impõe uma mudança 
de mentalidade e uma mudança construtiva para elas e para os outros na 
qual quanto mais os seres são capazes de se autodeterminar, de se 
desenvolver, de se tornarem empreendedores por si mesmos e nas 
condições de seu contexto, então mais se observa a melhoria da vida do 
trabalho (BULGACOV, 2010, p. 108). 

 
 

Nessa trajetória, o gestor assume outro papel, o de facilitador junto ao seu 

grupo, levando os profissionais para um estágio em que haja entendimento do 

sentido para executar suas tarefas, numa interação reflexiva. ―Significa produzir 

outro enfoque para lidar com valores enraizados numa cultura organizacional 

hierárquica, baseada na competição, focada no resultado, no poder e na obtenção 

de vantagens sociais e materiais‖ (BULGACOV, 2010, p. 123). Se ainda a sociedade 

empresarial está perto ou longe desse modelo, as atitudes do cotidiano e os 

resultados vão traçar o caminho para que a alta direção perceba a vantagem 

competitiva em implantar um ambiente laboral com maior circulação de ideias e 

iniciativas. 

  

 

2.3 RELAÇÕES DE PODER E MECANISMOS DE CONTROLE 

 

Mesmo nesse canal informal representado pelo WhatsApp, os sujeitos estão 

conscientes de que em suas conversas mediadas pelo aparato também ocorrem 



    47 
 

 

relações de força e controle. A atribuição de papéis é uma característica bem 

marcada no mundo corporativo e que se impõe também nas interações informais. 

Em um dos grupos observados e que envolvia colaboradores de organizações 

governamentais e mesmo durante a pesquisa com os grupos focais, a presença do 

gestor é capaz de inibir as interações que fogem do contexto organizacional.  

Além do controle, a autoridade e a hierarquia também são conceitos que 

perpassam as organizações, herdados do século XVIII das formações escolares e 

militares, cujo ordenamento arquitetural e funcional foi capaz de garantir a 

obediência e a economia do tempo.  

 

A hierarquia das posições tem relação com o conceito de autoridade. A 
autoridade pode ser definida como o conjunto de direitos atribuídos à 
determinada posição-papel, que permite ao seu ocupante controlar o 
comportamento de outros membros da organização. O poder atribuído de 
influenciar o funcionamento do sistema tem relação como grau da posição 
dentro do sistema (BERLO, 1999, p. 145). 

 

 

Outros procedimentos de controle descritos no século XVII perduram até 

hoje nas organizações, a exemplo do horário, oriunda das comunidades monásticas, 

cujo modelo se difundiu para colégios, oficinas e hospitais. Do mesmo modo, a 

sirene das fábricas passa a marcar o ritmo destinado ao controle ininterrupto das 

distrações ou da perturbação do tempo destinado à produção. ―O tempo penetra o 

corpo, e com ele todos os controles minuciosos do poder‖ (FOUCAULT, 2014, p. 

149). 

Logo, a obediência a esses passos ditados pelo ambiente de trabalho 

passou a reverberar no controle dos corpos, a partir de características que se 

acumulam com o tempo (genética), combina forças (combinatória), é apreendida 

pela codificação das atividades (orgânica) e se impõe a cada indivíduo (celular) 

(FOUCAULT, 2014, p. 164). 

Essa coerção social resiste ao tempo e também é capaz de impregnar as 

horas de lazer, camuflando de ação colaborativa o tempo integral dedicado ao 

trabalho. 

 

Dos cafés da manhã de trabalho ao trabalho, aos almoços de negócios, ao 
trabalho, para ver o que nos oferece a televisão em casa, e alguns dias aos 
jantares de sociabilidade rentável. O tempo livre dos setores populares, 
coagidos pelo subemprego e pela deterioração salarial, é ainda menos livre 
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por ter que preocupar-se com o segundo, o terceiro trabalho, ou em 
procurá-los (GARCIA CANCLINI, 2000, p. 288). 

 

 

Logo, o mercado reorganiza o mundo público e tem a capacidade de ―manter 

as vidas, as atividades, o trabalho, a infelicidade e os prazeres dos indivíduos, assim 

como sua saúde física e moral, suas práticas sexuais e sua vida familiar, sob estrito 

controle e disciplina‖ (HALL, 2011, p. 43). 

Assim, estava formada uma linha tênue no modo de controlar e vigiar o 

comportamento, sem necessidade de apelar aos suplícios que horrorizavam as 

comunidades em seus primórdios, mas por meio de uma rede que se organiza de 

maneira funcional. Daí a existência do horário, do toque da campainha para pôr em 

produção os operários, a divisão de tarefas ao longo da produção e os chefes, que 

têm a voz do comando e o controle em suas mãos.  

 
Organiza-se assim um poder múltiplo, automático e anônimo; pois, se é 
verdade que a vigilância repousa sobre os indivíduos, seu funcionamento é 
uma rede de relações de alto e baixo, mas também até um certo ponto de 
baixo para cima e lateralmente; essa rede ‗sustenta‘ o conjunto, e o 
perpassa de efeitos de poder que se apoiam uns sobre os outros 
(FOUCAULT, 2014, p. 174).  

 

 

Nessa configuração, todos vigiam todos e se autoexploram. ―A exploração por 

si mesmo é mais eficaz do que a exploração alheia, porque é acompanhada por um 

sentimento de liberdade‖ (HAN, 2014, p. 71). Exemplo disso observou-se durante 

uma das vertentes desse estudo, em que a pesquisadora chegou a integrar um 

grupo de WhatsApp de membros de empresa do setor público, cujos integrantes não 

sabiam que eram observados e, portanto, os resultados não foram usados para fins 

de pesquisa. No entanto, foi possível verificar que, por vezes, quando a chefe se 

direcionava aos subordinados, utilizava como recurso textual a grafia em letras 

maiúsculas para se diferenciar no meio de um fluxo constante de mensagens. Em 

outros casos, as mensagens corporativas circulavam de madrugada ou mesmo nos 

finais de semana fora dos muros da organização e do horário regular de expediente. 

Dessa maneira é formatada a estrutura da esfera pública contemporânea, 

atendendo aos interesses de grupos dominantes que, convencendo os indivíduos 

sobre sua causa, são capazes de mobilizá-los a fim de atingir determinados 

objetivos sob o disfarce de liberdade de expressão e participação. 
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2.4 WHATSAPP: DO PODER ECONÔMICO À NECESSIDADE DE ACELERAÇÃO 

NAS TROCAS COMUNICACIONAIS  

 

O poder da disciplina alicerçado ao longo de séculos com limitações, 

proibições e deveres perdura nas estruturas organizacionais em pleno século XXI. 

Em um campo sociopolítico dominado pelas redes de informação por meio das quais 

transcorrem os diálogos nas organizações, as tecnologias não são ferramentas 

transparentes e libertárias, mas obedecem a um modelo global de concentração do 

poder. Miller e Slater (2000) denominam esse paradoxo de liberdade normativa, por 

meio da qual a liberdade não é absoluta, mas está regida sobre estruturas sociais, 

causando tensionamentos entre diferentes normas e ordenamentos. 

Além disso, as tecnologias também cumprem o papel de um campo de 

dominação de vigilância, configurando-se como um novo espaço para o panóptico17 

digital (HAN, 2014). 

 
O panóptico digital funciona sem qualquer ótica perspectivista. É isso que 
constitui sua eficácia. A iluminação não-perspectivista é mais eficaz do que 
a vigilância perspectivista, porque pode produzir-se a partir de todos os 
lados, de toda a parte – e, mais ainda, a partir de cada um de todos os 
lados (HAN, 2014, p. 68). 

 

 

Aliado a isso, em um tempo histórico definido como hipermodernidade, o 

capitalismo embasado em produtos técnicos, mas revestidos como produtos 

culturais, veste uma nova roupagem para influenciar os sujeitos. É a era da 

mercantilização da cultura, que abarca uma série de contradições, da uniformização 

universal e da fragmentação cultural. ―Dissemina-se em todo o globo a cultura da 

tecnociência, do mercado, do indivíduo, das mídias, do consumo‖ (LIPOVETSKY; 

SERROY, 2011, p. 9). Agora, os intercâmbios são em tempo real, o que gera uma 

sensação de simultaneidade e alija toda forma de lentidão. 

 

As ferramentas informáticas tornam possível uma comunicação em tempo 
real, criando um sentimento de simultaneidade e de imediatismo que 
transcende as barreiras do espaço e do tempo. Simultaneidade midiática 
que permite aos indivíduos afastados no espaço partilhar uma mesma 

                                                           
17

 O termo panóptico foi criado pelo filósofo inglês Jeremy Bentham para descrever uma sociedade na 
qual o poder é exercido de forma que ninguém consegue identificar seus executores, criando um 
controle psicológico em que os indivíduos se autocontrolam, se fiscalizam (Disponível em: 
<http://michelfoucault.hotglue.me/Pan%C3%B3ptico>. Acesso em 27 fev. 2016). 
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experiência, libertar-se dos limites das fronteiras, achar confusa a diferença 
entre próximo e distante (LIPOVETSKY; SERROY, 2011, p. 16). 

 

 

Dessa forma, as pessoas em sociedade expõem cada vez mais as suas 

vidas, numa sociabilidade que sempre está se construindo permanentemente. 

―Graças aos aparelhos, todos estarão conectados com todos onde e quando 

quiserem, por meio de cabos reversíveis, e, com esses cabos e aparelhos, todos 

poderão se apropriar das coisas existentes, transformá-las e utilizá-las‖ (FLUSSER, 

2013, p. 41). 

A face libertária com que a internet continua sendo apresentada aos 

indivíduos camufla a lógica do capital e essa utopia vem acompanhada de 

expressões como ―aldeia global‖, ―mundo virtual‖, ―ser digital‖, ―democracia direta‖ 

(MARTÍN-BARBERO, 2009b, p. 68). Esta é uma idealização enganosa, uma vez que 

causa ilusão e consolida a crença de que a comunicação é livre de toda e qualquer 

mediação social, hierarquia ou dominação. Esse imaginário libertador, a 

prosperidade econômica, o progresso das ciências e a melhoria da vida dos homens 

vêm sempre fomentando a fé no progresso, no futuro da humanidade, o que torna a 

modernidade indissociável do otimismo tecnológico. 

Para atuar no mundo contemporâneo, por consequência, o valor é para o 

presenteísmo em todos os pontos de contato, produzindo esquecimento e 

obsolescência. Não por acaso a indústria de aparatos eletrônicos impõe, por meio 

de suas estratégias de marketing e publicidade, a necessidade do ―novo‖, do ―atual‖, 

―o mais avançado‖. ―O mercado se dedica em seu conjunto ao planificar a acelerada 

obsolescência dos objetos como condição de funcionamento do próprio sistema de 

produção‖ (MARTÍN-BARBERO, 2009b, p. 71). 

Assim, por trás do aparelho celular e das interações que ocorrem no 

ambiente do WhatsApp, existe o fundador do programa, as normas ali criadas para 

serem obedecidas, bem como a existência de um grande grupo empresarial que 

domina mais de um sistema midiático e toda uma cadeia produtiva que nutre esse 

mercado. O aplicativo WhatsApp, criado em 2009 por Brian Acton e Jan Koum, na 

atualidade está atrelado a um dos maiores grupos de comunicação da atualidade, o 

Facebook. O dispositivo como negócio superou a marca de 1 bilhão de usuários 

ativos no mundo no dia 1º de fevereiro de 2016 e chamou a atenção dos grandes 
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conglomerados, sendo vendido para o Facebook por US$ 19 bilhões em 2014, o 

maior valor já pago por uma startup. 

Com essa aquisição, o Facebook, além de neutralizar concorrentes como 

Apple e Google, assegurou seu domínio em algumas das plataformas mais 

populares de comunicação instantânea, que vem crescendo no globo graças à 

velocidade com que a infraestrutura tecnológica aumenta seus domínios. Segundo 

dados do International Telecommunication Union (ITU), agência de 

telecomunicações da Organização das Nações Unidas (ONU), o número de 

telefones celulares ao redor do mundo é próximo do número de habitantes na Terra, 

que é estimado em 7 bilhões de pessoas 2015 em comparação com 738 milhões em 

2000. Isso corresponde a uma penetração global do serviço móvel de 97%. 

Enquanto isso, há uma estimativa de que 3,2 bilhões de pessoas usem globalmente 

a internet, sendo que 2 bilhões se concentram em países desenvolvidos. 

Quanto ao uso do WhatsApp, em pesquisa realizada pela Mobile 

Entertainment Forum (MEF)18 junto a 6 mil usuários de dispositivos móveis, o Brasil 

é o segundo país com maior uso do aplicativo, atrás apenas da África do Sul. 

Segundo relatório divulgado pela entidade, 76% dos assinantes móveis no Brasil 

fazem uso regular do WhatsApp, seguido do Facebook Messenger, acessado 

regularmente por 64% dos brasileiros entrevistados, seguido pelo serviço de SMS 

(37%) e pelo Snapchat (19%). Já na África do Sul, o WhatsApp é usado 

regularmente por 82% das pessoas com linhas móveis. O comunicador instantâneo 

também é bastante popular na Nigéria (73% acessam regularmente), na Alemanha 

(72%) e na Índia (63%). O Facebook Messenger, por sua vez, lidera nos EUA (65%) 

e no Reino Unido (59%), enquanto o WeChat é o mais usado com regularidade na 

China (79%). 

Inserido nesse mercado, congregando WhatsApp, Facebook e Instagram, 

este último um aplicativo de rede social para compartilhamento de fotografias, Mark 

Zuckerberg, o dono dessas empresas, figura entre os dez homens mais ricos do 

planeta, com fortuna estimada em US$ 39 bilhões, segundo levantamento da 

                                                           
18

  Brasil é um dos países que mais usam WhatsApp, diz pesquisa. (Disponível em: 
<http://exame.abril.com.br/tecnologia/brasil-e-um-dos-paises-que-mais-usam-whatsapp-diz-
pesquisa/>. Acesso em 03 jan. 2017). 
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Bloomberg19. Ele fica atrás de outros magnatas da informática e da internet, como 

Bill Gates, da Microsoft (US$ 79,9 bilhões) e Jeff Bezos, da Amazon (US$ 45,7 

bilhões), bem como dos donos de grandes conglomerados de mídia, a exemplo de 

Warren Buffet, da Berkshire Hathaway (US$ 63,4 bilhões) e Carlos Slim, do Grupo 

Carso/Telmex/América Móvil (US$ 61,2 bilhões). 

Trava-se em torno desses nomes uma batalha global com força e poder para 

impor suas condições mercadológicas e culturais ao mesmo tempo em que se 

mostram aos seus usuários como defensores da liberdade de expressão. ―Quando a 

cultura deixa de ser assunto público, privatizam-se a informação e os recursos 

intelectuais nos quais se apoia parcialmente a administração do poder‖ (GARCIA 

CANCLINI, 2000, p. 372). É o mercado que reorganiza a vida em sociedade à mercê 

de um poder privado que o sustenta e, nesse sentido, a comunicação está se 

tornando um espaço estratégico como lugar de dominação, ―constituído pelos 

dispositivos através dos quais a hegemonia transforma por dentro o sentido do 

trabalho e da vida da comunidade‖ (MARTÍN-BARBERO, 2009a, p. 265). 

Ciente da existência desse poder das grandes redes da vida em sociedade, 

as organizações já vislumbraram a importância da conectividade para continuar 

mantendo o controle sobre sua força de trabalho. Essa perpétua disponibilidade 

oferece ao empregador novos canais de supervisão, demandando seus empregados 

por meio de telefones celulares 24 horas por dia, sete dias na semana (CASTELLS 

et al., 2007, p. 80).  

É nesse campo que o surgimento de conversações centradas nos aparatos 

móveis representa um aumento na capacidade de encontrar e ser encontrado por 

parceiros de negócios, fornecedores, clientes, além de outras práticas 

organizacionais. A adoção dessa forma de interação perpassa vários ambientes, dos 

pessoais aos profissionais, dos íntimos aos que engajam pessoas por causas 

sociais, extrapolando o concreto. ―Nosso local de trabalho tornou-se mais 

cooperativo e estamos vivendo cada vez mais no interior de culturas baseadas na 

inteligência coletiva‖ (JENKINS, 2008, p. 178). Essa afirmativa coincide com o 

cenário de pessoas em permanente conexão, criando novos hábitos e que se 

refletem nas seculares normas e disciplinas do trabalho. ―A comunicação influencia o 

                                                           
19

Mark Zuckerberg é um dos 10 homens mais ricos do mundo. (Disponível em: 
<http://www.tecmundo.com.br/dinheiro/85717-mark-zuckerberg-10-homens-ricos-mundo.htm>. 
Acesso em 21 fev. 2016). 
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sistema social e o sistema social influencia a comunicação. Nenhum pode ser 

analisado separadamente sem que se distorça a natureza do processo‖ (BERLO, 

1999, p. 156). Assim, a midiatização está levando a readaptações da rotina 

organizacional que, como consequência, também passa a modificar o clima interno, 

proporcionando um ambiente que mescla fluxos comunicacionais diversificados, 

canais formais e interações informais.   

O surgimento do e-mail é exemplo de que novos hábitos são incorporados 

ao dia a dia dos sujeitos em relação comunicacional. Criado por Ray Tomlinson20 em 

1971, um recém-graduado da Massachussets Institute of Technology (MIT), ele 

resolveu um modo para facilitar a troca de mensagens entre os membros da 

Advanced Research Projects Agency Network (Arpanet), o precursor da internet. 

Tido inicialmente como um canal informal para troca rápida de informações, Ray 

Tomlinson presenciou o e-mail ser incorporado pelas organizações, especialmente 

pela agilidade representada no modelo de sociedade globalizado. Como 

globalização, entende-se ―a intensificação das relações sociais em escala mundial, 

que ligam localidades distantes de tal maneira que acontecimentos locais são 

modelados por eventos ocorrendo a muitas milhas de distância e vice-versa‖ 

(GIDDENS, 1991, p. 69). 

Foi justamente o crescimento da rede e a necessidade de aceleração que 

tornou o e-mail uma ferramenta útil capaz de alcançar milhões de pessoas 

potencialmente. Tomlinson relembra que não existiam formas ágeis de se comunicar 

até então. 

 
Naquele momento não havia nenhum caminho para deixar mensagens para 
as pessoas. O telefone funcionava até certo ponto, mas alguém tinha que 
estar lá para receber a chamada. E, se não fosse a pessoa com que você 
queria conversar, havia um assistente administrativo, um serviço de 
atendimento ou algo desse tipo. Esse foi o mecanismo que teve que ser 
percorrido para deixar uma mensagem, para que todos se apegassem à 
ideia de que você poderia deixar mensagens no computador (TOMLINSON, 
2012, tradução nossa)

21
. 

                                                           
20

 Matéria intitulada ―Ray Tomlinson, the inventor of email: ‗I see email being used, by an large, 
exactly the way I envisioned‘‖, por Jesse Hicks, em maio de 2012 (Disponível em: < 
http://www.theverge.com/2012/5/2/2991486/ray-tomlinson-email-inventor-interview-i-see-email-being-
used>. Acesso em 06 ago. 2016). 
21

 ―At the time there was no really good way to leave messages for people. The telephone worked up 
to a point, but someone had to be there to receive the call. And if it wasn‘t the person you wanted to 
get, it was an administrative assistant or an answering service or something of that sort. That was the 
mechanism you had to go through to leave a message, so everyone latched onto the idea that you 
could leave messages on the computer‖ (TOMLINSON, 2012). 
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Do mesmo modo que o e-mail representou um avanço para a rápida troca de 

informação, também observou-se o avanço da permuta de mensagens instantâneas 

pela internet. A origem desse sistema remonta o ano de 1996, com o surgimento do 

programa chamado ICQ, cuja sigla remete à pronúncia das letras em inglês ―I Seek 

You‖ (Eu Procuro Você). Criado por quatro jovens israelenses, Yair Goldfinger, Arik 

Vardi, Sefi Vigiser e Amnon Amir, o ICQ tinha como objetivo trazer uma nova forma 

de comunicação pela internet. Depois dessa invenção, somaram-se outras 

ferramentas de permuta de mensagens instantâneas, como o MSN Messenger, 

Skype, Google Talk, Facebook Messenger, WhatsApp, Telegram, WeChat, entre 

outras. 

Essas configurações em tempo real conseguiram reunir em uma mesma 

interface várias possibilidades de comunicação, como chats, fóruns, comentários, 

compartilhamentos e quadro coletivo de opiniões dos usuários (SANTAELLA; 

LEMOS, 2010). As plataformas, além de ter o potencial de transformar o sujeito em 

um protagonista em sua rede, com afluência de seguidores e pessoas que replicam 

suas opiniões, criam um ambiente propício às mudanças sociais, culturais, 

econômicas, legais e políticas, como pode ser observado com os aparelhos 

celulares. 

 

Nossos celulares não são apenas aparelhos de telecomunicações; eles 
também nos permitem jogar, baixar informações da internet, tirar e enviar 
fotografias ou mensagens de texto. Cada vez mais, estão nos permitindo 
assistir a trailers de filmes, baixar capítulos de romances serializados ou 
comparecer a concertos e shows musicais em lugares remotos (JENKINS, 
2008, p. 41). 

 

 

Além disso, o celular é a inscrição do sujeito em um lugar dentro da 

multidão. Mesmo que cada contato seja breve, a quantidade de mensagens 

disponíveis é exponencial. ―Você não iria a nenhum lugar sem o celular (‗nenhum 

lugar‘ é, afinal, o espaço sem um celular, com um celular fora de área ou sem 

bateria). Estando com o seu celular, você nunca está fora ou longe (BAUMAN, 2004, 

p. 37). 

A parafernália tecnológica representada pelas mensagens instantâneas que 

conecta todos, por um lado, coloca o processo formal das organizações no centro 

dos debates, por outro. Até que o uso disseminado do e-mail fosse incorporado 
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como processo formal de comunicação empresarial, houve uma longa trajetória. 

Criado em 1971, foi só na década de 1990, ou seja, transcorridos 19 anos de sua 

invenção, que o e-mail passa a ser absorvido pelos processos formais das 

empresas22.  

Assim, o mesmo processo pode ocorrer com a expansão do WhatsApp ou 

outro aparato midiático de trocas de mensagens instantâneas no meio corporativo, 

atendendo ao próprio processo de maturidade por que passa a adoção de novas 

tecnologias. 

 
A comunicação eletrônica instantânea não é apenas um meio pelo qual 
notícias ou informações são transmitidas mais rapidamente. Sua existência 
altera a própria estrutura de nossas vidas, quer sejamos ricos ou pobres. 
Quando a imagem de Nelson Mandela pode ser mais familiar para nós que 
o rosto do nosso vizinho de porta, alguma coisa mudou na natureza da 
experiência cotidiana (GIDDENS, 2000, p. 22). 

 

 

Dessa forma, os dispositivos podem penetrar áreas da organização para 

levar os profissionais a aumentar vendas, participação no mercado, disseminar uma 

campanha de marketing, engajar o público interno, mudar a dinâmica de 

comunicação interna, transformando o ambiente laboral em espaço colaborativo 

para fomentar novos diferenciais competitivos a serviço do capital e seus interesses. 

Em um sistema capitalista, cuja relação de trabalho é clara quanto à troca de 

mão de obra pela remuneração, imperam como consequência sistemas 

hierarquizados, de relações de poder e vigilância. Mesmo diante desse cenário, este 

capítulo demonstrou que os colaboradores buscam, por meio dos aparatos 

midiáticos, meios denominados táticas para subverter essa ordem dominante, 

reivindicando participação e diálogo ao mesmo tempo que atendem às necessidades 

do mercado por mais agilidade e plena conectividade. Por conta disso, as formas de 

comunicação formal e informal ganham novos contornos nessa configuração, 

podendo inclusive o WhatsApp vir a se tornar ferramenta formal, como já ocorreu 

com a existência do e-mail no passado (CUNHA; LEÃO, 2009). 

Nesse ambiente midiatizado, mas ainda cercado por normas e regras, a 

linguagem exerce um papel importante para observar as trocas comunicacionais nas 

organizações. Esse é o ponto de partida do próximo capítulo, considerando a 
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 A história do e-mail (Disponível em: <http://www.tecmundo.com.br/web/2763-a-historia-do-
email.htm>. Acesso em 21 ago. 2016). 
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linguagem como o primeiro aparato midiático de interação para debater as relações 

entre os sujeitos e suas visões de mundo. A linguagem carrega todos os valores, 

preceitos e regimes de sociabilidade, permitindo vislumbrar, nas brechas não-ditas 

das práticas discursivas, o exercício de construir fachadas e manter reputação no 

mundo do trabalho diante de colegas, subordinados e chefes.  
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3 REPRESENTAÇÕES DO MUNDO: DAS INTERAÇÕES FACE A FACE ÀS 

MENSAGENS EM EMOJIS EXPRESSANDO SENTIMENTOS 

 

Tanto no mundo empresarial quanto no âmbito das relações pessoais, a 

linguagem é um dos instrumentos que permite ao indivíduo situar-se no mundo. Isso 

porque é na exteriorização das consciências que os sujeitos põem em ação modelos 

apreendidos de sociabilidade primária e secundária (BERGER; LUCKMANN, 1985). 

Ao se lançar no jogo de se comunicar, os sujeitos recebem informações vindas do 

outro a partir das próprias informações intrínsecas ao contato presencial. No 

entanto, na sociedade caracterizada pela midiatização, este capítulo demonstra que 

a máquina vem exercendo um papel predominante como intermediária entre duas 

faces. Para dar conta da transmissão de sentimentos e comportamentos que antes 

eram obtidos na interação face a face, agora o texto no aparato midiático exerce 

essa função.  

Por ser a linguagem uma construção que se dá em sociedade e sofre 

interferências do ambiente, os sujeitos adotam várias identidades conforme cada 

situação, seja familiar ou profissional. A fachada, tal qual definida por Goffman 

(2012), está presente nas relações interpessoais e a linguagem representa a práxis 

dessas inter-relações. Nesses momentos, os indivíduos colocam em ação os 

artifícios de fachada, definida como a imagem do ―eu‖ socialmente aceita. ―Quando 

ela assume uma imagem do eu expressa através da fachada, os outros terão a 

expectativa de que ela atuará de acordo com essa fachada‖ (GOFFMAN, 2012, p. 

17). Logo, da mesma maneira em que as pessoas atuam conforme suas fachadas 

aceitas nas relações sociais, estas atuam como se cada homem fosse seu próprio 

carcereiro, mesmo que cada um goste das celas (GOFFMAN, 2012, p. 18). 

Nas interações pelo WhatsApp, fachada, relações de poder simétricas e 

assimétricas, intenções, hierarquia, entre outros comportamentos, são expostos ou 

omitidos a cada texto ou áudio trocado, trazendo dados sobre os recursos que os 

profissionais lançam mão para expor suas opiniões na preservação de suas 

fachadas e as de suas equipes. 
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3.1 SENTIDOS E LINGUAGEM COMO INSTRUMENTOS DE INTERAÇÃO 

 

A partir do momento em que o ser humano abre os olhos para o mundo, está 

apreendendo e captando os códigos sociais que vêm do seu exterior e, ao fazê-lo, 

envolve toda rede neural, perceptiva e de sensações para introjetar essa verdadeira 

construção social de uma realidade que faz parte daquele sujeito, naquele cenário 

social. O ordenamento do mundo segue essa intersubjetividade, na qual as 

consciências serão formadas – e formatadas – para o convívio dito social. ―Não 

posso existir na vida cotidiana sem estar continuamente em interação e 

comunicação com os outros‖ (BERGER; LUCKMANN, 1985, p. 40). O outro é 

apreendido pelo sujeito nessa colisão de consciências e no intercâmbio desse agir 

em sociedade, que já vem padronizada e socialmente constituída.  

 

Apreendo o outro como ―homem‖, ―europeu‖, ―comprador‖, ―tipo jovial‖, etc. 
Todas estas tipificações afetam continuamente minha interação com o 
outro, por exemplo, quando decido divertir-me com ele na cidade antes de 
tentar vender-lhe meu produto‖ (BERGER; LUCKMANN, 1985, p. 49). 

 

 

Além da linguagem, é a partir dos sentidos que ocorreria a primeira 

interação. Não é à toa que, na relação face a face, os elementos constituintes do 

outro chegam ao indivíduo pelos sentidos para que seja formulado um conceito a 

respeito do interlocutor. ―A consciência do Ser no mundo é objetivada na relação 

comunicativa mantida com os outros‖ (MARTINO, 2007, p. 32). 

Logo, nas situações presenciais de interação, aquelas face a face, é 

possível colher evidências do outro, de suas ações, expressões, posturas, 

características que são objetivamente mostradas quando do encontro. Goffman 

(2012) denomina esses sinais de ―porte‖, comportamento cerimonial que é 

comunicado pelos sujeitos na presença de outro interlocutor. Apresenta 

características como discrição, fala, movimentos físicos, autocontrole sobre suas 

emoções, entre outras. Nesses casos, ―o indivíduo não pode estabelecer esses 

atributos sozinhos garantindo verbalmente que ele os possui, apesar de às vezes ele 

tentar, impulsivamente, fazer isso‖ (GOFFMAN, 2012, p. 78). 

No entanto, esse tipo de leitura social ocorre com menor frequência na 

contemporaneidade, já que ―as tipificações da interação social tornam-se 
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progressivamente anônimas à medida que se afastam da situação face a face‖ 

(BECKER; LUCKMAN, 1985, p. 50). Não é mais o rubor do outro presencialmente 

que traz indicativos subjetivos do estado de timidez ou vergonha, mas hoje é um 

texto seguido de um símbolo com carinha ruborizada ( ) que se presentifica nas 

interações midiatizadas. 

Presencial ou virtual, oral ou escrito, o fato é que a interação vem se 

alterando e somando-se às técnicas e aos dispositivos de comunicação, 

aparelhando os sujeitos de novas formas subjetivas de realizar as trocas 

comunicacionais.  

Para fazer parte do mundo, a linguagem foi a primeira tecnologia envolvida 

nos dispositivos que o homem criou para possibilitar a comunicação. Como atesta 

Williams (1979, p. 27), conceituar linguagem é sempre ―uma definição dos seres 

humanos no mundo‖, é um produto da civilização e, como tal, são dotados de 

dinâmica.  

 

Os ―produtos‖ comunicativos reais que constituem signos usáveis são, pelo 
contrário, evidências vivas de um processo social continuado, no qual as 
pessoas nascem e dentro do qual são formadas, mas para o qual também 
contribuem de forma ativa, no processo permanente. Isso é, ao mesmo 
tempo, sua socialização e sua individuação (WILLIAMS, 1979, p. 43). 

 

 

Quando se analisa a linguagem, esta também pode ser considerada o 

primeiro mundo virtual com o qual o indivíduo toma contato, uma vez que é nas 

redes neurais que tem início esse arsenal colocado à disposição do ato 

comunicacional. Mesmo sendo uma criação artificial, já faz parte dos aparatos 

internos como referência primária na vida cotidiana. 

 

Falo como penso e o mesmo faz meu interlocutor na conversa. Ambos 
ouvimos o que cada qual diz virtualmente no mesmo instante, o que torna 
possível o contínuo, sincronizado e recíproco acesso às nossas duas 
subjetividades (BERGER; LUCKMANN, 1985, p. 57). 
 
 
 

A linguagem constitui ainda o pensamento dos indivíduos e, como tal, dá 

sentido a toda experiência no mundo. Assim, as práticas discursivas representam a 

maneira de operar em sociedade, dando origem a enunciações. ―A partir do século 

XIX, a linguagem se dobra sobre si mesma, adquire sua espessura própria, 
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desenvolve uma história, leis e uma objetividade que só a ela pertencem‖ 

(FOUCAULT, 1999, p. 409-410). 

Por ser a linguagem uma construção que se dá em sociedade, ocorrem 

mutações ao longo do tempo, conforme as várias identidades com as quais os 

indivíduos se imantam ao sabor das circunstâncias. Essas diferenciadas identidades 

são denominadas faces positivas adotadas pelos sujeitos nas situações de interação 

(GOFFMAN, 2012).  

Isso se reflete em todos os âmbitos da vida em sociedade, é um requisito da 

interação. Essas faces, positivas ou negativas, estão materializadas nas leis do 

discurso e nos enunciados, compondo o que se denomina competência 

comunicativa, conceituada como ―aptidão para produzir e interpretar os enunciados 

de maneira adequada às múltiplas situações de nossa existência‖ (MAINGUENEAU, 

2002, p. 41). Isso demanda uma aprendizagem, que é aprendida conforme o sujeito 

transita na vida em sociedade. Essa capacidade leva denominações como ―tato‖, 

―diplomacia‖ ou ―habilidade social‖ (GOFFMAN, 2012). 

Com efeito, a dinâmica envolvida na comunicação é mutável e flexível, 

formada por parceiros que compartilham um contexto que é reconstruído e 

negociado entre as partes. ―O simples fato de entrar num processo de comunicação 

verbal implica que se respeitem as regras do jogo. Isso não se faz por intermédio de 

um contrato explícito, mas por um acordo tácito, inseparável da atividade verbal‖ 

(MAINGUENEAU, 2002, p. 22). Assim, a atribuição envolvida na linguagem vai além 

do seu entendimento, sua compreensão, ―uma fusão genuína de um elemento 

formal e um significado (qualidade que partilha, na realidade, com os sinais)‖ 

(WILLIAMS, 1979, p. 45). 

Quando se emite uma opinião ou quando o sujeito está em interação com 

seus pares, o sentido se configura no contexto, ou seja, é transitório, efêmero e 

capaz de modificação e desenvolvimento. A construção dessa realidade forma um 

acordo entre as partes a partir da linguagem, socialmente constituída. ―É o elemento 

fundamental que abre as possibilidades de ações sociais referentes a um mundo em 

comum, compreendido em linhas gerais por todos e, portanto, um objetivo a partir de 

sua compreensão linguística pelo grupo‖ (MARTINO, 2007, p. 33). 

É esse o código envolvido no diálogo entre duas ou mais pessoas, mesmo 

na ausência da linguagem verbal. Nota-se isso quando dois indivíduos apenas 

trocam olhares no transporte coletivo, no silêncio de uma cerimônia fúnebre ou, 
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ainda, no caso do objeto de estudo, no momento em que os sujeitos optam por 

apenas observar os relatos encadeados por meio do dispositivo WhatsApp e que 

não seguem, necessariamente, uma sequência dialógica. Nesse dispositivo, por 

exemplo, a emissão de opiniões de um indivíduo nem sempre encontra um receptor: 

algumas vezes, o silêncio ou o vácuo representado por nenhuma interação de outro 

interlocutor; em outras, um gestual representado por emoticons ou emojis; réplicas e 

tréplicas em concordância ou em contradição ao exposto. É o que Williams (1979) 

concebe ao mencionar que os humanos se relacionam antes de qualquer sistema ou 

signo. 

 

Grande ênfase foi dada, e continua sendo dada, às teorias da linguagem 
como expressão individual, pela rica experiência prática dos ―signos 
interiores‖ – a linguagem interior – na permanente consciência individual de 
―atividades da linguagem interior‖, quer lhe demos o nome de ―pensamento‖ 
ou ―consciência‖, ou de composição verbal real. Essas atividades ―internas‖ 
envolvem o uso de palavras que não são, pelo menos naquele estágio, 
faladas ou escritas para qualquer outra pessoa (WILLIAMS, 1979, p. 46). 

 

 

Embora haja essa diversidade de signos à disposição de todos, nem por isso 

a capacidade comunicativa alçou a mesma evolução dos aparatos tecnológicos 

(BAITELLO; CONTRERA; MENEZES, 2005). A redução dos espaços públicos de 

interação revela que o diálogo interno pode minar a habilidade do comunicar, 

levando a um estado de incomunicação, com redução de vínculos sociais e dos 

espaços de sociabilidade.  

São os atos discursivos que constituem o principal veículo de socialização, a 

conduta pela qual os sujeitos vão criar sua identidade e a maneira como são 

considerados pela sua audiência. Além disso, é por todo esse aparato social que as 

normas da vida cotidiana se estabelecem, criando um ―aparelho legitimador, 

frequentemente acompanhado de símbolos rituais ou materiais‖ (BERGER; 

LUCKMANN, 1985, p. 185). Isso pode ser verificado na nomenclatura de diferentes 

agrupamentos sociais, na terminologia usada para distinguir as diferenças sociais e, 

por consequência, determinar as divisões de classe. No ambiente corporativo, essas 

diferenças de sociabilidade são notadas. 

 

Entre pessoas de estatuto igual, podemos esperar encontrar a interação 
guiada pela familiaridade simétrica. Entre superior e subordinado, podemos 
esperar encontrar relações assimétricas, tendo o superior o direito de 



    62 
 

 

exercer certas familiaridades que o subordinado não tem permissão de 
retribuir (GOFFMAN, 2012, p. 66).  

 

 

Assim, percebe-se que a economia capitalista mundial está presente por 

meio de conexões sutis, além das comerciais e fabris, mas também culturais e 

comunicacionais. ―A linguagem produzida por uma categoria social dispõe do poder 

de estender suas conquistas às vastas regiões do seu meio ambiente‖ (CERTEAU, 

1990, p. 95). Logo, na atividade laboral como lugar em que convergem sujeitos em 

suas diferenças, as culturas são formadas, especialmente nas relações de 

comunicação que são hierarquizadas (FIGARO, 2010, p. 101). 

É o que Garcia Canclini (2000) situa como teatralização da vida cotidiana, ou 

seja, a encenação, o jogo social de estudar a plateia e até mudar configurações para 

se ajustar a ela, o que ocorre por meio do ato comunicacional, da linguagem, do 

discurso racionalmente escolhido para as diferentes fachadas sociais. ―Todas as 

pessoas vivem num mundo de encontros sociais que as envolvem, ou em contato 

face a face, ou em contato mediado com outros participantes‖ (GOFFMAN, 2012, p. 

13). Para cada uma delas, o sujeito assume um ‗eu‘ aceito pelos outros. 

 

 

3.2 RITMO ACELERADO NAS TROCAS COMUNICACIONAIS 

 

Em um universo no qual a economia do tempo é um dos princípios do 

capitalismo moderno, o sujeito inserido no contexto social passa a adotar uma 

competência linguística ágil, indo ao encontro da onipresença. O ritmo tecnológico, 

por sua vez, impõe uma aceleração para produzir essas trocas comunicacionais e 

isso reflete-se também na velocidade com que ocorrem as relações humanas como 

padrão de comportamento. Se, por um lado, a vida pulsa em passadas cada vez 

mais breves, por outro verifica-se uma sociedade em que ―as pessoas cada vez 

menos falam, encontram-se, veem-se, tocam-se‖ (MARCONDES FILHO, 1994, p. 

51). Como consequência, em suas interações, observam-se novos modos de 

percepção, linguagem, sensibilidade e escrita. 

Uma das formas contemporâneas identificadas no fluxo comunicacional tem 

sido a presença dos emojis nas interações. Tais elementos, embora presentes em 

várias interfaces nas redes sociais, são observadas em conversações ocorridas a 
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partir do WhatsApp, ocupando um novo espaço narrativo que afeta o outro e que 

pode ser entendido como intercâmbios que geram uma sensação de simultaneidade 

e imediatismo. São figuras que representam emoções, transmitem uma ideia já pré-

concebida pelo código apreendido pelo ser humano, como alegria , tristeza , 

tudo certo  ou amor/estima . 

Logo, os emojis têm potencial para ocupar o lugar das mensagens como 

encurtadores do diálogo, mensagens bem adequadas aos tempos hipermodernos 

nos quais ―o vínculo humano é substituído pela rapidez; a qualidade de vida, pela 

eficiência; a fruição livre de normas e de cobranças, pelo frenesi‖ (LIPOVETSKY, 

2004, p. 80). 

 
Enquanto as relações reais de proximidade cedem lugar aos intercâmbios 
virtuais, organiza-se uma cultura de hiperatividade caracterizada pela busca 
de mais desempenho, sem concretude e sem sensorialidade 
(LIPOVETSKY, 2004, p. 80-81). 

 

 

Na sociedade tecnologizada, os meios, como extensões dos sentidos, 

apresentam aptidão para transformar os estados relacionais, causam impressões 

por um elemento externo que, neste estudo, está representado pelo corpo tomado 

como mídia, entendida aqui pela intencionalidade que faz parte da consciência 

individual quando se lança no jogo de se comunicar com o outro. A narrativa 

constituída pelos emojis suscita a intersubjetividade, que ganha novos significados, 

bem como velocidade de intercâmbio graças à troca de mensagens por meio do 

WhatsApp. 

No ambiente de trabalho, em que a alta competitividade exige estar sempre 

na vitrine e, não se fazendo presente, passa a não mais existir. ―Quem não chama a 

atenção constantemente para si, quem não causa uma sensação corre o risco de 

não ser percebido‖ (TÜRCKE, 2011, p. 37). Entre as formas de ser notado, estão 

ruídos, posturas, gestos corporais ou expressões faciais. No entanto, a presença do 

corpo desaparece na configuração midiática do WhatsApp. Nessa esfera, não é o 

corpo que se faz presente, mas, sim, a expressão verbal ou, no caso dos emojis, a 

imagem. Ao mesmo tempo em que esse ícone imagético causa ruptura no fluxo 

convencional do discurso, caracterizado geralmente por mensagens de textos, esse 

recurso exerce a dupla função de comunicar e estar vivo digitalmente. É o mundo 
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em que a existência se faz por meio de conexões breves, efêmeras, cujo excesso é 

indestrutível. 

 

Dentro da rede, você pode sempre correr em busca de abrigo quando a 
multidão à sua volta ficar delirante demais para o seu gosto. Graças ao que 
se torna possível desde que seu celular esteja escondido com segurança no 
seu bolso, você se destaca da multidão — e destacar-se é a ficha de 
inscrição para sócio, o termo de admissão nessa multidão (BAUMAN, 2004, 
p. 37). 

 

 

Independente da prótese comunicacional utilizada para promover interação 

entre os sujeitos, o fato é que a cultura define as relações sociais em diversas 

atividades do cotidiano, incluindo suas referências e mudanças nos 

comportamentos. É um movimento que envolve valores, crenças e princípios em 

constante construção do mesmo modo que pode ser desconstruído com a evolução 

de determinado contexto social. Isso se evidencia no cotidiano linguístico, por 

exemplo, em que determinadas palavras ou expressões tornam-se corriqueiras ou 

na crescente preferência do uso do telefone para envio de mensagens em 

detrimento de falar e conversar, que foi inclusive o objetivo utilitário de sua invenção. 

É essa mesma desconstrução da cultura e sua reconfiguração que está 

modificando o uso do ponto final, norma que estaria em desuso nos aparatos 

midiáticos. ―O ponto final que todos nós aprendemos quando criança, cujo uso 

remonta pelo menos à Idade Média, está gradualmente desaparecendo na troca de 

mensagens instantâneas, que têm sido sinônimo da Era Digital‖ 23  (BILEFSKY, 

2016). O alerta está na reportagem de Dan Bilefsky, do dia 09 de junho de 2016, 

publicada pelo jornal The New York Times. O texto traz a opinião do linguista 

britânico David Crystal, que escreveu mais de cem livros sobre linguagem e é 

reconhecido como um dos maiores estudiosos de língua inglesa do mundo. A 

popularização da Internet nos anos de 1990 já havia permitido uma ruptura nas 

normas cultas da linguagem e as redes sociais só intensificaram o processo. Além 

disso, o ponto final vem ganhando uma nova força semântica, para demonstrar 

                                                           
23

 ―The period — the full-stop signal we all learn as children, whose use stretches back at least to the 
Middle Ages — is gradually being felled in the barrage of instant messaging that has become 
synonymous with the digital age‖ (BILEFSKY, 2016, tradução nossa). Reportagem publicada no jornal 
The New York Times, em 09 de junho de 2016 (Disponível em: 
<http://www.nytimes.com/2016/06/10/world/europe/period-full-stop-point-whatever-its-called-
millennials-arent-using-it.html?_r=1>. Acesso em 28 jul. 2016). 
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emoções agressivas, empáticas, irônicas ou usado como uma espécie de assinatura 

para pôr fim à conversa no sentido de ―Não tenho mais nada a dizer‖, semelhante ao 

verificado pelo uso dos emojis segundo depoimento de um dos participantes dos 

grupos focais. 

O linguista britânico comenta o paradoxo entre o fim do ponto final e os 

espasmos de pontuação excessiva. Como exemplo, menciona quando alguém envia 

uma mensagem: ―Você vem à festa?‖ e a resposta pode ser: ―Sim, fantástico!!!!!!!!‖. 

Outra constatação é de que os adolescentes britânicos estão deixando de usar 

emoticons, emojis ou abreviações como ―LOL‖ (laughing out loud – rindo alto) ou 

―ROTF‖ (rolling on the floor – rolando no chão), porque seus pais passaram a adotar 

esses recursos. Portanto, isso passou a ser considerado algo fora de moda.  

Não são apenas as normas exteriores que precisam ser dominadas para 

melhor entendimento do significado das mensagens, mas também aspectos 

intrínsecos a comportamentos adquiridos durante a vida em comunidade e seus 

usos. No Brasil, coexistem duas línguas: o português, a norma dita culta, a que se 

escreve; e o vernáculo brasileiro, o que se fala, tido como informal. Nas mensagens 

transmitidas pelos aparatos midiáticos, predomina o vernáculo brasileiro, como 

demonstram os sujeitos ao tratar o ―WhatsApp‖ (norma culta) como ―ZapZap‖ (norma 

informal) no país. Exemplo disso pode ser observado em matéria intitulada ―24 horas 

sem ‗zap-zap‘: brasileiros buscam alternativa para o vício‖ 24. Num dos trechos, um 

dos entrevistados destaca: ―Agora, se toca o zap elas acordam e pegam na hora pra 

ver quem é. Colocaram até aquela figurinha [emoticon] do diabinho do lado do meu 

nome‖. 

Além disso, Hilgert (2000) observa que a prática da falta de pontuação nas 

primeiras conversações pela internet, via chat, seria uma forma de ‗re-oralização‘, 

imprimindo um tom de fala ao texto escrito. Assim como os sinais de pontuação 

representam graficamente uma determinada entonação ou pausa, a pontuação nas 

conversações pela internet seriam uma tentativa de retorno ao oral (HILGERT, 2000, 

p.42).  

Nesse cenário, os fluxos contemporâneos exercem a função de narrativas 

complexas e que atuam como ato social, inseridas num contexto além do linguístico, 

                                                           
24

 Matéria intitulada ―24 horas sem ‗zap-zap‘: brasileiros buscam alternativas para o vício‖ (Disponível 

em: <http://brasil.elpais.com/brasil/2016/05/03/politica/1462292574_171096.html>. Acesso em 21 jan. 
2017). 
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mas que precisam ser compreendidas em sua fase histórica e social. Nas 

conversações pela internet no ambiente de trabalho, o uso do WhatsApp e dos 

textos ali inseridos demonstram a brevidade das relações, com adoção de frases 

curtas, abreviações, gravações de áudio, emojis e outros recursos que traduzem a 

forma cultural com que a linguagem é revestida. ―O texto é o resultado singular de 

um processo que depende de um sujeito falante particular e de circunstâncias de 

produção particulares‖ (MARI et al, 2001, p. 25).  

 

 

3.3 TEXTOS, ÁUDIOS, IMAGENS E EMOJIS: UMA TENTATIVA DE RETORNO À 

NARRATIVA E À TRADIÇÃO ORAL 

 

Seguir os próprios autores em suas interações é entender as inovações que 

os sujeitos comunicantes operam em construção comunicativa coletiva (LATOUR, 

2012). É justamente na observação desse universo em fluxo que se inserem emojis, 

fotos, texto, áudio e voz, podendo se tornar um complemento ao código formal 

dominado. 

Walter Benjamin (1987) sugere que há um processo de fusão de várias 

formas literárias que surgiram ao longo da história, a exemplo do jornal, cujo modelo 

literário era a matéria, gênero que escapa a qualquer classificação e que se impõe 

para atender à impaciência do leitor. Assim, a rapidez com que se produz conteúdo 

traz como consequência a diminuição da profundidade de análise. Transpondo a 

descrição referente à imprensa ao cotidiano, esta assemelha-se aos conteúdos 

breves e imediatos do WhatsApp, muitas vezes entrecortados por emojis, que 

atendem a uma função organizadora dos meios de produção por rapidez e agilidade. 

Esses diálogos colocam os atores como interlocutores que dão início a uma 

conversação, cortina que encobre as diferenças de classe ao reunir todos, 

indistintamente da classe social. ―O direito de exercer a profissão literária não mais 

se funda numa formação especializada, e sim numa formação politécnica, e com 

isso transforma-se em direito de todos‖ (BENJAMIN, 1987, p. 125). 

Os textos, áudios, emojis e imagens intercambiados entre os colaboradores 

não mais pertencem a um só grupo, mas todos reunidos no ambiente midiático do 

WhatsApp configuram-se como narradores, uma tentativa de retorno à oralidade e 

de ofuscar as diferenças sociais e hierárquicas. ―O narrador é um homem que sabe 
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dar conselhos. Mas, se ‗dar conselhos‘ parece hoje algo de antiquado, é porque as 

experiências estão deixando de ser comunicáveis‖ (BENJAMIN, 1987, p. 200). 

Logo, a narrativa tem o poder de se perpetuar, de continuar reverberando na 

consciência dos sujeitos. Quando um membro do grupo lança uma situação aos 

demais, as repercussões podem ficar por várias horas sendo discutidas entre seus 

integrantes, que, por sua vez, também podem enriquecer com suas experiências a 

narrativa inicial. 

Assim, buscou-se evidenciar neste capítulo que a linguagem traz à tona as 

configurações sociais de cada indivíduo, cujas conversações por meio do aparato 

tecnológico torna o mundo palpável, construído culturalmente pelos seres 

comunicantes. Estes, na práxis de se comunicar, investem-se de fachadas sociais 

para que possam ser incluídos em grupos e serem socialmente aceitos. No mundo 

do trabalho e nos intercâmbios linguajeiros por meio do WhatsApp, as interações por 

vezes não ocorrem face a face e, por isso, são os textos que traduzem as suas 

fachadas sociais e sua intencionalidade. A partir dos textos, minuciosamente 

articulados previamente, cada sujeito apresenta a fachada que mais lhe convém em 

diversas situações do seu cotidiano. 

O ato de comunicar traz em seu bojo a intenção do convencimento e da 

sedução do interlocutor, um jogo de atos explícitos e implícitos. No ato palpável da 

linguagem, reside a combinação de signos que levam a um entendimento. Já a parte 

implícita das mensagens reúne ―ideias mascaradas, que contêm um desejo tramado 

nos meandros de um projeto de fala ou de escrita, situado no mundo das ideias‖ 

(MACHADO, 2014, p. 84). Isso significa dizer que o pensamento, que não segue um 

ritmo linear, pode provocar conflitos ou mal-entendidos pelas subjetividades 

envolvidas. Como consequência, a escrita não possui apenas o papel de ser a 

manifestação da palavra, mas carrega uma ―potência intrínseca‖, capaz de reunir 

significados, causar efeitos no interlocutor, deixar rastros e gravar significados nos 

corpos (RANCIÈRE, 2009, p. 34). 

Outra constatação deste capítulo é a adoção de encurtadores de diálogo 

diante do ritmo acelerado do capital, que exige pronta resposta e agilidade. Nesse 

contexto cultural, os emojis reúnem o repertório de sintetizar a conversa ao mesmo 

tempo em que transmite sentimentos que não podem ser acessados da mesma 

maneira como as interações face a face. 
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São esses jogos de linguagem que expõem as subjetividades e 

intencionalidades. Em se tratando de trocas comunicacionais na organização, a 

linguagem pode revelar, ainda, relações de poder, hierarquia e manipulações. 

Assim, o desafio é buscar nas sombras que se dissimulam em técnica e 

teatralização e revelar as reais intenções que ali se escondem por meio da 

linguagem. ―Parte-se da comunicação para ser possível estudar o comunicar, mas 

para tanto é necessário apreender a realidade difusa que, híbrida, se encontra entre 

mediações e interações‖ (FERRARA, 2015, p. 42). 

O próximo capítulo, por sua vez, materializa todas as discussões sobre 

linguagem como potencial esconderijo das subjetividades, das fachadas, do agir 

socialmente em uma determinada cultura, especialmente a organizacional. Nas 

análises que se seguem, todas as discussões dos capítulos anteriores e de suas 

hipóteses se presentificam nos grupos focais, mostrando a presença da mídia na 

configuração comunicativa, as fronteiras difusas entre comunicação formal e 

informal, os mecanismos de controle e poder, entre outros aspectos revelados pelo 

método da metalinguagem ao se optar pela realização de grupos focais no próprio 

universo do WhatsApp.  
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4 PODER, DISCURSO, HIERARQUIA: COMPORTAMENTOS OBSERVADOS EM 

RELAÇÕES PROFISSIONAIS MEDIADAS PELO WHATSAPP 

 

O ambiente dos negócios midiatizado vem exigindo das organizações a 

adoção de estruturas mais flexíveis, dinâmicas e ágeis, levando-se em consideração 

a incorporação da comunicação informal representada por mecanismos fora do 

alcance dos muros das organizações, como é caso das conversações via 

WhatsApp. Para comprovar tal hipótese, este capítulo apresenta as discussões 

realizadas em três grupos focais com profissionais pertencentes a três homogêneos 

ramos de atuação. Na análise, os participantes elencaram seus hábitos, 

comportamentos e práticas comunicacionais por meio do aplicativo, ratificando as 

constatações apresentadas ao longo da dissertação, como a influência das 

interações informais no cotidiano das organizações, a existência da hierarquia e 

relações de poder mesmo num ambiente considerado democrático e livre, além da 

modulação da linguagem como instrumento de representações diante de colegas, 

subordinados ou superiores. 

 

 

4.1 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Entre tantos desafios de uma pesquisa, a escolha de uma metodologia que 

pudesse dar conta de responder aos objetivos e hipóteses do estudo foi um dos 

maiores caminhos percorridos nesta dissertação. Como as interações no WhatsApp 

caracterizam-se por comunicação em fluxo, flexíveis, mutáveis, a pergunta inicial foi: 

De que maneira fazer pesquisa em um cenário como esse e o que seria observado 

nessas interações? Após várias indagações, sabia-se que a pesquisa estaria 

centrada na interação informal realizada por grupos do WhatsApp formatados a 

partir de colaboradores. 

Tendo esse recorte, optou-se inicialmente pela escolha de pesquisa 

etnográfica, tendo como método a observação participante sem interação, ou seja, a 

pesquisadora teria a tarefa de observar as interações sem participar em nenhum 

momento de alguma conversa no grupo de WhatsApp. Para isso, outro obstáculo 

surgia à frente: encontrar grupos de WhatsApp formados dentro de organizações 
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empresariais. Nesses grupos, em tese, tratam-se de assuntos que se relacionam ao 

ambiente interno da empresa e nem sempre há um bom entendimento da presença 

de um componente estranho a esses membros. Após muitas negociações, a 

pesquisadora conseguiu ser inserida em dois grupos de organizações pertencentes 

ao setor público, um deles de abrangência nacional, com 148 membros, e outro de 

âmbito estadual, com 58 participantes. A inserção ocorreu com carta assinada pela 

administradora dos dois grupos do WhatsApp que também era a dirigente máxima 

de ambas as organizações. Nessa declaração, assumiu-se o compromisso de não 

revelar nenhum assunto confidencial ou identificar as duas organizações, bem como 

não seria identificado o telefone celular de nenhum dos membros. 

Passou-se então a acompanhar as interações a partir de 28 de agosto de 

2015 para verificar situações como hierarquia, relações de poder, conflitos, temas 

dispersos ao trabalho, comunicação formal versus informal, entre outras. O 

acompanhamento acontecia todos os dias e, como o material mostrou-se farto, seria 

necessário na análise subsequente definir alguma categorização para delimitar 

períodos de tempo, bem como os assuntos. No entanto, foi verificado que, mesmo 

com o compromisso de não identificar o grupo ou seus membros, evitando que 

fossem apresentadas situações que pudessem expor os participantes, esse tipo de 

pesquisa, por envolver seres humanos, deveria ser submetido ao Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP). Por outro lado, os protocolos de tais comitês exigem uma série 

de documentos que, no mínimo, confrontariam com o objetivo central da 

pesquisadora que era o de se manter no anonimato. Compreendeu-se que, uma vez 

que os membros do grupo tomassem conhecimento da pesquisa e assinassem 

termo de consentimento livre e esclarecido concordando em participar da pesquisa, 

suas reações poderiam não ser mais espontâneas, mas, ao contrário, 

autocontroladas. 

Por outro lado, logo no início do levantamento de dados, concluiu-se que, 

uma vez que os membros fossem alertados sobre a presença da pesquisadora no 

grupo – o que iria acontecer quando cada um dos participantes do grupo tivesse de 

assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido do CEP –, poderia ocorrer a 

teatralização das interações, visto que estaria sempre na mente dos participantes a 

existência de uma pessoa alheia ao grupo, analisando o que cada um dissesse. 

Essas circunstâncias comprometeriam o desenvolvimento da pesquisa. 
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Depois de muito refletir sobre a melhor forma para prosseguir com a 

pesquisa, optou-se pela realização de três grupos focais, mantendo-se na 

metodologia qualitativa, que busca interpretar o dito e o não-dito, a subjetividade, a 

intencionalidade e a omissão, estando o enunciado a serviço dos aspectos 

inconscientes que são trazidos à tona pela expressão. Nesse sentido, ―a finalidade 

real da pesquisa qualitativa não é contar opiniões ou pessoas, mas ao contrário, 

explorar o espectro de opiniões, as diferentes representações sobre o assunto em 

questão‖ (BAUER; GASKELL, 2002, p. 68). 

Em geral, a metodologia de grupo focal prevê a realização de encontros 

presenciais, nos quais os participantes passam a se conhecer e interagir a partir 

daquele momento. No caso desta pesquisa, por ter como objeto de estudo o 

WhatsApp, optou-se por realizá-lo neste ecossistema, utilizando como facilitador o 

próprio aplicativo. Uma das contribuições desse estudo é a aplicação da 

metalinguagem como protocolo metodológico a partir dos pressupostos de Jakobson 

(2010, p. 46), entendendo que as discussões sobre o WhatsApp como linguagem-

objeto se deram com o uso do próprio WhatsApp como metalinguagem. Os 

participantes, ao analisar os próprios recursos, usos e comportamentos no próprio 

aplicativo, elencaram questões que foram além do roteiro previamente preparado 

para a realização do grupo focal, o que enriqueceu ainda mais a pesquisa. 

Logo, entende-se que, ao formar um grupo para esse fim, os pesquisados 

concentraram-se em abordar os hábitos, comportamentos e práticas 

comunicacionais pelo sistema, uma metalinguagem que trouxe subsídios à 

pesquisa. O formato escolhido, mesmo limitando a análise de reações e 

comportamentos não-verbais, como gestuais, olhares e tom de voz, proporcionados 

pelo método presencial, conseguiu captar o ambiente envolvido pelos participantes 

por meio dos debates entre os membros, uso de determinadas expressões, emojis e 

até mesmo pela omissão, silêncio ou abandono da interação. Além disso, ainda que 

os participantes compartilhassem de um grupo criado digitalmente, o que os 

colocaria no que poderia ser considerado como um não-local, estes poderiam estar 

onde quisessem (ou precisassem). Isso foi observado mais de uma vez, com 

participantes que estavam se deslocando no trânsito, dentro da sala de reunião com 

cliente ou realizando interação enquanto aguardava o horário para iniciar atividade 

física. São os denominados mundos mediados, que fazem parte do cotidiano mas 

não estão restritos a um local, uma vez que não existe mais sentido tratar de vida 
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online e off-line, já que muitas das relações sociais são permeadas pela mídia 

(MILLER; SLATER, 2000).  

Para seguir essa metodologia, foram definidos grupos que atenderam aos 

requisitos de delineamento do corpus, reunindo como atributos relevância e 

homogeneidade (BAUER; GASKELL, 2002, p. 55-56). Como relevância, entende-se 

que a devida pesquisa reuniu entrevistados em torno de um tema único, 

teoricamente relevante, como é a comunicação organizacional ocorrida pelo 

WhatsApp. Seguindo os critérios de homogeneidade, buscou-se agrupar categorias 

profissionais em cada um dos grupos focais por entender que existem práticas de 

profissão comuns entre si e que podem fomentar discussões. No entanto, houve o 

cuidado da pesquisadora em buscar profissionais diversificados em suas áreas de 

atuação, criando diversidade de opiniões mesmo numa categoria tida como 

homogênea. ―Os pesquisadores vivem em um mundo vivencial; e eles devem se 

perguntar se a variedade que descobriram cobre seu espaço local ou um espaço 

mais amplo‖ (BAUER; GASKELL, 2002, p. 59). Por isso, mesmo tendo consciência 

de que a escolha por um corpus já representa uma seleção, há que se ter 

distanciamento suficiente para escolher fontes que possam contribuir com a 

elucidação das questões referentes ao tema pesquisado. 

Assim, o primeiro grupo, 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, 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, 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 dos grupos e desfeito ao término como uma espécie de simulação para a 

despedida nos moldes de um encontro presencial. 

Na carta-convite, que consta do Apêndice A, a pesquisadora definiu dia e 

horário para os três encontros com duração de uma hora cada um. Pela limitação 

exigida pelo tempo, essa metodologia restringe o tamanho do corpus. Um número 

elevado de participantes certamente traz um rico material, mas sem o 
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aprofundamento necessário como prevê Bauer e Gaskell (2002). Os autores dizem 

ser necessário ao pesquisador relembrar com detalhes cada interação dos 

entrevistados e, para isso, um corpus numeroso só iria trazer citações ilustrativas, 

mas de pouca relevância para a pesquisa. Por essa razão, Bauer e Gaskell (2002) 

delimitam as discussões dos grupos focais de 6 a 8 participantes. Quanto a esse 

critério, o número de participantes dos três grupos focais ficou em 7 participantes no 

primeiro grupo (comunicadores), 7 membros no segundo grupo (gestores de 

marketing) e 10 participantes no terceiro grupo (gestores). Importante ressaltar que, 

para garantir o mínimo de participantes apontado pelos autores, os convites foram 

enviados a um número maior de possíveis candidatos, resultando em diferentes 

níveis de retorno. Por essa razão, optou-se por não descartar nenhum participante 

que aderiu ao convite. 

Para efeitos de análise, os grupos focais são identificados como G1, G2 e 

G3, respectivamente, para menção dos acontecimentos, assim como os 

participantes serão denominados por siglas obedecendo ao compromisso de sigilo 

de suas identidades, seus cargos e nomes das empresas nas quais atuam 

profissionalmente, conforme carta-convite enviada aos profissionais convidados a 

integrar os grupos focais. Como forma de conduzir os grupos focais, foram 

elaborados tópicos-guia (ver Apêndice B) que, como o nome sugere, serviram como 

um roteiro para nortear as discussões, já que num ambiente informal em que o 

objetivo é captar o maior número de impressões dos convidados, em alguns 

momentos outros assuntos somaram-se aos tópicos previamente delineados, sem 

prejuízo da pesquisa, mas, ao contrário, trazendo mais riqueza à análise. 

 

 

4.1.1 Interpretação das interações 

 

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

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

um dos grupos focais, a análise das interações teve como base as discussões de 

Goffman (1985, 2012) e Foucault (1999, 2008, 2014), buscando investigar, pela 

linguagem, o potencial oculto nas interações. Não é intenção aqui uma análise 

linguística das conversações, o que se constrói por trás dos enunciados nas 

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

 

 

4.2 ANÁLISE DOS GRUPOS FOCAIS 

 

Para investigar as práticas comunicacionais por meio do aparato midiático 

WhatsApp, foram adotadas diferenças de horários ao reunir os três perfis 

profissionais, que reuniram no total 24 profissionais. No primeiro grupo, o horário das 

18 horas mostrou que muitos estavam se deslocando do trabalho para suas 

residências. Já no segundo grupo, a escolha foi pelo horário das 19 horas, por 

compreender que os profissionais de marketing já poderiam estar em suas 

residências com maior foco ao encontro. Estratégia semelhante foi escolhida para o 

terceiro grupo, dos decisores, cuja agenda geralmente extrapola o horário 

convencional de expediente. Por esse motivo, a reunião ocorreu às 19h30. Essas 

nuances propositais nos horários evidenciaram o atributo de mobilidade do 
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dispositivo, a observação de profissionais que se dividiram entre reunião com o 

cliente e a interação, uma vez que demoravam a responder ou interagiam quando a 

conversa já havia avançado, além de pessoas que estavam com dificuldade de dar 

atenção plena à interação pela presença de reunião familiar paralelamente ao 

horário marcado para o encontro do grupo focal. 

Nas transcrições dos diálogos do WhatsApp, a pesquisadora fez a opção por 

manter as palavras escritas ou grafadas erroneamente propositadamente ou não, 

bem como siglas e outros códigos adotados pelos pesquisados, por entender que 

são elementos integrantes do escopo e geradores de significado, demonstrando que 

na pressa em dar retorno nem sempre os sujeitos conferem o que acabaram de 

escrever. Nessas ocasiões, essas palavras ou expressões estão grifadas em itálico. 

Outra abordagem adotada no fluxo das conversações foram as colocações 

informais da pesquisadora como mediadora para incentivar as conversas entre os 

membros e não apenas a participação de forma mecânica respondendo as 

questões. Isso para que os membros dos três grupos ficassem à vontade durante a 

interação, já que os grupos foram recém-criados para esse fim e contava com 

pessoas que eventualmente se conheciam pelo mercado, como no grupo dos 

comunicadores, enquanto em outros notou-se que passariam a se conhecer a partir 

dali, como ficou mais evidente no grupo dos profissionais de marketing, que se 

desconheciam por completo e isso de certa forma causou demora no entrosamento. 

Por isso, a mediadora por vezes lançou mão de comentários para incentivar ainda 

mais as conversas entre os membros, tornando a dinâmica uma simulação do que 

ocorreria se o grupo focal fosse presencial. A partir dessas escolhas, os 

participantes a uma certa altura passaram a gerar outras discussões não previstas 

no script inicial da pesquisadora, mas que se mostraram enriquecedoras por expor 

as configurações comunicativas que ocorrem dentro desse ambiente em que as 

questões do controle e hierarquia ficam remetidas a segundo plano, uma vez que 

esse ambiente é formado por coenunciadores, que se assenhoram da palavra e da 

atenção dos demais interlocutores. Em muitas ocasiões, durante a conversação, 

alguns membros respondiam questões que haviam sido lançadas alguns tópicos 

antes, num fluxo ininterrupto. Essa é uma realidade tão presente que a empresa 

proprietária do WhatsApp criou em junho de 2016 uma função para responder 
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mensagens específicas25. Na reportagem, fica evidente o que também foi verificado 

nos grupos focais: ―Muitas vezes fica complicado seguir uma conversa quando o 

grupo tem mais de cinco, dez ou até dezenas de integrantes – e quando se muda de 

assunto o tempo todo‖ (G1, 2016)26. 

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, 2010, 

2014; MATOS, 2006; PIMENTA, 2010; REGO, 1986). Isto significa que, mesmo com 

a mudança e evolução da tecnologia, as posições e conflitos ainda permanecem. 

No entanto, o que ficará demonstrado mais adiante, é que há uma 

contradição nesse tipo de abordagem, visto que o WhatsApp vem sendo incorporado 

às rotinas organizacionais a ponto de estar substituindo ligações telefônicas entre 

ramais ou a troca de e-mails, além de estar reduzindo a realização de reuniões 

presenciais. Como há riqueza no questionamento permanente, várias perguntas são 

elencadas ao longo da análise dos grupos focais, entre elas por que os gestores 

mostram dificuldades em adotar a cultura do diálogo nas empresas? Qual o receio 

de contemplar o contraditório que, muitas vezes, pode levar as empresas ao 

crescimento construído junto com os colaboradores? São essas algumas questões 

que serão demonstradas a seguir. 

 

 

                                                           
25

 WhatsApp tem recurso ‗Citação‘ para responder mensagem específica; saiba como usar 
(Disponível em: <http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2016/06/whatsapp-tem-recurso-citacao-
para-responder-mensagem-especifica-veja-como-usar.html>. Acesso em 27 ago. 2016). 
26

 A nova função do WhatsApp que permite responder a mensagens específicas em conversas de 
grupo (Disponível em: <http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/06/a-nova-funcao-do-whatsapp-
que-permite-responder-a-mensagens-especificas-em-conversas-de-grupo.html>. Acesso em 27 ago. 
2016). 
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4.2.1 Grupo Focal 1 – Comunicadores 

 

No dia 28 de abril de 2016, foi criado o Grupo Focal dos Comunicadores no 

WhatsApp no período da manhã como forma de lembrete para que os integrantes se 

reunissem na parte da tarde, às 18 horas, horário combinado para o encontro. 

Pontualmente às 18 horas, os participantes foram se anunciando à semelhança de 

um encontro presencial, em que todos se apresentam. Desse grupo, participaram 7 

jornalistas que atuam em vários segmentos da comunicação organizacional, com 

experiência de mais de dez anos no setor, sendo 4 do gênero feminino e 3 do 

gênero masculino. AR é assessora de imprensa de um órgão público, MB é gestora 

de comunicação de uma empresa de entretenimento, RP é assessor de imprensa de 

entidade de classe, JP é assessor de imprensa de órgão do governo, MS é 

proprietária de agência de comunicação, IR coordena assessoria de imprensa de 

órgão governamental e SM possui empresa de consultoria em comunicação.  

A dinâmica desse grupo obedeceu ao que Goffman (1985) define como 

práticas entre equipes, porque os membros iam complementando informações dos 

outros, criando sinergia.  

 

Desde que cada equipe estará representando sua prática para a outra, 
podemos falar em interação dramática, e não em ação dramática, e 
considerar essa interação não como uma mistura de tantas vozes quantos 
sejam os participantes, mas, antes, como uma espécie de diálogo e inter-
representação de duas equipes (GOFFMAN, 1985, p. 88). 

 

 

Interrogados sobre o local de onde estavam participando, quatro já se 

encontravam em casa, enquanto dois estavam falando do trabalho, sendo um deles 

direto da sala de reuniões de um cliente. Essa explicação fez sentido ao longo da 

conversa porque a participante MS, que ainda estava no trabalho, em vários 

momentos demonstrou que estava comprometida para participar, ora ausentando-se 

da interação, ora respondendo de forma bastante atrasada a questionamentos em 

que outros membros já haviam dado opinião e a conversa já havia migrado para 

outro assunto. Além disso, notava-se, pelas suas interações, que estava 

acompanhando a conversa, embora não dispusesse de tempo hábil para realizar um 

posicionamento mais aprofundado. Em duas ocasiões, ateve-se a participações 

monossilábicas, como ―sim‖ ou ―não‖. 
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Já o participante RP chegou atrasado meia hora por conta do deslocamento 

e entrou já fazendo um trocadilho dúbio. ―Tava na moto, em deslocamento. Cheguei 

agora. Ainda me quer??‖. A declaração atesta uma das observações de Goffman 

(1985) a respeito de comportamentos inconvenientes. 

 

Uma equipe pode tratar um indivíduo como se não estivesse presente, 
assim agindo não por ser algo natural ou a única coisa viável, mas como um 
modo indicado para expressar hostilidade a quem se tenha conduzido 
inconvenientemente. Em tais situações, o importante na representação é 
demonstrar ao excluído que ele está sendo ignorado, e a atividade levada a 
efeito para demonstrar isso pode ser, ela mesma, de importância 
secundária (GOFFMAN, 1985, p. 143). 

 

 

Todos os participantes disseram utilizar o aplicativo diretamente do celular. 

Essas características denotam a privatização móvel, o que pode ser analisado 

enquanto uma espécie de atualização da atomização do indivíduo, uma vez que o 

celular é uma mídia individualizada, que acompanha cada um dos sujeitos na 

atualidade. O uso feito pelo WhatsApp pelos comunicadores é, em sua maioria, para 

efeitos profissionais, seja para contato com jornalistas e clientes, seja para contatos 

dentro da organização. MB relata que participa de vários grupos com objetivos 

distintos:  

 
No trabalho, para colaboradores da empresa que trabalho como ferramenta 
de comunicação interna, com a imprensa que cobre as pautas e noticia o 
empreendimento e entre grupos específicos internos, como por exemplo 
dos gestores da empresa, estou inserida num da diretoria e Presidência e 
em outro com minha equipe da comunicação corporativa da empresa (MB, 
2016). 

 

 

Na discussão sobre a utilidade do WhatsApp na comunicação 

organizacional, MS afirmou que atualmente constitui a melhor ferramenta por ser ágil 

e, em alguns casos, superou o uso do e-mail. SM também relata a mesma 

percepção quanto à agilidade e ao uso mais frequente do que o e-mail. ―Tem 

substituído o e-mail principalmente quando atuo com grupo averso a e-mails – 

médicos, por exemplo. Esse grupo em especial prefere whats‖ (SM, 2016). No 

entanto, os comunicadores acreditam se tratar de uma ferramenta informal, que é 

usada paralelamente aos meios formais de comunicação. Três dos participantes 

afirmam utilizar, nessa ordem, o WhatsApp, telefone e e-mail, enquanto dois 
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disseram usar o WhatsApp e e-mail, o que demonstra a tendência de que as 

pessoas estão conversando menos ao telefone, tornando-se mais um hardware do 

que um aparelho de telefonia atendendo à sua função utilitária original. No entanto, o 

e-mail ainda é percebido como um documento, uma maneira de formalizar o que se 

tratou informalmente pelo WhatsApp. 

Sobre a consolidação do WhatsApp como ferramenta de comunicação 

organizacional, todos concordam que pode se tornar um instrumento útil, embora 

seja necessário deixar bem claras as regras para não desvirtuar seu uso. ―Acredito 

que pode sim ser organizacional, desde que bem clara a função dela para 

determinado grupo‖ (MB, 2016). 

 

Acho que é possível se tornar uma ferramenta de comunicação, mas talvez 
como lista de transmissão

27
, em que a pessoa lê para se informar. Penso 

que se tiver umas 100 pessoas pode sair do controle e dar margem para 
brigas políticas etc. Um grupo da empresa, por exemplo, uma lista de 
transmissão pode servir como os jornais murais (JPS, 2016).  

 

 

MB, por sua vez, relata a tentativa de implementar canal de comunicação 

pelo WhatsApp, mas o empecilho foi que as pessoas respondiam com um ―valeu‖, 

―obrigada‖. No entanto, os participantes notam que o WhatsApp está modificando as 

relações de trabalho ou mesmo o contato com clientes. Para SM, o aplicativo com 

característica de rede social está reduzindo o número de reuniões e de telefonemas. 

Além disso, esse recurso midiático tem criado proximidade e possibilitada a 

ocorrência de uma conversa direta, ao contrário do e-mail, instrumento no qual se 

observa ainda muita formalidade. MB afirma que o WhatsApp está servindo inclusive 

de agenda para os colaboradores, elencando as prioridades no trabalho. 

 

Engraçado que as vezes cobro as coisas de alguém da equipe e ouço, 
quando for urgente me manda um WhatsApp que se não fizer fica registrado 
ali e marco como não lido pra ser prioridade, uma espécie de agenda ou 
lembrete (MB, 2016). 

 

 

                                                           
27

 Listas de Transmissão são mensagens que partem de um usuário para vários contatos 
previamente selecionados em apenas uma direção. Funciona de modo contrário às conversas em 
grupo, uma vez que nos agrupamentos todos os contatos podem interagir entre si (Disponível em: < 
https://www.whatsapp.com/faq/pt_br/android/23130793 >. Acesso em 19 fev. 2017). 
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Outra mudança ocorrida com a midiatização das relações de trabalho pode 

ser percebida no uso da linguagem quando há níveis hierárquicos diferentes 

trocando informações, no que Goffman (1985) intitula como sendo um papel a 

desempenhar na presença do outro. ―Na existência cotidiana não dirigimos nossas 

vidas, tomamos nossas decisões ou alcançamos metas, nem de maneira estatística 

nem de maneira científica. Vivemos de inferências‖ (GOFFMAN, 1985, p. 13). 

Como consequência, MB nota que há polidez hierárquica e que ―a linguagem 

muda no grupo do WhatsApp quando mistura subordinados e chefes e quando é 

entre colegas‖ (MB, 2016). ―Grupos em que tem-se gestores e Presidência, percebo 

que pensam mais para falar, são mais políticos, contidos, menos impulsivos e 

opinativos‖ (MB, 2016). IR também ratifica esse polimento: ―Quando trato com o 

grupo do RH, nosso jornal interno, há mais informalidade. E com alguns diretores o 

processo precisa ser mais formal‖ (IR, 2016). 

 

Quando um indivíduo chega diante de outros, suas ações influenciarão a 
definição da situação que se vai apresentar. Às vezes, agirá de maneira 
completamente calculada, expressando-se de determinada forma somente 
para dar aos outros o tipo de impressão que irá provavelmente levá-los a 
uma resposta específica que lhe interessa obter. Outras vezes, o indivíduo 
estará agindo calculadamente, mas terá, em termos relativos, pouca 
consciência de estar procedendo assim (GOFFMAN, 1985, p. 15). 

 

 

Assim como o grau de formalidade ou informalidade, o uso dos emojis pode 

ser utilizado junto a colegas, mas geralmente não são muito bem vistos quando se 

trata de um superior hierárquico, o que é atestado por MS. ―Nos grupos mais formais 

não existe esse tipo de recurso‖ (MS, 2016). Mas AR disse que o chefe manda emoji 

que representa enviar beijo com coração. ―Eu tenho um chefe que manda até ‖ 

(AR, 2016). Embora os emojis não tenham sido identificados como responsáveis por 

ruídos de comunicação, segundo os membros relataram, a participante AR admite já 

ter enviado por engano ao chefe  (olhos com coração) em vez de  (carinha 

sorridente).  

No caso de envio de áudios, que são as mensagens gravadas no aplicativo, 

a maioria prefere não utilizar esse recurso devido à característica do público. Na 

maioria das vezes, o gestor pode estar em reunião e não terá condições de ouvir o 

áudio gravado. Por outro lado, seu uso está relacionado à atividade profissional, 

uma vez que pode ser um recurso útil para que as fontes gravem entrevistas quando 
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estão em viagem, impedidos de conceder entrevistas. ―Usamos áudio inclusive em 

casos de entrevistas para rádios, quando nossos executivos estão em viagem, entre 

uma agenda e outra, mas quem colhe esse áudio somos nós da comunicação, e não 

direto o repórter. Depois reencaminhamos‖ (MB, 2016). 

Em se tratando de assuntos de trabalho, no entanto, os discursos podem se 

dispersar, indo em direção a outras searas, dificultando a objetividade com que a 

ferramenta é tida. Metade dos participantes admite já ter chamado a atenção de 

algum membro por algum comportamento inadequado. SM conta que pediu foco em 

uma das situações: ―Estávamos em uma discussão em um grupo, seis participantes, 

precisávamos de uma resposta e um deles sempre explicava com quilômetros de 

falas. Pedimos objetividade‖ (SM, 2016).  

Já JPS lembra a situação em que um dos membros estava discutindo sobre 

política, chamando a pessoa por mensagem privada para esclarecer que ali naquele 

grupo não era o local para aquele tipo de debate e que seria melhor conversar por 

telefone ou pessoalmente para evitar interpretações erradas. Por todas essas 

questões, os Comunicadores avaliam que, entre os fatos mais irritantes no 

WhatsApp, estão os memes28, piadas, correntes de oração e bom dia coletivo de 

todos os participantes dos grupos. Nessa discussão, os participantes sintetizam o 

pensamento de Goffman (1985, p. 40), de que ―uma representação é ‗socializada‘, 

moldada e modificada para se ajustar à compreensão e às expectativas da 

sociedade em que é apresentada‖. 

Os participantes também foram convidados a opinar sobre o uso do 

WhatsApp fora do horário regular de expediente, sendo que a característica do 

trabalho dos Comunicadores leva a maioria deles a atender imprensa ou fonte fora 

do horário. Com certo sarcasmo, AR relata um caso: ―Jornalistas que acham que 

sexta às 23:00 é um bom horário para ir atrás de uma frase pra incluir na matéria 

que esta fazendo desde as 15:00‖ (AR, 2016). Já RP contou situação envolvendo 

seu chefe: ―Ontem fui até 22h30 falando com o presidente pra soltar uma nota 

urgente que ele não aprovou até agora...‖ (RP, 2016). 

                                                           
28

 Meme é um termo criado pelo escritor Richard Dawkins, em seu livro The Selfish Gene (O Gene 
Egoísta, lançado em 1976), cujo significado é um composto de informações que podem se multiplicar 
entre os cérebros ou em determinados locais como, livros. O Meme pode ser considerado uma ideia, 
um conceito, sons ou qualquer outra informação que possa ser transmitida rapidamente. (Disponível 
em: < http://www.infoescola.com/comunicacao/memes/>. Acesso em 29 jan. 2017). 
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Essa permanente disponibilidade para o trabalho também levou a uma outra 

questão, que é a impossibilidade de separar vida profissional e vida pessoal. No 

WhatsApp, existe um recurso gráfico que avisa se o interlocutor leu a mensagem 

enviada e isso muitas vezes tem causado ansiedade nos profissionais. Alguns 

relatos direcionam nesse sentido. ―Tudo é pra ontem‖ (AR, 2016). ―As pessoas 

querem pronto atendimento, visualizar não quer dizer eu posso te responder‖ (JPS, 

2016). ―Na verdade a gente se condiciona a verificar, e entende que se não foi 

acionado pelo WhatsApp está tudo ok‖ (MB, 2016). 

Para traçar essa separação entre horário de trabalho e lazer, algumas 

táticas foram elencadas pelos participantes, entre as quais deixar de visualizar a 

mensagem que chega via WhatsApp: ―Se estou fora do horário de expediente e o 

que me mandam nao é urgente, nao respondo. E se vem me cobrar resposta, nem 

visualizo‖ (AR, 2016). ―Eu respondo – conversamos segunda‖ (RP, 2016). A mesma 

tática é seguida por AR: ―Se ligam e mao é relevante/urgente, digo que retorno na 

segunda‖ AR, 2016). 

Ao final do encontro, os participantes já tinham criado intimidade suficiente 

para a participante AR convidar a todos para estender a conversa em bares da 

cidade. ―Apenas digo que vou no Torto e depois no Vox. Quem quiser...‖. Essa 

enunciação corrobora com o afrouxamento de fachada.  

 

De um modo geral, podemos esperar que os indivíduos afrouxem a 
manutenção rigorosa da fachada quando se encontram em companhia 
daqueles que conhecem há muito tempo e estreitem sua fachada quando 
estão entre pessoas de conhecimento recente (GOFFMAN, 1985, p. 204). 

 

 

Outros, por sua vez, elogiaram a iniciativa, saindo do encontro com várias 

ideias de implantação do WhatsApp no cotidiano organizacional. Por último, a 

pesquisadora se despediu e, como o ambiente midiático difere do encontro 

presencial, optou-se por excluir um a um os membros oficializando a saída de todos. 

 

4.2.2 Grupo Focal 2 – Gestores de Marketing 

 

O grupo focal de Gestores de Marketing foi realizado no dia 28 de abril de 

2015, às 19 horas, com a presença de sete participantes. São profissionais com pelo 
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menos dez anos de atuação, com diversas formações acadêmicas e que atuam em 

marketing, sendo 5 do gênero feminino e 3 do gênero masculino. VM é gerente de 

instituição de ensino superior, RB é gestora de uma rede de franquias na área de 

beleza, AM é coordenador em instituição financeira, RR atua em entidade de classe 

empresarial, VMA gerencia setor de empresa do segmento da construção civil, RL 

atua em Organização Não-Governamental (ONG) de sustentabilidade ambiental, AC 

é gestor de instituição de ensino e CM é gestora em empresa de mídia.  

Seguiu-se o roteiro de questões pré-estabelecido para todos os grupos 

focais, prestando informações iniciais sobre a opção do uso de letras maiúsculas 

pela pesquisadora para se diferenciar dos demais e ser mais visível quando fossem 

feitas as indagações, tempo de duração e a participação de todos como se fosse um 

debate.  

Esse grupo focal mostrou-se mais reservado para responder as questões no 

início do encontro, mas depois os participantes conseguiram maior interação. Nesse 

grupo, ocorreram algumas situações particulares. O participante AC só participou da 

interação nos primeiros seis minutos, quando relatou estar falando da escola do filho 

e que utiliza o WhatsApp para todas as situações da vida, seja pessoal ou 

profissional. No restante do tempo, ficou em silêncio, mas não saiu do grupo. Não se 

sabe a razão pela desistência de emitir opiniões ou se optou apenas por ficar 

acompanhando as discussões. A participante RB, por sua vez, esteve presente no 

grupo focal desde o início e não emitiu uma só opinião, optando por sair do grupo às 

19h50, quase no final do encontro, sem dar explicações. Já CM não participou do 

compromisso e depois se desculpou por ter esquecido o encontro. Esses episódios 

lembram a teoria Ator-Rede, pela qual os sujeitos estão unidos provisoriamente e 

possuem a opção de se desligar a qualquer tempo. Por essa característica é que 

social é tido como um tipo de associação momentânea, formada por atores que 

funcionam como alvos móveis, flexíveis e que se moldam a todo tempo (LATOUR, 

2012).  

Os participantes iniciaram a participação de diversos locais, do trânsito, 

retornando para casa ou já estavam em suas residências devido ao horário 

escolhido. Um dos participantes, RL, estava falando diretamente da academia, 

aguardando horário para sua prática, o que mais tarde deu a entender que se 

tratava de natação, quando ele justificou sua saída do encontro.  
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Você permanece conectado – mesmo estando em constante movimento, e 
ainda que os remetentes ou destinatários invisíveis das mensagens 
recebidas e enviadas também estejam em movimento, cada qual seguindo 
suas próprias trajetórias (BAUMAN, 2004, p. 37). 

 

 

Indagados sobre suas práticas comunicacionais pelo WhatsApp, todos 

admitiram usar o aplicativo para falar com amigos, familiares, colegas, gestores e 

funcionários. VMA afirma já ter feito compras pelo WhatsApp, enquanto RL 

aproveitou para fazer a observação de que as pessoas estão substituindo e-mail e 

telefone pelo WhatsApp. 

Esse grupo demonstrou preocupação nas interações fora do horário de 

expediente, fato que já apareceu nas primeiras conversações. Sobre as conversas 

mantidas pelo aplicativo, VMA afirmou manter grupos diferentes no trabalho (colegas 

e funcionários de diferentes equipes), enquanto VM possui grupos de todas as 

áreas, com a chefe e com a equipe subordinada.  

Quanto ao ambiente midiatizado da organização, cujas conversas são 

facilitadas pelo WhatsApp, as opiniões divergem. Alguns consideram o WhatsApp 

uma ferramenta de auxílio para agilidade de informação e que basta organização 

para separar as prioridades. Outros, no entanto, demonstraram preocupação com 

distrações que o aplicativo pode provocar. ―Acho que ajuda muito no que diz respeito 

a comunicação entre a equipe, porém muitas vezes vejo os mesmos distraídos com 

mensagens aleatórias e fora do contexto corporativo‖ (VMA, 2016). Já AM chegou a 

citar que a ferramenta deixa todos como ―reféns‖, especialmente quando as pessoas 

olham o tempo todo aguardando por alguma mensagem. Nesse aspecto VM foi mais 

radical e proibiu o uso durante reuniões. ―(Sinto-me refém) quando estamos em 

reunião e as pessoas se concentram mais em seus celulares do que umas nas 

outras. Proibi o uso em reunioes kkkkkI‖ (VM, 2016). VMA conta que a reação foi 

positiva porque todo mundo se sente desrespeitado quando fala e o restante não 

está prestando atenção. Goffman (1985) elucida essa questão ao afirmar que ―em 

organizações autoritárias, onde um grupo de superiores sempre dão mostras de ter 

razão e de que mantêm uma fachada unida, há geralmente uma regra severa‖ 

(GOFFMAN, 1985, p. 87). 

Se, por um lado, há controle, por outro os participantes são categóricos ao 

afirmar que o WhatsApp amplia os espaços de comunicação dentro da empresa, 
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mantendo todos rapidamente alinhados sobre determinado tema. Porém, VM 

acredita que o aplicativo se torna prejudicial quando serve como disseminador de 

fofoca ou para uso pessoal intenso ao longo do dia, roubando produtividade, mas 

pondera: ―Nao dá para Canonizar ou demonizar - Depende mais da nossa relação 

com a ferramenta e do momento‖ (VM, 2016). VM, por exemplo, faz parte de quatro 

grupos do trabalho, enquanto VMA possui três equipes abaixo dela, um grupo para 

cada um, além de um grupo de pares com seu chefe incluído. 

Como gestores de marketing, nenhum deles acredita que o WhatsApp possa 

ser incorporado como ferramenta formal no trabalho, alegando que a característica 

do aplicativo é justamente a de ser informal. Muitos fizeram a relação de que, se não 

há uma norma, não faz parte das atribuições a seguir. ―Informal, porque ninguém 

tem obrigação em seguir grupo‖ (RL, 2016). A mesma opinião é ratificada por VM: 

―Nao posso obrigar as pessoas a lerem mensagens e darem prioridade. Eu mesma 

nao vejo celular se estou em reuniao. As vezes entro em reuniao 8h e saio 14h. So 

vejo depois‖ (VM, 2016). No entanto, um dos participantes já fez compra pelo 

aplicativo, o que é um processo formal. ―Já comprei mais de uma vez... Óculos, 

roupas infantis, e esta semana estava vendo um celular... Sempre sou informal no 

trato, então ajo naturalmente...‖ (VMA, 2016). A participante alega que sua 

personalidade menos rígida pode ter influenciado nessa decisão. Por ter 

centralizado a atenção por alguns instantes, VMA ocupou o lugar de dominância 

dramática ao encenar e se posicionar com uma situação diferenciada dos demais.  

Porém, VMA defende que a ferramenta continua sendo informal, mas foi a 

proatividade do vendedor via WhatsApp o decisor de compra de um carro, embora 

todo o restante do processo tenha seguido as normas formais de mercado. ―No caso 

do carro, o vendedor se comunicou comigo por dias via wpp e praticamente me 

convenceu por isso‖ (VMA, 2016). Além dessa experiência, VMA também já 

reformou o sofá e acompanhou as fotos da reforma por WhatsApp. Mesmo não 

conseguindo explicitar que essas formas de contato em sociedade estão 

midiatizadas, VMA conta que a professora de sua filha manda todos os dias fotos da 

criança na escola para que saiba como está seu desenvolvimento, fato também 

compartilhado por AM. Outro participante, RR, também já fez compras de sapato e 

roupa pelo aplicativo: ―A vendedora manda fotos e preços do que é do meu perfil. 

Depois passo na loja física e já está praticamente decidida a compra‖ (RR, 2016). 
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Com todas essas formas de interação, AM já implantou ações desse tipo na 

organização: ―Minha empresa tem um celular pra equipe interna utilizar nas vendas‖ 

(AM, 2016). Dois participantes admitiram estar planejando ações para incorporar o 

WhatsApp no contato com os clientes. ―Estamos estudando formas de comunicar 

nossos alunos através das escolas em que estudam... Comunicação dirigida para 

humanas, exatas e assim por diante. Mas ainda está em planejamento... Uma opção 

pra isso a lista de distribuição‖ (VMA, 2016). ―Tb estamos estudando formas de 

encaminhar informações e interagir com os clientes... Canal pra informações de 

serviços durante uma campanha por exemplo... Seria como se fosse um e-mail mkt‖ 

(RR, 2016). Para promover um ambiente propício à comunicação interna, é preciso 

instituir uma cultura voltada ao diálogo. 

 

Um ambiente de compartilhamento da comunicação possibilita a integração 
entre os interesses da empresa e de seu público interno, favorecendo a 
consolidação de um clima social de compromisso e solidariedade no 
trabalho (MATOS, 2006, p. 83). 

 

 

Quanto aos recursos mais utilizados por esse grupo, VMA e AM disseram 

utilizar em larga escala o áudio, bem como os emojis. Já as figuras capazes de 

transmitir um sentimento não são escolhas feitas pelo superior de VMA, porque ele é 

bem formal no dia a dia e não caberia tal comportamento. É o que se intitula como 

fachada, um valor social com o qual o sujeito se reveste e apresenta seu eu diante 

dos demais interlocutores.  

 

A fachada é uma imagem do eu delineada em termos de atributos sociais 
aprovados – mesmo que essa imagem possa ser compartilhada, como 
ocorre quando uma pessoa faz uma boa demonstração de sua profissão ou 
religião ao fazer uma boa demonstração de si mesma (GOFFMAN, 2012, p. 
13). 

 

 

Quanto ao incômodo causado pelo aplicativo, os entrevistados em sua 

maioria responderam se tratar da necessidade de presença constante mesmo fora 

do horário regular de expediente. Esse incômodo traz semelhança com o advento 

das técnicas da disciplina no século XVIII, processo que tornou possível a 

dominação sob a alcunha de racionalização de trabalho. Assim, ―começaremos a 

ensiná-lo nele mesmo: ele sentirá o que é perder a livre disposição de seus bens, de 
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sua honra, de seu tempo e de seu corpo, para, por sua vez, respeitá-lo nos outros‖ 

(FOUCAULT, 2014, p. 105). Assim, o poder da disciplina alicerçado ao longo de 

séculos com limitações, proibições e deveres perdura nas estruturas organizacionais 

em pleno século XXI. 

Para escapar dessa sistemática, os profissionais adotam algumas táticas, 

como desligar o sinal do wi-fi ou, quando não querem responder, nem visualizam a 

mensagem. Mas VM não tem como fugir disso, já que parte da equipe trabalha à 

noite, quando já está em casa. ―Parte da minha equipe trabalha a noite é sempre me 

acionam quando eu já estou em casa... Situações de crise... Ou quando alguém 

lembra de algo importante e escreve pra nao esquecer no dia seguinte ... 

Incomoda - a gente nao descansa‖ (VM, 2016). Ao final, todos se despediram e 

alguns desejaram bom feriado por se tratar de véspera do feriado de Corpus Christi. 

  

 

4.2.3 Grupo Focal 3 – Gestores com Nível Hierárquico superior 

 

O terceiro grupo focal foi criado em 6 de julho de 2016, com a participação 

de dez convidados, todos eles com funções distintas mas tendo entre si cargo 

hierarquicamente superior, com pessoas sob sua subordinação. Por se tratar desse 

perfil de profissionais, que geralmente possui carga horária estendida, optou-se por 

um horário mais avançado, às 19h30. Essa escolha se mostrou eficaz porque 

facilitou que todos tivessem como prioridade o grupo focal. 

O participante, LAND, por estar dirigindo, participou durante todo encontro 

com mensagens de áudio, que foram transcritas no apêndice e devidamente 

identificadas. Aliás, por ser o único que optou por esse recurso, a uma certa altura o 

pesquisado demonstrou preocupação quanto à apreciação dos demais, do que sua 

fachada transmitia aos outros membros do grupo, atestando que ―na vida cotidiana, 

por certo, há uma clara compreensão de que as primeiras impressões são 

importantes‖ (GOFFMAN, 1985, p. 19). 

 

É muito estranho participar dessa experiência e falar com dezenas, várias 
pessoas das quais eu não conheço, não sei quem está do outro lado. Eu 
estou aqui manifestando minhas informações. Agora como cada um está 
interpretando isso e que juízo está fazendo a meu respeito confesso que 
acabo ficando bastante ansioso (LAND, 2016). 
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Após os comunicados de praxe, a pesquisadora fez a apresentação formal 

de cada um dos presentes, apenas nomeando cada um e relatando a qual setor 

pertencia, sem, no entanto, identificar o nome de suas organizações. AL é 

empreendedor na área de treinamento, HF é especialista na seleção e recrutamento 

de profissionais, MA é gerente comercial de uma rede hoteleira, SP atua como 

executiva de contas, FM possui empresa própria, CC possui empresa de consultoria, 

AS atua na área comercial de entidade de classe, LAND é médico e gestor em um 

hospital e duas clínicas, CM é gestora de comunicação em veículo de comunicação 

e LD atua como executiva em instituição bancária. 

Conforme o horário combinado, seis participantes já estavam em casa, 

LAND estava dirigindo e CM falava de um hotel em Guarapuava, no interior do 

Paraná. Em áudio, o participante MA desculpou-se pelo atraso: ―Boa noite pessoal. 

Tô um pouquinho atrasadinha, tô numa reuniãozinha aqui em casa‖ (MA, 2016). O 

uso do diminutivo pelo participante pode remeter ao que Goffman (1985) menciona 

como ―perder a fachada‖, quando significa que o indivíduo está adotando a fachada 

errada, está fora de fachada ou, no caso mais provável dessa interação, estar com a 

fachada envergonhada. Mais adiante, devido à pouca interação de sua parte, MA iria 

confirmar esse fato: ―Gente desculpa, meus pupilos estao aqui em casa! ‖ 

Como os profissionais atuam em diversas áreas, essa multiplicidade ficou 

evidente quando indagados sobre o uso do WhatsApp nas organizações no decorrer 

das interações. No entanto, todos concordaram que o aplicativo é utilizado para 

assuntos urgentes, que merecem rápido tratamento. LAND trata de diversos 

assuntos, de marcação de consulta a despacho com o superintendente, bem como 

informações emergenciais da empresa. ―Assuntos relacionados a clientes, 

negociações, agendamento de reuniões e/ou assuntos que necessitam de um rápido 

retorno‖ (SA, 2016). CM relata como tem usado a ferramenta: 

 

Criei um grupo com todo a equipe e tratamos de assuntos de trabalho, 
compartilhamos fotos dos eventos do grupo, marcamos reuniões, falamos 
do status das atividades, tiramos dúvidas. E agendamos almoço e 
encontros (CM, 2016). 
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Mesmo considerada uma ferramenta informal, um dos participantes afirma 

que o dispositivo vem ajudando na tomada de decisão, um aspecto formal da 

organização. 

 

O whats tem agilizado muito nosso trabalho. Consigo acompanhar melhor o 
que está acontecendo. Agiliza a tomada de decisão... Quando a equipe está 
em dúvida sobre algo, me consultam e eu já decidi, sem precisar estar na 
empresa ou lendo e-mail (CM, 2016). 

 

 

Outros participantes também concordam, como AL, CC, SA e LD. Para 

todos, agiliza as vendas, o pós-venda e atendimento a clientes, reúne facilidade ao 

se comunicar com várias pessoas e grupos ao mesmo tempo e evita o retrabalho de 

ter que ligar novamente. Porém, para CC, é uma ferramenta de pouca possibilidade 

de análise. O participante LAND afirma que o WhatsApp ganhou um alcance como 

ferramenta de comunicação que nenhum outro tipo de comunicação consegue 

atingir com a agilidade e a rapidez do aplicativo. No entanto, ele afirma que se 

tornou refém da ferramenta. 

 

A questão principal que eu vejo é que a gente acaba virando um prisioneiro 
desse aplicativo. E só fui dar conta disso quando aquele juiz proibiu uma 
vez o WhatsApp ficar acho que um ou dois dias sem ser usado o quanto a 
minha vida entrou num processo de paz (LAND, 2016). 

 

 

Os gestores concordam que o WhatsApp é tido como ferramenta informal, 

visto que, para sete dos participantes o e-mail é considerado o mecanismo de 

formalizar as rotinas organizacionais. No entanto, isso já está mudando. ―Decidimos 

criar um WhatsApp com todos os gestores do grupo e vamos usar pra enviar 

comunicados. E será um canal formal‖ (CM, 2016). 

Nesse sentido, a organização passa ser um espaço de colaboração que não 

se restringe a separar canal formal do informal, mas, sim, de gerar canais que se 

interconectam.  

  

Para haver uma comunicação real e não alienadora nas organizações, é 
necessário que os gestores estabeleçam, de comum acordo, os conteúdos 
a serem trabalhados, e esse processo investigativo implica uma 
metodologia que não pode contradizer a dialogicidade (CONTANI; 
MARCHIORI; RIBEIRO, 2010, p. 124). 
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LAND atesta que é impossível fugir da midiatização da sociedade, cujas 

regras rígidas não são mais exequíveis pelas mídias sociais que permeiam as 

relações. 

 

O Conselho de Medicina é muito claro, tem regras claras. Ele proíbe a troca 
de informações entre médicos e pacientes através do WhatsApp e essas 
mídias sociais. Ocorre que na prática essa proibição acaba não sendo 
obedecida, fica praticamente impossível a gente fugir desse processo. Eu 
tenho situações às vezes com pacientes que fazem cirurgias, fazem 
fotografias da operação, para enviar pra mim, perguntando se aquele corte 
tá correto, essas questões (LAND, 2016). 

 

 

Quanto à linguagem, os gestores hierarquicamente superiores por vezes 

relutam em considerar que há diferenças no modo de tratamento entre um nível e 

outro dentro das empresas. Mas LAND admitiu existir essa diferenciação na forma 

de se expressar.  

Numa situação de interação, o sujeito usualmente adota práticas habituais e 

segue um padrão, enquanto no âmbito da organização o discurso exerce esse 

papel, por meio de escolhas que são feitas quanto à seleção dos códigos 

linguísticos, isso podendo ser um linguajar mais formal, com gírias ou demonstrando 

algum grau de intimidade em relação ao interlocutor (GOFFMAN, 2012; CONTANI; 

MARCHIORI; RIBEIRO, 2010).  

Já quando o assunto é a diferenciação entre horário de lazer e de trabalho, 

os gestores que já estão no topo da hierarquia organizacional não se sentem 

incomodados em estender o horário destinado ao trabalho. ―Pro meu estilo de 

trabalho e modelo mental, prefiro resolver os casos na hora a ter de me restringir ao 

horário normal de trabalho‖ (CM, 2016). Nesse sentido, AL complementa: ―Acabei de 

receber uma ligacao pelo w.app, Confirmação de agenda de treinamentos‖ (AL, 

2016). SP também acredita que a disponibilidade das pessoas deve sempre estar 

sempre no modo on: ―Dúvidas sobre propostas podem ocorrer a qualquer hora do 

dia e o whatsapp é feito para ser utilizado 24 hrs/dia‖ (SP, 2016). Essa visão de 

estar sempre disponível à organização camufla o que Ferrara (2015, p. 75) aborda 

sobre a realidade por trás do dispositivo, esse poder que se tornou difuso porque ―a 
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comunicação somos nós: corpo, mente, consciência, objetos e máquinas 

interativos‖. E vai além: 

 

Expandem-se as jornadas de trabalho; as relações interpessoais decorrem 
da estranha presença tecnológica que esconde a ausência real; normas, 
valores, crenças e ações são definidos e desenvolvidos pela moda que 
atende aos interesses do mercado (FERRARA, 2015, p. 74). 

 

 

Se os gestores não se mostram incomodados por trabalhar além das horas 

acordadas pela empresa, o mesmo não acontece com seus subordinados. Os 

participantes evitam acionar seus funcionários fora do horário de trabalho para não 

acarretar passivos trabalhistas. ―Há sempre uma preocupação com passivo 

trabalhista, por isso utilizamos apenas situações emergenciais‖ (CC, 2016). Embora 

o risco exista, SP acredita que há mais ganhos do que perdas. ―Mas temos que ser 

realistas que podemos resolver em poucos minutos um problema que poderia ser 

muito grave‖ (SP). AL evita e busca usar o e-mail fora do horário quando a situação 

exige. Porém, LAND afirma que a organização, com 1.200 funcionários, não tem 

controle sobre isso, embora haja recomendação sobre o assunto. 

. 

Eu não consigo controlar uma mensagem que uma recepcionista de um 
setor manda pra uma recepcionista de um outro setor pedindo informação 
de trabalho. Por mais que a gente tente proibir isso, nós não temos um 
controle sobre isso e isso acaba virando uma questão bastante rotineira 
(LAND, 2016). 

 

 

Por conta dessas situações, os participantes notam a redução de 

telefonemas, de envio de e-mails ou de reuniões presenciais, face a face. ―Com 

whats deixamos de ‗falar‘. Tudo se resolve ou não pelo texto‖ (CM, 2016).  

Mesmo geograficamente distantes, todos estão reunidos em um mesmo 

fórum, ao toque do celular. Basta que uma notificação sonora seja emitida pelo 

aparelho para que todos se encontrem nesse espaço comum. 

SP ressente-se dessa constatação e diz que ainda mantém reuniões 

semanais. ―Contatos pessoais são muito importantes‖ (SP, 2016). LAND, no entanto, 

aponta que o uso do telefone entre ramais praticamente desapareceu, assim como 

nota a queda no uso do e-mail. 
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O grupo dos gestores atesta que há uma certa moderação no uso de emojis 

no WhatsApp por várias razões, de preconceito à má interpretação. ―No trabalho 

dificilmente uso caricaturas ou símbolos (CC, 2016). ―Honestamente eu tenho um 

certo preconceito com esses emojis. Dá a impressão que a pessoa não tem o que 

falar e bota as figurinhas (risos) pra gente tentar interpretar algum sentimento‖ 

(LAND, 2016).  

CC admite que se sentiu constrangido ao receber e enviar caricaturas cuja 

interpretação foi diferente de sua real intenção como emissor, o que pode gerar 

confusão e situações delicadas. ―  mandei esse pensando que fiquei encabulado e 

o outro lado entendeu que eu estava furioso‖ (CC, 2016). 

LAND concordou e detalhou uma situação: ―Já me confundi muito com essas 

imagenzinhas de emoji aí. Por exemplo, a minha irmã toda vez que eu converso com 

ela e mando mensagem ela responde bate palma‖ (LAND, 2016). 

 

Eu entendo que o WhatsApp é uma das ferramentas mais complicadas, 
aonde ela gera uma divergência entre a informação que se envia e a forma 
como essa informação foi recebida, a interpretação daquilo que foi enviado. 
E creio que esse uso de emojis alimenta ainda mais essa diferença quando 
isso substitui a linguagem textual explicando as questões que estão 
ocorrendo (LAND, 2016).  

 

 

Já CM diz não se policiar com o uso dos emojis. Para ela, esses recursos 

dão leveza ao texto e tornam a comunicação mais engraçada e descontraída. ―E já 

percebi que os emojis normalmente sinalizam o fim de uma conversa. Comece a 

reparar nas suas conversas de whats. Às vezes, ficam sem fim. E normalmente, um 

emoji a finaliza. Vejo isso direto nas minhas conversas‖ (CC, 2016). AL 

complementa: ―Um outro comportamento interessante é repetir os emojis para 

reforçar a mensagem‖ (AL, 2016). 

Ao contrário de CM, que não se censura, MA cuida muito para não parecer 

direta demais ou passar a imagem de que está sendo rude com o interlocutor. Para 

não correr esse risco, sendo mal interpretada, SP também diz evitar usar os emojis 

nos grupos de trabalho, deixando-os para os grupos familiares e de amigos. Essa 

preocupação associa-se à aparência com a qual os sujeitos querem ser vistos pelos 

demais, sendo este um termo relacionado a estímulos que informam sobre o estado 

ritual temporário do indivíduo no desempenho da sua atividade social formal. Ao que 
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Goffman (1985) alerta: ―Devemos estar capacitados para compreender que a 

impressão de realidade criada por uma representação é uma coisa delicada, frágil, 

que pode ser quebrada por minúsculos contratempos‖ (GOFFMAN, 1985, p. 58). 

Mantendo a aparência sob controle, os gestores demonstram preocupação 

com a perda de produtividade e foco causada pelo WhatsApp. Por isso, há 

discussões quanto à proibição do uso no trabalho, mas não se sabe como isso seria 

cumprido na prática. CC afirma não haver uma regra, mas se preocupa com a perda 

de produtividade. ―Todo o excesso acaba em perda de produtividade‖ (CC, 2016). 

LAND mencionou a ausência do WhatsApp por conta da proibição judicial no Brasil e 

acreditava que iria perder produtividade sem o aplicativo, o que não aconteceu. 

 

Depois que passou algumas horas eu percebi que a produtividade 
continuou a mesma e parece que eu vivi algumas horas em paz na minha 
vida. Honestamente falando, não sei se o WhatsApp gera mais 
produtividade. Eu não tenho esse pensamento. A gente tem impressão que 
ele agiliza melhor, mas as pessoas conseguem chegar a transmitir 
informações de outras formas e até mesmo usando outras ferramentas 
(LAND, 2016). 

 

 

No entanto, AL acredita que muitos colaboradores desviam da utilização do 

WhatsApp, com uso particular em excesso. LD também concorda: ―Depende do grau 

de foco da pessoa. Se esta trabalhando e usando a ferramenta para isso, ok. Mas 

quando acaba vendo alguma outra mensagem mais pessoal, pode perder muito 

tempo com assuntos pessoais‖ (LD, 2016). O receio dos gestores é de que o 

aplicativo seja utilizado sem critérios, desviando o foco do trabalho. Goffman (1985) 

atesta esse controle hierárquico ao apontar que 

 

O diretor pode ter a obrigação especifica de trazer de volta à linha adotada 
qualquer membro da equipe cuja representação se torne inconveniente. Os 
processos corretivos comumente empregados são o apaziguamento e a 
sanção (GOFFMAN, 1985, p. 94).  

 

 

Mas, de qualquer modo, a agilidade é o ponto forte apontado por CM, SP e 

FM, que acreditam na produtividade proporcionada pela ferramenta 

.  

Conseguimos agilizar o trabalho. Agendamos reuniões, tiramos dúvidas de 
maneira mais rápida. Eu e minha chefe décimos muitas coisas pelo whats. 
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E faço o mesmo com minha equipe. Esta semana estou viajando e consigo 
trabalhar com a equipe por aqui (CM, 2016). 

 

 

Esse foi o assunto dos mais polêmicos e que encerrou a interação do grupo 

focal, sendo que as despedidas foram em sua maioria feitas com emojis para 

cumprir a hipótese levantada por CM de que o recurso estaria sendo utilizado para 

encerrar as conversas. Foi uma maneira descontraída de marcar as despedidas dos 

participantes desse grupo focal, com muitos ícones        . 

 

 

4.2.4 Conexão permanente: celular presente em todos os momentos 

 

Um ritmo frenético se impõe aos sujeitos, uma vez que o aparelho celular ou 

dispositivo híbrido deve estar sempre ao alcance, faz parte da media life proposta 

por Deuze (2012) e, se existe um espaço chamado nenhum lugar29, esse é o local 

destinado ao celular fora de área ou sem bateria (BAUMAN, 2004). No início das 

conversações, um dos membros do G2, chamado RL, ilustra essa situação ao 

afirmar que estava a postos para iniciar a conversa. Detalhe: ele estava na 

academia de natação, aguardando pelo seu horário para iniciar os exercícios. Pela 

narrativa, pressupõe-se que ele estivesse no vestiário, prestes a entrar para a 

natação, mas o celular junto ao corpo, uma miragem mchluhaniana do celular como 

extensão do homem, que se confirmaria momentos mais tarde, quando ele se 

despediu e teve que se despir do celular atado ao corpo. ―Conforme tinha 

combinado, preciso sair agora. Aula de natação começa às 20h e preciso trocar de 

roupa. Além de criar coragem para encarar água com esse frio. Boa noite‖. 

Assim, os sujeitos participam das conversas mesmo em deslocamento, 

justamente o que alegavam alguns membros pertencentes ao G1 e G3, que 

estariam dirigindo, mas conseguiriam participar, demonstrando a interseção entre 

mídia e vida sem mais a separação do que é vida on ou vida off, mas em 

permanente conexão. 

 

                                                           
29

Marc Augé traz o termo ―não lugar‖ como o espaço constituído em espetáculo, o que coincide com a 
encenação proporcionada pelo aparato WhatsApp, transformando os espaços físicos em meros 
meios para se atingir a interação nos ambientes não-presenciais. 
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Não importa onde você está, quem são as pessoas à sua volta e o que você 
está fazendo nesse lugar onde estão essas pessoas. A diferença entre um 
lugar e outro, entre um e outro grupo de pessoas ao alcance de sua visão e 
de seu toque, foi suprimida, tornou-se nula e vazia. Você é o único ponto 
estável num universo de objetos em movimento – e assim o são igualmente 
(graças a você, graças a você!) suas extensões: suas conexões (BAUMAN, 
2004, p. 37). 

 

 

No G1, três estavam falando de casa, enquanto outros três do trabalho 

(home-office, trabalho e sala de reunião de cliente). No G2, houve uma diversidade 

de lugares dos quais os participantes estavam interagindo, evidenciando a 

necessidade da onipresença. Possivelmente devido ao horário da reunião, apenas 

um encontrava-se em casa. Os demais estavam na rua, seja em deslocamento no 

trânsito, na escola do filho ou na academia. Já no G3, por ser um grupo formado por 

gestores, optou-se pelo horário mais avançado de reunião, às 19h30. Por essa 

razão, quatro membros já estavam em casa, enquanto um deles estava no carro 

dirigindo para casa e outro num hotel fora da cidade de origem, possivelmente a 

trabalho. Isso reitera o caráter ubíquo dos dispositivos móveis, ―propiciando novas 

vivências do espaço e do tempo das (ciber)cidades‖ (LEMOS, 2007, p. 26). 

 

 

4.2.5 Fachada social transferida ao ambiente virtual 

 

Como se espera em um encontro presencial, os convidados dos três grupos 

focais começaram a chegar minutos antes do horário marcado como rege o 

exercício da fachada social, pela qual as diferenças são atenuadas quando os 

grupos ―são obrigados a manter a mesma fachada social em certas situações‖ 

(GOFFMAN, 1985, p. 34). No G1, às 17h58, um dos participantes se manifestou: ―Oi, 

já estou por aqui ‖, enquanto três dos demais participantes responderam com 

―Olá‖. Às 18h, a pesquisadora deu início ao encontro, comentando, portanto: ―Olá! 

Que ótimo!‖, em referência à satisfação por ter parte do grupo já reunida no 

ambiente virtual, quando um quinto participante aparece: ―Boa tarde. Pelo jeito, 

todos pontuais‖ e o participante que havia feito a abertura da conversa inseriu três 

emojis: ― ‖. A piscadinha ao chegar ao encontro se caracterizou como um ato 

de simpatia e disposição em participar, como se dissesse: ―Oi, não esqueci de nossa 

reunião‖. Já a reação quando o quinto participante entrou na conversa e comentou a 
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pontualidade dos demais pode indicar ironia ou deboche, é um sorriso aberto, 

mostrando os dentes, é uma Grinning face with smiling eyes (sorrindo de orelha a 

orelha). Parece exagerado, forçado. E a insistência: três vezes  pode reforçar a 

postura irônica.  

No G2, cujo encontro foi iniciado às 19h pela pesquisadora, observou-se 

pouca interação por parte dos participantes no início, recebendo como retribuição 

apenas ―OK‖ de dois deles, enquanto outros dois responderam com  (emoji thumbs 

up, que significa polegares acima e é usado geralmente para representar também 

―OK, tudo certo‖)30. 

No G3, antes do início, marcado para as 19h30, os participantes já foram se 

adiantando como também enviassem o recado de que estavam a postos. Um deles 

comentou ―Confirmo participação, um abraço. CC‖, assinando a mensagem como 

sendo uma norma social semelhante ao que se observa em uma carta. Já outro 

participante tentou interagir com esse dizendo ―Bem-vindo‖ e mencionou o nome 

completo do sujeito, como se dissesse ―Lembra-se de mim?‖, com a intenção de 

demonstrar intimidade31. A tentativa de deferência implica que o indivíduo tem uma 

postura de apreço pelo interlocutor. No entanto, o outro simplesmente não retrucou 

nem emitiu nenhuma opinião, colocando em prática o que o autor intitula como ritual 

de evitação, quando as formas de deferência levam a manter distanciamento 

(GOFFMAN, 1985). 

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). 

                                                           
30

 Site oficial do Unicode Consortium, entidade sem fins lucrativos que normatiza o uso dos emojis. A 
lista de significados, muitas vezes confundidos, consta nessa lista, variando conforme cada tipo de 
tecnologia celular e rede social. Disponível em: <http://unicode.org/emoji/charts/full-emoji-list.html>. 
Acesso em 16jul. 2016. 
31

 Os convidados foram escolhidos por sua representatividade na área em que atuam, bem como pela 
disponibilidade de participar, atendendo ao convite. Não houve a intenção de convidar pessoas que 
se conhecessem. No entanto, as atuações profissionais no mercado corporativo permitem que tais 
participantes eventualmente possam se conhecer, como observado no G3 (gestores) e também no 
G1 (comunicadores). 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv8JmWz7vMAhXGEJAKHdLxABwQjRwIBw&url=http://1maylabordaygunu.xyz/todos-os-emojis-do-whatsapp-png/&bvm=bv.121070826,d.Y2I&psig=AFQjCNFV5ODBwR-ysaYEx8IC5ii7oX-tLw&ust=1462286310230561
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv8JmWz7vMAhXGEJAKHdLxABwQjRwIBw&url=http://1maylabordaygunu.xyz/todos-os-emojis-do-whatsapp-png/&bvm=bv.121070826,d.Y2I&psig=AFQjCNFV5ODBwR-ysaYEx8IC5ii7oX-tLw&ust=1462286310230561
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Como exemplo, os profissionais nos três grupos valeram-se 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‖. 

Dois participantes chegaram atrasados ao encontro e já se desculparam 

como se tivessem quebrado alguma etiqueta social. A participante MA 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. É o momento em que o indivíduo está no palco e vai 

encenar seu papel de acordo com que deseja ser percebido quanto à sua conduta, 

seu comportamento, seus valores, sua impressão. O autor recorre inclusive à 

expressão ―começar com o pé direito‖ para ilustrar as situações em que o sujeito 

consegue dar uma boa primeira impressão logo no início da interação. Ao tentar 

causar essa primeira impressão, a participante usou expressões no diminutivo para 

se desculpar pela falta de prontidão ao encontro. 

 

Em toda a sociedade ocidental tende a haver uma linguagem de 
comportamento informal ou de bastidores e outra linguagem de 
comportamento para ocasiões em que uma representação está sendo 
exibida. A linguagem dos bastidores consiste no emprego recíproco do 
primeiro nome, nas decisões tomadas em comum, na irreverência, francas 
observações de ordem sexual, queixas minuciosas, fumar, trajes comuns 
grosseiros, postura ‗desleixada‘ no sentar e estar de pé, uso de linguagem 
dialetal ou abaixo do padrão, resmungos e gritos, agressividade e 
‗caçoadas‘ jocosas (GOFFMAN, 1985, p. 120). 

 

 

Mais adiante, quando os participantes mencionam os assuntos que tratam 

por meio do WhatsApp, evidencia-se o aplicativo como produto das práticas sociais 

que resultam na interação, pressupondo um processo de produção e interpretação 

entre sujeitos comunicantes. Dos diversos temas que circulam pelo dispositivo, os 

membros do G3 disseram que informações urgentes, agendamento de reuniões 

emergenciais, perguntas rápidas, negociações e assuntos que necessitem de 

retorno rápido foram algumas das apropriações proporcionadas nesse ambiente. 

Além disso, no G1, formado por comunicadores, foi relatado que o uso profissional 



    98 
 

 

está superando o uso pessoal, caracterizando apropriações da mídia para criar 

outros significados. No trabalho, o uso tem sido irrestrito, com grupos que envolvem 

chefes, subordinados, contatos com veículos de comunicação e fontes. No G2, o 

membro VM disse: ―Tenho um grupo de toda a área, falo com minha chefe e tenho 

tb um grupo da minha equipe‖. 

No G3, os gestores avaliam que o WhatsApp é direcionado para questões 

que necessitam de rapidez, sendo um facilitador para se comunicar com várias 

pessoas e grupos ao mesmo tempo. Para SP, trata-se de ―comunicação rápida e 

objetiva. Indispensável nos dias de hoje‖. 

 

 

4.2.6 Relação de poder: hierarquia, normas e disciplina 

 

Os gestores utilizam o poder para controlar uma determinada situação ou 

grupo de pessoas. Nas organizações, estão presentes o poder remunerativo, 

alicerçado sobre os recursos materiais e recompensas, por meio de salários, 

gratificações, comissões e contribuições, e o poder coercitivo, entendido como a 

aplicação ou ameaça de sanções físicas, restrição de movimentos e controle através 

da força (REGO, 1991, p. 163). 

Para obter o consentimento dos indivíduos, diversas estratégias são 

elencadas, tais como vigilância, controle, persuasão, numa cadeia definidora dos 

papéis sociais (FOUCAULT, 2008; REGO, 1991). Nesse aspecto, a materialização 

de diferenças hierárquicas nas organizações pode ser verificada por meio da forma 

como se escreve e se expõe ao interlocutor. 

 

Se um indivíduo tenta dirigir a atividade de outros por meio do exemplo, do 
esclarecimento, persuasão, intercâmbio, manipulação, autoridade, ameaça, 
punição ou coerção será necessário, qualquer que seja sua posição de 
poder, transmitir eficazmente o que deseja que se faça, o que está 
preparado para conseguir que seja feito e o que fará, caso isto não seja 
cumprido. Qualquer tipo de poder deve estar revestido de meios eficientes 
que o exibam (GOFFMAN, 1985, p. 221). 

 

 

Assim, destaca-se um dos depoimentos do G1 em que a participante MB 

relatou notar diferença de ―fala‖ quando se trata de superiores. ―Grupos em que tem-

se gestores e Presidencia, percebo que pensam mais pra falar, são mais políticos, 
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contidos, menos impulsivos e opinativos‖. No G3, 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 
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). 

 

 

Outro membro, SP, também nota mudanças quando as pessoas utilizam a 

forma ―Senhor/Senhora‖. O mesmo relatou AR: ―No meu caso, só da para saber se é 

hierarquicamente superior quando rola um sr. Ou um dr.‖. Esses depoimentos 

demonstram o uso da fachada social e o que os indivíduos permitem tornar visível 

nas interações. ―Fachada, portanto, é o equipamento expressivo de tipo padronizado 

intencional ou inconscientemente empregado pelo indivíduo durante sua 

representação‖ (GOFFMAN, 1985, p. 29). 

 

Trata-se de reconstituir um outro discurso, de descobrir a palavra muda, 
murmurante, inesgotável, que anima do interior a voz que escutamos, de 
restabelecer o texto miúdo e invisível que percorre o interstício das linhas 
escritas e, às vezes, as desarruma (FOUCAULT, 2008, p. 31). 

 

 

Outros membros, especialmente da área de marketing (G2), preocuparam-

se com a falta de disciplina ao usar o WhatsApp, o que poderia desencadear 

consequências para a produtividade. ―Facilita a vida por um lado, mas requer 

alguma disciplina pra nao roubar a produtividade com coisas que podem ser 

resolvidas no fim do dia‖ (VM, 2016). AM, por exemplo, diz se sentir refém do 

aparato, porque mesmo não se relacionando com a atividade laboral, quando a 

mensagem chega, acaba checando o programa por curiosidade. E isso toma tempo. 

VM acha engraçado o fato de ter proibido o uso do celular em reuniões de trabalho. 

Ela diz que rouba produtividade quando ―as pessoas se concentram mais em seus 

celulares do que umas nas outras. Proibi o uso em reuniões kkkkk‖. Mas houve 

quem discordasse desses pontos de vista, como RR, alegando que ―basta ter a 
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organização de separar as prioridades‖, e RL, que diz filtrar os assuntos e garante 

que não deixa interferir no trabalho quando o assunto é pessoal. 

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. 

 

As pessoas que me procuram no WhatsApp dentro da empresa eu as 
conheço pelo nome e através do nome eu sei mais ou menos o nível 
hierárquico de cada pessoa. Porém, confesso que não existe nenhuma 
forma de pintar com determinada cor a mensagem as pessoas de maior ou 
menor importância do ponto de vista hierárquico dentro da empresa (LAND, 
2016). 

 

 

Esse mesmo entrevistado, que atua na área da saúde, relata que o 

Conselho de Medicina dita regras claras na relação médico-paciente por meio das 

redes sociais, sendo proibida a troca de mensagens nesse relacionamento. No 

entanto, LAND acha bem difícil para os profissionais se eximir desse intercâmbio 

comunicacional. LD, por sua vez, nota que o jogo de máscara, de faces, sobressai, 

utilizando o termo ―bajulação‖ quando se trata da relação entre superintendentes, 

que possuem um cargo hierárquico superior na organização (GOFFMAN, 2012). 

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

arquitetura disciplinar que enquadra as pessoas em seus papeis. 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. 

Apenas um único membro do G3 preocupou-se em criar regras para que os 

funcionários possam usar a mídia de forma sistemática. A participante FM elencou 

as políticas internas adotadas. 

 

Cliente: horário de atendimento (salvo emergências); Atendimento enviado 
para nosso helpdesk; Suporte até determinadas situações; Envio de 
imediato prazo pra solicitação e o procedimento que será adotado; 
Funcionário: priorização de atividade (somente o que é urgente) (FM, 2016). 

 



    101 
 

 

No G2, a participante VM já pertenceu à empresa que proibia os funcionários 

de se relacionar via WhatsApp com clientes. Aliado a isso, o aparato midiático é 

caracterizado pelo fato de que as interações ocorrem em fluxo contínuo, 

intermitente. Mesmo havendo o recurso de silenciar as conversas, nem por isso as 

notificações deixam de aparecer na tela. Com isso, os sujeitos comunicantes ficam à 

disposição mesmo nos horários de lazer, o que não representa problema para o 

grupo dos gestores (G3) por entender que essa exigência acompanha as demandas 

do cargo. LAND destaca: ―Eu sou requisitado 24 horas por dia para tratar de 

assuntos fora do expediente de assuntos ligados à questão do trabalho‖. A mesma 

percepção foi compartilhada por CM, AL, CC, MA, SA, FM e SP. CM atesta que, 

conforme seu modelo mental e estilo de trabalho, prefere resolver os assuntos na 

hora ao invés de se limitar ao horário normal de trabalho. E dá testemunho do que 

estava acontecendo naquele momento: ―Agora mesmo estou com pelo menos três 

grupos de whats trabalhando, além de estar aqui com vocês...rs‖. 

No entanto, os mesmos gestores preocupam-se com questões trabalhistas. 

Atualmente, não há uma regulação que trate dessas relações a não ser o de 

remuneração por horas extras. Mas já existe jurisprudência envolvendo o WhatsApp 

pela justiça do trabalho. Em um processo proferido pelo Tribunal Regional do 

Trabalho (TRT) 1ª região, ao analisar um caso em que o empregado exercia 

atividade externa (e, portanto, a princípio não teria direito a horas extras, conforme 

Art. 62, I, da CLT), o juiz concluiu que o uso de ferramentas como tais, ao permitir tal 

controle, termina por afastar a ressalva contida na CLT e concede o direito a horas 

extras ao empregado. Em outro caso, do mesmo TRT 1ª Região, imagens salvas 

dos diálogos mantidos via WhatsApp foram concebidas como prova para configurar 

o vínculo empregatício32. 

Nesse aspecto, CM evita abordar sua equipe fora do horário de trabalho. 

―Por respeito ao horário de descanso deles e também para não abrir brechas pra 

ações trabalhistas. Quando falo que trabalho pelo whats fora do horário de trabalho, 

me refiro a situações com meus pares ou com a diretora da área‖. CC também 

                                                           
32

 Matéria intitulada ―Whatsapp: horas extras, vínculo de emprego, doença ocupacional e outras 
repercussões às relações de emprego‖ (Disponível em <https://jus.com.br/artigos/41104/whatsapp-
horas-extras-vinculo-de-emprego-doenca-ocupacional-e-outras-repercussoes-as-relacoes-de-
emprego>. Acesso em: 10 set. 2016). 
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concorda: ―Há sempre uma preocupação com passivo trabalhista, por isso utilizamos 

apenas situações emergenciais‖. 

LAND, por sua vez, admite que a organização não tem mais controle sobre o 

que ocorre com a comunicação informal que caracteriza a reunião dos 

colaboradores em grupos do WhatsApp. O executivo também relatou que o setor 

jurídico já emitiu parecer sobre o passivo trabalhista, mas é um risco a que as 

organizações estão sujeitas. Em uma das instituições, ele disse que são 1.200 

funcionários.  

 

Todo setor de RH e todo departamento jurídico trabalhista já nos alertou 
diversas vezes de um enorme passivo trabalhista de funcionários que 
possam estar gravando essas mensagens, salvando isso ou fotografando a 
tela de algum diálogo de questões de fora do horário de trabalho, alguma 
coisa assim. E isso gerar realmente um passivo trabalhista. Existe a 
recomendação, mas na prática fica quase impossível administrar isso 
(LAND, 2016).  

 

 

Já no G2, os profissionais são requisitados fora do horário de trabalho e 

alguns não lidam com naturalidade com a situação. VM admite que se sente 

incomodada por não ter mais descanso. Para evitar receber demandas além do 

horário, AM tem como tática desligar o sinal wi-fi. VM, por sua vez, acredita que, se o 

assunto é urgente, as pessoas ligam. VMA, VM e RR afirmam que, se não querem 

responder, nem abrem a mensagem do WhatsApp para não enviar a notificação ao 

interlocutor de que visualizou a mensagem. ―Eu tb rsrsrs faço como a VMA‖, afirma 

VM. No G1 isso também foi verificado. JPS queixou-se, alegando que nem sempre 

visualizar a mensagem significa que tem condições de responder. 

O WhatsApp possui como um dos recursos dois tiques azuis ( )33 ao lado 

da mensagem, indicando que o destinatário leu a mensagem. Em um grupo, os 

tiques só ficam azuis quando todos leram a mensagem. Segundo RP, do G1, ―os 

risquinhos azuis indicam que a comunicação funciona‖. 

No G1, por característica da profissão, os comunicadores são requisitados 

fora do horário de expediente e alguns queixam-se dos colegas jornalistas que os 

procuram tarde da noite, bem como do chefe que o demandou tarde da noite até o 

                                                           
33

O recurso de dois sinais azuis aparece ao emissor da mensagem sempre que o receptor leu sua 
mensagem. Em grupos, só vai aparecer o sinal gráfico se todos os membros lerem a mensagem 
(Perguntas Frequentes: Como saber se alguém leu minha mensagem? Disponível em: 
<https://www.whatsapp.com/faq/pt_br/s60/28050005>. Acesso em 27 ago. 2016). 
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dia seguinte sem definição. MB concorda: ―Imprensa que atendemos depende do 

horário de produção deles, que geralmente vai até bem tarde‖.  

 

 

4.2.7 Embaralhamento entre os fluxos da comunicação formal e informal 

 

Partindo do pressuposto de que as interações renovam e ressignificam o 

processo comunicacional nas organizações, é preciso compreender o fluxo de 

comunicação informal como integrante do ambiente interno e não como um ente 

caótico que ameaça a ordem das organizações. Entre as características da 

comunicação informal, destacam-se a subjetividade, a imprecisão, além do fato de 

ser considerada obscura e prolixa (MATOS, 2006). 

 

Também chamada de ―rádio-corredor‖, ela (comunicação Informal) 
geralmente funciona dentro dos muros da empresa e todos sabem 
sintonizá-la muito bem, seja através da ―paradinha‖ para o café, lanche e 
água, como também por email, telefone celular ou blogs (MATOS, 2006, p. 
91). 

 

 

Logo, 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. A participante SP, por 

sua vez, discorda: ―Ainda possuímos reuniões semanais. Contatos pessoais são 
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muito importantes‖. Essa promessa pode ser aqui entendida como um ato de 

linguagem que deveria ser cumprido e ter êxito, mas que fica na ordem da 

intencionalidade, do imaginário. LAND traz percepção diferente ao afirmar que 

 

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. As pessoas já não acessam mais e-
mail o dia todo e sim parte do dia e o WhatsApp sim, ele ocupou espaço de 
maior rapidez e agilidade pra isso (LAND, 2016). 

 

 

No G2, VMA afirma que a empresa deixou de utilizar o Skype. Outros 

relataram que reduziram o uso de e-mail e telefone. Para RP, do G1, o WhatsApp é 

mais efetivo do que o e-mail. Por outro lado, MB acredita que possa funcionar como 

comunicação organizacional ―desde que bem clara a função dela para determinado 

grupo‖. JPS atesta o que os teóricos da comunicação afirmam sobre controle do 

canal informal, alegando que a lista de transmissão pode funcionar melhor do que 

grupo ao ter controle sobre a situação, sendo um canal unidirecional. 

No entanto, na atual configuração corporativa midiatizada, o participante AL 

admite ser ―difícil conceituar comunicação informal dentro das organizações‖. Já CM 

afirma ter uma iniciativa para controle dessas interações ao decidir criar um grupo 

com gestores para envio de comunicados. MB, do G1, já tentou usar como canal 

formal, mas notou a perda de espontaneidade e de interações. 

 

Tentamos usar como canal de comunicação para notícias gerais internas 
para todos os colaboradores, como um almoço especial no refeitório ou 
alguma atividade de endomarketing, mas todo mundo manda um "valeu", 
"obrigada" (MB, 2016). 

 

 

Dessas colocações, 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). 
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4.2.8 Emojis: recursos para encurtar diálogos e demonstrar sentimentos 

 

Para constituir um enunciado, não basta a existência ―de caracteres 

tipográficos que posso segurar na mão, ou ainda as letras que estão indicadas no 

teclado de uma máquina de escrever‖ (FOUCAULT, 1999, p. 96). São instrumentos 

dos quais os indivíduos podem se valer para criar enunciados. Um enunciado, para 

existir, forma, a partir de uma série de símbolos, uma frase que pode ou não atribuir 

um sentido.   

 

O referencial do enunciado forma o lugar, a condição, o campo de 
emergência, a instância de diferenciação dos indivíduos ou dos objetos, dos 
estados de coisas e das relações que são postas em jogo pelo próprio 
enunciado; define as possibilidades de aparecimento e de delimitação do 
que dá à frase seu sentido, à proposição seu valor de verdade (FOUCAULT, 
2008, p. 103). 

 

 

Assim, nas interações dos três grupos, é 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 como encurtador do diálogo ou 

mesmo para marcar seu encerramento. Isso ficou evidente no decorrer das 

conversas do G1, em que os emojis foram frequentemente usados – ao longo de 

uma hora de conversa, vários deles foram empregados –, mas que no 

relacionamento com superiores ou clientes redobram os cuidados para que não 

sejam mal interpretados. AR mencionou que se envergonhou certa vez que iria 

enviar um sorriso  Smiling face with smiling eyes (face e olhos sorrindo), e acabou 

enviando um Smiling face with heart-shaped eyes (face sorrindo com olhos em 

forma de coração), que pode ser entendido como um olhar apaixonado. E comentou: 

―Mandei pro chefe ‖. Isso significa que, em um ambiente organizacional, 

determinados equívocos são realmente situações constrangedoras, inadequadas, e 

que o envio do emoji não é um ato natural, mas sim obedece a elaborações prévias 

para que seu uso seja corretamente aplicado. 

Outra participante, ao responder se achava que os emojis são facilmente 

interpretados, comentou que ―nem sempre‖, pois não consegue interpretar quando o 

chefe, por exemplo, manda: ― ‖, que é o Face throwing a kiss (face jogando um 

beijinho). O beijo, em forma de coração, para a cultura acostumada ao coração 
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vermelho ser símbolo de paixão e indicar pessoas enamoradas, parece não 

combinar com uma hierarquia organizacional. Uma outra resposta de participante 

desse grupo focal a respeito dos emojis também merece destaque, a da 

comunicadora que diz que às vezes esses recursos são importantes porque, pelo 

WhatsApp, pelo fato de não haver a presença do interlocutor, o emoji ajuda a 

entender a diferença entre uma piscadela e uma careta brava ‖. No G3, por ser 

um grupo formado por gestores, muitos deles preferem o uso de textos e áudios em 

detrimento dos emojis. Devido à hierarquia, CC disse que raramente utiliza essas 

―caricaturas‖ para se comunicar no trabalho. ―Tive constrangimento em receber e 

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

Pode gerar confusão‖. LAND concorda e alega que nunca sabe qual o sentido 

quando a irmã dele manda  – Clapping hands (bater palmas). ―Honestamente eu 

não sei o que representa aquele bate palma que toda hora ela manda, se é ok, se é 

satisfeito, enfim, alguma coisa quer dizer‖. Já CM diz que adora os símbolos-

imagens por tornar a comunicação mais descontraída no ambiente formal do 

trabalho. 

Nos três grupos focais, foi possível notar o uso das imagens que substituem 

palavras, enfatizam ideias, encerram conversas, transmitem sentimentos. Não são 

interpretados sempre da mesma maneira, já que cada cultura, com seus valores 

individuais, também permeia a comunicação.  

A existência dos emojis nas interações de grupos organizacionais tem 

potencial para se tornar uma escrita que se complementa ao código formal 

dominado, inclusive na comunicação tida como mais rígida, hierárquica e 

conservadora como a organizacional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

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 parte a presente dissertação, 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, com aporte de teóricos como Stig Hjarvard, Andreas Hepp, 

Mark Deuze e Raymond Williams. A vida passou a ser permeada pela midiatização, 

processo em que cultura e sociedade tornam-se dependentes da mídia, mas não só 

isso. 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, serviram a esse propósito e começaram a integrar a 

comunicação formal das organizações. A hipótese é de que 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 
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aspecto, os gestores encontram-se 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. Com aporte dos teóricos como Marlene Marchiori, David Berlo e 

Richard Daft, nota-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 e se 

influenciam mutuamente. 

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 aqui mencionados buscam rechaçar a 
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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, tendo embasamentos teóricos de Michel Foucault, Néstor Garcia Canclini e 

Michel de Certeau. 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. 

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

à agilidade e à rapidez com que obtém informações nas suas empresas via 

WhatsApp, características defendidas por Gilles Lipovetsky, Antony Giddens e 

Zygmunt Bauman. Para obter essas constatações e debater outros temas 

relacionados aos usos, comportamentos e práticas comunicacionais dos 

profissionais de organizações, optou-se pelo método inovador da metalinguagem 

dentro da metodologia de grupo focal. 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 questões do WhatsApp em seu próprio dispositivo. Essa opção 

se revelou acertada porque evidenciou na prática como ocorrem as interações, o 
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que não seria possível presencialmente, como os erros de grafia, que foram 

mantidos justamente para demonstrar como as pessoas dão preferência à rapidez 

em interagir. 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 prejudicou a obtenção dos resultados 

a que esse estudo se propôs.  

Já que essas práticas comunicacionais estão ajudando o gestor a realizar 

tarefas internas, aqui 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 invistam-se de suas fachadas como forma de preservar a 

imagem que os outros têm delas no ambiente corporativo. Nos grupos focais, isso 
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tornou-se 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 

evitam o uso dos 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 
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dar margem a diferentes 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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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – CARTA-CONVITE 

 

Aluna: Ana Paula P. de Carvalho 

Curso de Mestrado em Comunicação e Linguagens / Universidade Tuiuti do 

Paraná (UTP) 

Curitiba-PR 

Caro (a) 

 

Este é um convite para confirmar sua participação em um grupo temporário 

no WhatsApp com a utilização da técnica qualitativa de pesquisa Grupo Focal (GF), 

com o objetivo de debater o tema: hábitos e comportamento no uso de redes sociais 

na comunicação organizacional. O GF procura ouvir os participantes para 

identificação de assuntos relevantes que possam se tornar objetos de estudo, ou 

seja, fenômenos merecedores de investigação científica. 

No dia __ de __ de 2016, às __h, você e outros participantes, além da 

pesquisadora, Prof. Dra. Monica C. Fort como ouvinte, são convidados a participar 

de Grupo Focal, com duração prevista de 1h. 

Por ser um formato diferenciado de Grupo Focal, realizado em ambiente 

WhatsApp, peço que retorne esta Carta-Convite com nome completo, cargo/função, 

nome da empresa e número de telefone celular e horário escolhido. Esses dados 

são importantes apenas para realizar a descrição dos membros no projeto, 

mantendo sob sigilo nomes, cargos, empresa e telefone na posterior transcrição dos 

diálogos.  

O Grupo Focal será criado no dia __ de __ de 2016, quando os membros 

serão adicionados pela Administradora/Pesquisadora Ana Paula de Carvalho. Após 

a realização do Grupo Focal, o mesmo será desfeito e as conversas utilizadas para 

posterior análise. 

Pedimos, portanto, que você compareça à reunião online abaixo 

programada: 

 

Data: __ de __ de 2016 
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Local:  Grupo Focal / WhatsApp 

Horário: __h 

 

Para dar o aceite desta carta-convite, favor retornar o e-mail com sua concordância 

com nome completo/ cargo/função / nome da empresa / telefone celular para 

adicionar ao GF / horário escolhido. 

 

Desde já agradeço por sua colaboração. 

 

Ana Paula P. de Carvalho 
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APÊNDICE B – TÓPICOS-GUIA PARA A ENTREVISTA COM OS GRUPOS 

FOCAIS 

 

Ao elaborar o roteiro, foram consideradas as questões abaixo, transcritas em 

caixa alta porque foi o recurso utilizado pela pesquisadora para se diferenciar como 

mediadora entre as mensagens trocadas pelos participantes. Isso pode ser 

verificado na transcrição dos diálogos, nos apêndices seguintes. 

 

REDES SOCIAIS 

DE QUE LOCAL ESTÁ PARTICIPANDO 

COMO USA AS REDES SOCIAIS NO TRABALHO 

CONTE COMO COSTUMA SE COMUNICAR COM COLEGAS DE TRABALHO, 

CLIENTES OU FORNECEDORES POR MEIO DAS REDES SOCIAIS 

DE QUANTAS REDES SOCIAIS FAZ PARTE 

COMO VOCÊ CLASSIFICA O WHATSAPP  

 

HIERARQUIA / RELAÇÕES NO TRABALHO 

QUAIS SÃO OS CANAIS FORMAIS PARA COMUNICAÇÃO INTERNA QUE MAIS 

UTILIZA COM COLEGAS, SUPERIORES E SUBORDINADOS 

E OS CANAIS INFORMAIS 

EM QUE CATEGORIA SITUAM-SE AS REDES SOCIAIS USADAS PARA 

COMUNICAÇÃO NO TRABALHO 

QUAIS RECURSOS GRÁFICOS OU TEXTUAIS QUE CARACTERIZARIAM QUE 

UM PROFISSIONAL PERTENCE A UM DETERMINADO NÍVEL HIERÁRQUICO 

DESCREVA COMO OCORREM DIFERENÇAS DE COMUNICAÇÃO QUANDO SE 

TRATA COM SUPERIORES, COLEGAS E SUBORDINADOS 

QUAIS OS PRINCIPAIS ASSUNTOS QUE TRATA NO SEU DIA A DIA NO 

TRABALHO 

VOCÊ É REQUISITADO FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE PARA TRATAR 

DE ASSUNTOS DO TRABALHO – DESCREVA UMA SITUAÇÃO 

 

WHATSAPP 

O QUE VEM À MENTE QUANDO SE TRATA DE WHATSAPP E TRABALHO 

COMO VOCÊ UTILIZA O WHATSAPP NO TRABALHO. DESCREVA SITUAÇÕES 
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COSTUMA UTILIZAR TODOS OS RECURSOS DO WHATSAPP (TEXTO, ÁUDIO, 

EMOJIS, ENVIO DE DOCUMENTOS) 

O QUE PENSA QUANDO RECEBE EMOJIS DO SEU INTERLOCUTOR 

VOCÊ FAZ PARTE DE QUANTOS GRUPOS DO WHATSAPP NO TRABALHO – 

DESCREVA QUAIS SÃO 

COMO CLASSIFICA O WHATSAPP PARA TRATAR DE QUESTÕES DO 

TRABALHO 

  



    122 
 

 

APÊNDICE C – INTERAÇÕES DO G1 –GRUPO FOCAL DOS COMUNICADORES 

 
28/04/16 10:44:14:  Você criou o grupo ―Grupo Focal - 28/04/16‖ 

28/04/16 10:45:11: Ana Paula de Carvalho: Bom dia a todos. Crio nesse momento o 

Grupo Focal conforme combinado. Obrigada pela presença de todos. 

28/04/16 10:45:48: Part 4 - M.S.: Ok 

28/04/16 10:45:49: Ana Paula de Carvalho: Nosso encontro por meio do WhatsApp 

acontecerá hoje às 18h. Até logo mais. 

28/04/16 10:46:18: Ana Paula de Carvalho: Único requisito é estar on-line. Por ora 

grata. 

28/04/16 10:47:13: Part 6 - S.M: Ok 

28/04/16 10:47:40: Part 1 - A.R.: :) 

28/04/16 10:47:46: Part 5 - I.R.: Até mais 

28/04/16 17:58:27: Part 3 - J.P.S.: Oi, já estou por aqui  

28/04/16 17:58:36: Part 1 - A.R.: Ola 

28/04/16 17:58:53: Part 4 - M.S.: Olá 

28/04/16 17:59:17: Part 6 - S.M: Olá 

28/04/16 17:59:53: Ana Paula de Carvalho: Olá ! Que ótimo! 

28/04/16 17:59:57: Part 5 - I.R.: Boa tarde. Pelo jeito, todos pontuais 

28/04/16 18:00:03: Part 3 - J.P.S.:  

28/04/16 18:00:32: Ana Paula de Carvalho: Boa tarde a todos. Iniciamos nosso 

grupo focal sobre o uso do Whatsapp na comunicação organizacional. Os 

participantes de hoje são todos profissionais da área de comunicação que atuam ou 

atuaram em assessoria de organizações públicas ou privadas. Podemos começar? 

28/04/16 18:00:45: Part 4 - M.S.: Sim 

28/04/16 18:00:46: Part 3 - J.P.S.: Sim! 

28/04/16 18:02:04: Ana Paula de Carvalho: Primeiro um comunicado: após cada 

pergunta, espero a resposta de todos os participantes, mas sintam-se à vontade 

para fazer comentários na resposta um do outro ok. É como se fosse um debate, 

mas via WhatsApp. Duração de 1h. Vamos lá. 
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28/04/16 18:02:16: Ana Paula de Carvalho: • DE QUE LOCAL ESTÁ 

PARTICIPANDO? 

28/04/16 18:02:24: Part 3 - J.P.S.: Casa 

28/04/16 18:02:31: Part 5 - I.R.: Trabalho 

28/04/16 18:02:37: Part 4 - M.S.: De Curitiba. Sala de reunião cliente 

28/04/16 18:03:02: Part 8 - M.F.: Casa 

28/04/16 18:03:50: Part 6 - S.M: Casa, meu escritório. 

28/04/16 18:04:17: Ana Paula de Carvalho: Via web ou smartphone (agora existem 

as 2 opções) 

28/04/16 18:04:26: Part 3 - J.P.S.: Smartphone 

28/04/16 18:04:33: Part 4 - M.S.: Smartphone 

28/04/16 18:04:36: Part 6 - S.M: Smartphone 

28/04/16 18:05:10: Part 5 - I.R.: Smartphone 

28/04/16 18:05:33: Part 1 - A.R.: Omar 

28/04/16 18:05:45: Ana Paula de Carvalho: Omar? 

28/04/16 18:05:49: Part 1 - A.R.: Opa... Smart 

28/04/16 18:05:56: Ana Paula de Carvalho: hehe ok 

28/04/16 18:06:08: Ana Paula de Carvalho: • COMO USA AS REDES SOCIAIS NO 

TRABALHO 

28/04/16 18:06:29: Part 3 - J.P.S.: Como em que sentido? 

28/04/16 18:06:49: Part 3 - J.P.S.: Se pelo computador ou pelo celular? 

28/04/16 18:07:18: Part 1 - A.R.: Uso especialmente para contato com os chefes e 

com os jornalistas. É isso? 

28/04/16 18:07:27: Ana Paula de Carvalho: A comunicação via redes sociais. Isso. 

28/04/16 18:07:32: Part 3 - J.P.S.: Ok 

28/04/16 18:07:57: Part 4 - M.S.: Uso para contato profissional e pessoal. 

Atualmente mais profissional. 

28/04/16 18:08:21: Part 3 - J.P.S.: Uso em listas de transmissão e grupos de 

divulgação de notícias, além de comunicação com outros jornalistas 



    124 
 

 

28/04/16 18:08:23: Part 6 - S.M: Uso para reuniões com equipes que participam de 

algum job comigo. Para me comunicar rapidamente com clientes e passar 

orientações 

28/04/16 18:08:56: Part 2 - M.B.: Olá 

28/04/16 18:09:46: Ana Paula de Carvalho: Olá 

28/04/16 18:09:55: Part 2 - M.B.: Desculpa, cheguei agora 

28/04/16 18:10:04: Ana Paula de Carvalho: Não tem problema. CONTE COMO 

COSTUMA SE COMUNICAR COM COLEGAS DE TRABALHO, CLIENTES OU 

FORNECEDORES POR MEIO DAS REDES SOCIAIS 

28/04/16 18:10:04: Part 2 - M.B.: Estou participando de casa 

28/04/16 18:10:21: Ana Paula de Carvalho: smart ou web? 

28/04/16 18:10:27: Part 2 - M.B.: No smartphone 

28/04/16 18:10:36: Ana Paula de Carvalho: e conte como usa as redes sociais. Daí 

fica em pé com os demais... 

28/04/16 18:11:09: Part 5 - I.R.: Uso para contato profissional e pessoal. Para 

repassar informações para jornalistas e para trocar informações com o grupo interno 

28/04/16 18:12:12: Part 4 - M.S.: Complementando minha resposta: repasse de 

informações a jornalistas e discussões em grupos de clientes. 

28/04/16 18:12:38: Ana Paula de Carvalho: Nesse grupo de trabalho, há algum 

grupo de trabalho que envolva gestores e colaboradores da organização assistido 

pelo profissional de comunicação? 

28/04/16 18:12:58: Part 3 - J.P.S.: Não 

28/04/16 18:13:03: Part 2 - M.B.: Uso as redes sociais para ambos. No trabalho, 

para colaboradores da empresa que trabalho como ferramenta de comunicação 

interna, com a imprensa que cobre as pautas e noticia o empreendimento e entre 

grupos específicos internos, como por exemplo dos gestores da empresa, estou 

inserida num da diretoria e Presidencia e em outro com minha equipe da 

comunicação corporativa da empresa 

28/04/16 18:13:31: Part 4 - M.S.: Não 

28/04/16 18:13:41: Part 1 - A.R.: Nao 

28/04/16 18:13:57: Part 6 - S.M: Atualmente não. 

28/04/16 18:14:11: Part 2 - M.B.: Sim 
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28/04/16 18:15:03: Part 5 - I.R.: Tem um grupo que é da Comunicação, que funciona 

- mais ou menos- como um jornal interno. E tem um grupo dos diretores para troca 

rápida de informações 

28/04/16 18:15:04: Ana Paula de Carvalho: Como vocês avaliam que seja visto o 

WhatsApp dentro das organizações onde atuam ou nos clientes de voc~es? 

28/04/16 18:15:16: Part 2 - M.B.: Um grupo de gestores que tem pessoas de 

diferentes níveis hierárquicos, coordenadores, gerentes e assistentes 

28/04/16 18:15:26: Part 2 - M.B.: Estou inserida enquanto gestora da comunicação 

28/04/16 18:16:06: Part 4 - M.S.: Atualmente a melhor ferramenta de comunicação. 

Ágil. Em alguns superou o e-mail. 

28/04/16 18:16:27: Part 1 - A.R.: Os meus chefes (tenho vários procuradores chefes, 

mas nenhum da comunicação) falam muito comigo por whats. É uma ferramentas 

super util 

28/04/16 18:16:29: Part 3 - J.P.S.: As pessoas veem mais como uma ferramenta de 

comunicação para troca rápida de informação, mas, mesmo sendo usada por 

diretores e gerentes, é só feita de forma informal 

28/04/16 18:16:48: Part 2 - M.B.: Na empresa que trabalho facilita muito e no 

departamento de comunicação corporativa que sou gestora, onde tem-se a parte 

online, imprensa, institucional e comunicação interna, otimiza e agiliza muito o 

processo, sendo pontual, factual e eficaz a comunicação 

28/04/16 18:16:50: Part 5 - I.R.: Internamente, mais como uma ferramenta de troca 

de informações. 

28/04/16 18:17:11: Part 3 - J.P.S.: Não é vista como um canal de reuniões, por 

exemplo, ou grupos de trabalho como este em que estamos participando 

28/04/16 18:17:32: Ana Paula de Carvalho: Por ser informal, qual a serventia na 

organização? O que vocês têm observado? 

28/04/16 18:17:36: Part 6 - S.M: Super imprescindível. Ágil, objetivo e os grupos 

compreendem a finalidade como ferramenta de trabalho, por isso é mais direto. 

28/04/16 18:17:51: Part 1 - A.R.: Exato 

28/04/16 18:18:00: Part 2 - M.B.: No meu caso, diretoria e Presidencia da empresa 

consultam informações do departamento de comunicação pelo WhatsApp, quando 

estão em viagem ou em reunião, e querem uma resposta rápida, naquele momento 

28/04/16 18:18:40: Ana Paula de Carvalho: • QUAIS SÃO OS CANAIS FORMAIS 

PARA COMUNICAÇÃO INTERNA QUE MAIS UTILIZA COM COLEGAS, 

SUPERIORES E SUBORDINADOS 



    126 
 

 

28/04/16 18:18:43: Part 4 - M.S.: Permite tomada de decisões rápidas e agilidade na 

comunicação com jornalistas. 

28/04/16 18:18:55: Part 3 - J.P.S.: A serventia é a troca rápida de informações, 

principalmente para em situações de viagem, por exemplo. É imprescindível 

28/04/16 18:18:56: Part 1 - A.R.: Email 

28/04/16 18:18:59: Part 6 - S.M: Tem substituído o e-mail principalmente quando 

atuo com grupo averso a e-mails - médicos, por exemplo.  Esse grupo em especial 

prefere waths. 

28/04/16 18:19:32: Part 3 - J.P.S.: Whats, telefone e email, nesta ordem 

28/04/16 18:19:49: Part 5 - I.R.: Uso Whats, telefone e email 

28/04/16 18:19:57: Part 6 - S.M: Whats e e-mail. 

28/04/16 18:19:58: Part 1 - A.R.: Para mum, email, fone, whats 

28/04/16 18:20:09: Part 1 - A.R.: *mim 

28/04/16 18:20:10: Part 4 - M.S.: WhatsApp e e-mail 

28/04/16 18:20:14: Part 2 - M.B.: Na interna usamos e-mail individual ou por grupos 

de interesse de acordo com o assunto(somos em 1200 funcionários), murais para 

atingir aqueles que estão nos bastidores fazendo a coisa acontecer e sem 

computador próximo, intranet e informativo interno impresso mensal 

28/04/16 18:20:31: Ana Paula de Carvalho: • EM QUE CATEGORIA SITUAM-SE 

AS REDES SOCIAIS USADAS PARA COMUNICAÇÃO NO TRABALHO, 

INCLUINDO O WHATSAPP? Formais ou informais? E por quê? 

28/04/16 18:21:18: Part 1 - A.R.: Informações rápidas, para 

28/04/16 18:21:35: Part 1 - A.R.: Marcar entrevistas e tirar dúvidas pontuais 

28/04/16 18:21:41: Part 2 - M.B.: Formais, porém a linguagem muda no grupo do 

WhatsApp quando mistura subordinados e chefes e quando é entre colegas 

28/04/16 18:21:53: Part 5 - I.R.: Depende do grupo e dos interlocutores envolvidos 

28/04/16 18:21:55: Part 1 - A.R.: Totalmente informal 

28/04/16 18:21:58: Part 2 - M.B.: Como participo das duas, noto a diferença gritante 

28/04/16 18:22:25: Ana Paula de Carvalho: Descreve mais essa diferença gritante 

28/04/16 18:22:39: Part 3 - J.P.S.: Informal. Muitas pessoas ainda veem o email 

como forma de formalizar algo. Para trocas rápidas de informações, funciona, mas a 

linguagem é super informam 
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28/04/16 18:22:47: Part 3 - J.P.S.: Informal* 

28/04/16 18:22:49: Part 6 - S.M: Considero formal em alguns momentos, como 

comitê de crises e resultados de reuniões. E informal pra recados mais rápidos. 

28/04/16 18:23:03: Ana Paula de Carvalho: E por que depende dos interlocutores 

envolvidos? Detalhe mais por favor. 

28/04/16 18:23:05: Part 4 - M.S.: Dependendo do assunto pode ser formal e informal 

28/04/16 18:23:13: Part 2 - M.B.: Por exemplo, grupos em que tem-se gestores e 

Presidencia, percebo que pensam mais pra falar, são mais políticos, contidos, 

menos impulsivos e opinativos 

28/04/16 18:24:18: Part 3 - J.P.S.: Eu, por exemplo, posso usar com meus colegas e 

chefe imediato os emojis como linguagem, mas não sei se seria bem visto o uso de 

uma caretinha para falar com diretores ou o presidente 

28/04/16 18:24:19: Ana Paula de Carvalho: Você tocou numa questão. Que tipos de 

RECURSOS GRÁFICOS OU TEXTUAIS QUE CARACTERIZARIAM QUE UM 

PROFISSIONAL PERTENCE A UM DETERMINADO NÍVEL HIERÁRQUICO? Você 

consegue notar? 

28/04/16 18:24:29: Part 6 - S.M: Como a M.B. escreveu, também percebo que em 

alguns grupos alguns ficam mais contidos 

28/04/16 18:24:57: Part 2 - M.B.: No meu próprio departamento, quando sai de férias 

fiz questão de sair do grupo. Ao retornar, olhei o que tinha acontecido e li o histórico 

através do smartphone de uma colaboradora e percebi coisas que alguns não 

gostavam de fazer, se chateavam, que sempre quando eu estava envolvida no 

grupo como "chefe" era bem mais sutil e às vezes até imperceptível 

28/04/16 18:25:31: Part 5 - I.R.: Teve dois momentos de crise, que o Whats serviu 

para formatar discurso e conduzir a ação de comunicação.  Quando trato com o 

grupo do Rh, nosso jornal interno, há mais informalidade. E com alguns diretores o 

processo precisa ser mais formal 

28/04/16 18:25:36: Part 2 - M.B.: Sobre a última pergunta: chefes não mandam 

emoticons 

28/04/16 18:25:37: Part 1 - A.R.: No meu caso, só da para saber se é 

hierarquicamente superior quando rola um sr. Ou um dr. 

28/04/16 18:25:41: Part 6 - S.M: Com equipe minha posso usar emojis, mas com 

clientes dificilmente. Acredito que pra não perder a objetividade e agilidade do 

whats. 

28/04/16 18:25:54: Part 2 - M.B.: E subordinados na presença deles em grupo 

dificilmente usam muitos 
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28/04/16 18:26:02: Part 4 - M.S.: Varia de grupo a grupo. Na  informalidade recursos 

gráficos são bem vistos 

28/04/16 18:26:20: Part 7 - R.P.: Tava na moto, em deslocamento. Cheguei agora. 

Ainda me quer?? 

28/04/16 18:26:31: Ana Paula de Carvalho: Ainda quero sim ! 

28/04/16 18:26:35: Ana Paula de Carvalho: Junte-se a nós. 

28/04/16 18:26:40: Part 4 - M.S.: Nos grupos mais formais não existe esse tipo de 

recurso. 

28/04/16 18:26:41: Part 1 - A.R.: Todos te querem, R.P.! 

28/04/16 18:26:53: Part 7 - R.P.: Ui 

28/04/16 18:26:55: Part 2 - M.B.: Com a equipe uso emojis, mas geralmente algo 

mais básico e formal como  

28/04/16 18:27:02: Ana Paula de Carvalho: Estamos discutindo como os níveis 

hierárquicos se comunicam. Se usam os recursos gráficos, tipo emojis... 

28/04/16 18:27:04: Part 5 - I.R.: Meu chefe as vezes manda emojis 

28/04/16 18:27:04: Part 1 - A.R.: (desculpem... Como falei, o whats para mim é mais 

informal) 

28/04/16 18:27:07: Ana Paula de Carvalho: e você? 

28/04/16 18:27:20: Ana Paula de Carvalho: Como são esses emojis I.R.? 

28/04/16 18:27:20: Part 7 - R.P.: Então tô aqui à disposição 

28/04/16 18:27:32: Ana Paula de Carvalho: Reproduza aqui por favor 

28/04/16 18:27:33: Part 7 - R.P.: Aguardo uma nova perguntal 

28/04/16 18:27:39: Part 4 - M.S.: L 

28/04/16 18:28:04: Part 2 - M.B.: Entre a equipe já é diferente a linguagem e emojis 

28/04/16 18:28:21: Ana Paula de Carvalho: • COSTUMA UTILIZAR TODOS OS 

RECURSOS DO WHATSAPP (TEXTO, ÁUDIO, EMOJIS, ENVIO DE 

DOCUMENTOS)? E PARA QUEM SE DESTINAM? 

28/04/16 18:28:33: Part 3 - J.P.S.: Com minha chefe imediata e meus colegas, todos 

são usados, nunca houve restrição ou incômodo sobre qualquer um 

28/04/16 18:28:48: Part 1 - A.R.: Mando o que for necessário 
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28/04/16 18:28:50: Part 2 - M.B.: Sempre que necessário uso todos para agilizar 

28/04/16 18:28:50: Part 5 - I.R.: Ele manda o legal. Uma carinha feliz como resposta 

28/04/16 18:29:10: Part 2 - M.B.: No caso da imprensa, para a rapidez no interesse 

da minha pauta, por conta do jornalista 

28/04/16 18:29:16: Part 1 - A.R.: Eu tenho um chefe que manda ate  

28/04/16 18:29:18: Part 4 - M.S.: Uso todos com frequência, exceto áudio 

28/04/16 18:29:27: Part 2 - M.B.: Depois formalizo por e-mail, entendendo que se 

torna um registro mais forma 

28/04/16 18:29:31: Part 2 - M.B.: Formal 

28/04/16 18:29:31: Part 6 - S.M: Sim. Uso todos os recursos. Pra todos os grupos, 

de acordo com necessidade 

28/04/16 18:29:33: Part 1 - A.R.: Áudio eu uso com a imprensa 

28/04/16 18:29:39: Part 3 - J.P.S.: Uso todos os recursos, menos o áudio. Fotos com 

mais frequência 

28/04/16 18:29:48: Ana Paula de Carvalho: POR QUE NÃO USA ÁUDIO M.S.? 

DESCONFIA DA RAZAO? 

28/04/16 18:29:58: Part 5 - I.R.: Uso tudo menos áudio 

28/04/16 18:30:16: Part 3 - J.P.S.: Eu não uso áudio pela dificuldade do receptor em 

ter acesso à informação 

28/04/16 18:30:17: Ana Paula de Carvalho: POR QUE NÃO O ÁUDIO? ALGUMA 

RAZÃO? 

28/04/16 18:30:23: Part 1 - A.R.: Áudio é complicado por causa de algumas 

situações, comi reunioes 

28/04/16 18:30:37: Part 1 - A.R.: O cara ta la na reunião e nao tem como ouvor 

28/04/16 18:30:40: Part 1 - A.R.: Ouvir 

28/04/16 18:30:46: Part 2 - M.B.: Usamos áudio inclusive em casos de entrevistas 

para Radios, quando nossos executivos estão em viagem, entre uma agenda e 

outra, mas quem colhe esse áudio somos nós da comunicação, e não direto o 

repórter. Depois reencaminhados 

28/04/16 18:30:49: Part 4 - M.S.: Porque se for para usar áudio uso o telefone 
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28/04/16 18:30:57: Part 3 - J.P.S.: Dificuldade técnica, como o carregamento via 3g, 

ou de momento, como em uma reunião a pessoa não poder colocar o celular no 

ouvido para ouvir o áudio 

28/04/16 18:30:58: Part 1 - A.R.: Textos, fotos, carinhas, beleza 

28/04/16 18:31:08: Part 5 - I.R.: As vezes a pessoa está em reunião. 

28/04/16 18:31:32: Part 3 - J.P.S.: Texto é mais leve e rápido 

28/04/16 18:31:40: Part 5 - I.R.: Concordo 

28/04/16 18:31:47: Part 3 - J.P.S.: Leve no sentido de carregamento via 3g 

28/04/16 18:31:55: Part 1 - A.R.: Isso Tb 

28/04/16 18:31:55: Part 6 - S.M: Realmente o áudio é mais restritivo por conta do 

local onde estiver. 

28/04/16 18:32:02: Part 7 - R.P.: não uso emojis 

28/04/16 18:32:07: Part 7 - R.P.: sou antigão... 

28/04/16 18:32:20: Part 7 - R.P.: uso bastante áudio 

28/04/16 18:32:20: Part 7 - R.P.: e documentos 

28/04/16 18:32:24: Ana Paula de Carvalho: O QUE PENSA SOBRE O EMOJI. PQ 

NAO? 

28/04/16 18:32:32: Part 7 - R.P.: mas trabalho com whats web aberto 

28/04/16 18:32:39: Part 1 - A.R.:  (R.P.) 

28/04/16 18:32:39: Part 7 - R.P.: então entupo de texto 

28/04/16 18:32:41: Part 2 - M.B.: Se for algo confidencial da empresa, interno, evito 

áudios e recomendo aos gestores q não enviem também por não saber quem mais 

está próximo e pode ouvir 

28/04/16 18:32:45: Part 7 - R.P.: hhahahaha 

28/04/16 18:33:02: Ana Paula de Carvalho: AGORA VC TÁ FALANDO DE ONDE 

R.P.? E PELA WEB OU SMARTPHONE? 

28/04/16 18:33:09: Part 7 - R.P.: web 

28/04/16 18:33:13: Part 7 - R.P.: da redação do XXX34 

                                                           
34
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28/04/16 18:33:16: Part 7 - R.P.: hahahaha 

28/04/16 18:33:25: Part 7 - R.P.: terceiro turno 

28/04/16 18:33:39: Part 1 - A.R.: Web é mt melhor, mas já saí da firma 

28/04/16 18:33:40: Ana Paula de Carvalho: QUANTO AOS EMOJIS, O QUE OS 

OUTROS PARTICIPANTES PENSAM QUANDO RECEBEM EMOJIS DO SEU 

INTERLOCUTOR? TODOS SÃO FACILMENTE INTERPRETADOS? 

28/04/16 18:33:57: Part 3 - J.P.S.: Sim, tranquilo 

28/04/16 18:34:01: Part 4 - M.S.: Sim 

28/04/16 18:34:05: Part 6 - S.M: Eu gosto! Sim 

28/04/16 18:34:22: Part 1 - A.R.: Nem sempre. O chefe mandar , p. Ex. 

28/04/16 18:34:24: Part 5 - I.R.: Sim. Mas incomoda quando é em demasia 

28/04/16 18:34:34: Part 1 - A.R.: Se eu não conheço bem, acho estranho 

28/04/16 18:34:41: Part 7 - R.P.: zero emojis 

28/04/16 18:34:45: Part 7 - R.P.: e lido com médicos 

28/04/16 18:34:47: Ana Paula de Carvalho: ALGUMA VEZ INTERPRETOU 

ERRADO ALGUM EMOJI E ISSO CAUSOU ALGUM TIPO DE TRANSTORNO OU 

SITUAÇÃO EMBARAÇOSA OU ENGRAÇADA? ALGUÉM TEM ALGUMA HISTÓRIA 

PARA NARRAR? 

28/04/16 18:34:48: Part 3 - J.P.S.: Não me importo com nenhum, nunca tive 

problema de ruído por não entender o porquê de tal emoji no momento 

28/04/16 18:34:49: Part 7 - R.P.: tbém são seriões 

28/04/16 18:34:57: Part 5 - I.R.: Não 

28/04/16 18:35:06: Part 2 - M.B.: Acho delicado porque não estamos vendo a 

pessoa pelo WhatsApp e às vezes o emoji ajuda a entender a diferença entre  e

 

28/04/16 18:35:10: Part 6 - S.M: Não. 

28/04/16 18:35:11: Part 1 - A.R.: Mas uns , beleza 

28/04/16 18:35:20: Part 4 - M.S.: Não 

28/04/16 18:35:23: Part 3 - J.P.S.: Não 
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28/04/16 18:35:34: Part 2 - M.B.: A interpretação da maneira que se quer passar a 

mensagem 

28/04/16 18:35:34: Ana Paula de Carvalho: E ESSE EMOJI  ALGUÉM JÁ FICOU 

EM DÚVIDA? 

28/04/16 18:35:42: Part 1 - A.R.: Eu já mandei  em vez de 

28/04/16 18:35:47: Part 1 - A.R.:  

28/04/16 18:36:00: Part 3 - J.P.S.: Eu não uso esse, mas interpreto como "risos" 

28/04/16 18:36:02: Ana Paula de Carvalho: E ERA NÍVEL SUPERIOR A.R.? 

28/04/16 18:36:02: Part 4 - M.S.: Não 

28/04/16 18:36:09: Part 7 - R.P.: até minhas frases são mal interpretadas, imagina 

se mando emojis 

28/04/16 18:36:11: Part 5 - I.R.: Não 

28/04/16 18:36:13: Part 6 - S.M: Morrendo de rir? 

28/04/16 18:36:14: Part 1 - A.R.: Mas como sou desse jeitão, nao se i comodou 

28/04/16 18:36:40: Part 1 - A.R.: Mandei pro chefw 

28/04/16 18:36:48: Part 1 - A.R.:  

28/04/16 18:36:53: Ana Paula de Carvalho: RS 

28/04/16 18:37:32: Ana Paula de Carvalho: ALGUM DE VOCÊS JÁ SENTIU 

NECESSIDADE DE CHAMAR A ATENÇÃO DE ALGUM SUBORDINADO OU 

COLEGA POR COMPORTAMENTO NO WHATSAPP? 

28/04/16 18:37:40: Part 1 - A.R.: Nao 

28/04/16 18:37:48: Part 3 - J.P.S.: Não 

28/04/16 18:37:49: Part 2 - M.B.: Sim 

28/04/16 18:37:53: Part 4 - M.S.: Não 

28/04/16 18:37:56: Part 6 - S.M: Não 

28/04/16 18:38:08: Ana Paula de Carvalho: COMO FOI M.B.? 

28/04/16 18:38:12: Part 5 - I.R.: S 

28/04/16 18:38:12: Part 5 - I.R.: Ops sim 
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28/04/16 18:38:12: Part 6 - S.M: Ou melhor, uma vez. 

28/04/16 18:38:18: Ana Paula de Carvalho: E COMO FOI? 

28/04/16 18:38:51: Part 7 - R.P.: muito 

28/04/16 18:39:09: Ana Paula de Carvalho: POR FAVOR DESCREVA O QUE FOI 

28/04/16 18:39:17: Part 2 - M.B.: Por achar algum comentário desmotivaste paro o 

resto do grupo ou influenciador e pedir que falasse direto comigo sobre o assunto, já 

que como gestora poderia buscar resposta com quem poderia ajudar, mas levantar 

ali e abrir para debate aquele assunto naquele momento não era adequado 

28/04/16 18:39:22: Part 7 - R.P.: a situação política do país 

28/04/16 18:39:56: Part 2 - M.B.: No meu caso foi entre gestor e subordinados a 

conversa 

28/04/16 18:40:01: Ana Paula de Carvalho: POLÍTICA TEM SIDO UM FATOR DE 

CONFLITO NOS GRUPOS DE ORGANIZAÇÃO NO WHATSAPP? 

28/04/16 18:40:08: Part 7 - R.P.: começaram a compartilhar notícias fakes que 

circulam no Facebook 

28/04/16 18:40:10: Part 6 - S.M: Estávamos em uma discussão em um grupo, seis 

participantes, precisávamos de uma resposta e um deles sempre explicava com 

quilômetros de falas. Pedimos objetividade. 

28/04/16 18:40:26: Part 7 - R.P.: e até comentários com apologia à ditadura 

28/04/16 18:40:27: Part 4 - M.S.: Nos meus não. 

28/04/16 18:40:36: Part 1 - A.R.: Nos meus grupos de trabalho nao falamos sobre 

política 

28/04/16 18:40:48: Part 7 - R.P.: no meu só falam 

28/04/16 18:40:53: Part 3 - J.P.S.: Não falamos de política 

28/04/16 18:40:54: Part 7 - R.P.: todos médicos coxinhas 

28/04/16 18:41:11: Ana Paula de Carvalho: E SE SURGE ALGO AR, COMO FAZEM 

PARA SE ATER AOS TEMAS DO GRUPO DO WHATSAPP? 

28/04/16 18:41:09: Part 1 - A.R.: Quando os grupos de jornalistas começam, é mais 

tranquilo. Nao da quwbra-pau 

28/04/16 18:41:18: Part 7 - R.P.: e eu virei "o petista", já que aponto os exageros 

deles 

28/04/16 18:41:19: Ana Paula de Carvalho: E J.P.S.? 
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28/04/16 18:41:37: Part 1 - A.R.: Eu, pessoalmente, falo alguma besteira e mudo de 

assu to 

28/04/16 18:41:45: Part 1 - A.R.: Ou falo que ali nao é o lugar 

28/04/16 18:41:51: Part 3 - J.P.S.: Se há este tipo de questão, eu chamo no privado 

para resolver 

28/04/16 18:42:05: Part 1 - A.R.: Se quiserem discutir politica, que vao se resolver 

mo privado ou no bar 

28/04/16 18:42:16: Part 6 - S.M: Sim. 

28/04/16 18:42:20: Ana Paula de Carvalho: E RESOLVE J.P.S.? 

28/04/16 18:42:24: Ana Paula de Carvalho: NÃO CRIA INIMIZADE? 

28/04/16 18:42:58: Ana Paula de Carvalho: O QUE MAIS IRRITA OU VOCÊS 

CONSIDERAM UM DESSERVIÇO NA COMUNICAÇÃO VIA WHATSAPP? 

28/04/16 18:43:16: Part 1 - A.R.: Memes se fontes 

28/04/16 18:43:27: Part 1 - A.R.: Montagens de fotos ou txtos 

28/04/16 18:43:35: Part 3 - J.P.S.: Chamo no privado para dizer para a pessoa que 

ali não é o lugar para este tipo de debate, que é melhor conversar pessoalmente já 

que por telefone pode haver interpretações erradas 

28/04/16 18:44:05: Part 7 - R.P.: no meu caso, hoje em dia, é isso. Eles 

compartilham todas as barbaridades do Facebook 

28/04/16 18:44:09: Part 6 - S.M: Falta de objetividade. 

28/04/16 18:44:10: Part 3 - J.P.S.: Memes, piadas, correntes 

28/04/16 18:44:19: Part 2 - M.B.: Correntes pelo WhatsApp, bom dia coletivo de 

todos 

28/04/16 18:44:47: Ana Paula de Carvalho: • VOCÊS SÃO REQUISITADOS FORA 

DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO TRABALHO – 

DESCREVA UMA SITUAÇÃO 

28/04/16 18:44:50: Part 1 - A.R.: Bom dia é de lascar 

28/04/16 18:45:12: Ana Paula de Carvalho: RS 

28/04/16 18:45:33: Part 3 - J.P.S.: Raramente, no meu trabalho se respeita muito 

essa questão de saiu do trabalho, só amanhã, ao menos que seja algo urgente 
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28/04/16 18:45:37: Part 2 - M.B.: Acabam de me ligar, fora do horário, para pedir 

atração para o Faustao. Se não atende o telefone, chamam no WhatsApp, se 

visualiza e não responde, ligam de novo 

28/04/16 18:45:37: Part 6 - S.M: Sim. 

28/04/16 18:45:47: Part 2 - M.B.: No meu trabalho até respeitam horário 

28/04/16 18:45:52: Part 7 - R.P.: Sempre 

28/04/16 18:45:54: Part 1 - A.R.: Sim. Jornalistas que acham que sexta as 23:00 é 

um bom horário para ir atrás de uma frase pra incluir na matéria que esta fazendo 

desde as 15:90 

28/04/16 18:45:57: Part 5 - I.R.: Desculpe já respondo, estou dirigindo 

28/04/16 18:46:07: Part 2 - M.B.: Mas imprensa que atendemos depende do horário 

de produção deles, que geralmente vai até bem tarde 

28/04/16 18:46:15: Part 1 - A.R.: Mas isso era quando eu estava no XXX35. Agora, 

nao mais 

28/04/16 18:46:32: Part 7 - R.P.: ontem fui até 22h30 falando com o presidente pra 

soltar uma nota urgente 

28/04/16 18:46:37: Part 7 - R.P.: que ele não aprovou até agora... 

28/04/16 18:46:45: Part 1 - A.R.: Rá! 

28/04/16 18:46:48: Part 7 - R.P.: e imprensa tbém 

28/04/16 18:46:55: Part 7 - R.P.: costumam me acordar 

28/04/16 18:46:56: Part 7 - R.P.: hahahaha 

28/04/16 18:47:30: Ana Paula de Carvalho: A M.B. CITOU ALGO INTERESSANTE. 

A URGÊNCIA NAS RESPOSTAS. SE APARECE O SINAL AZUL DE QUE 

VISUALIZOU E NÃO RESPONDEU, VOCÊS SÃO CHAMADOS A RESPONDER OU 

ALGO DO GÊNERO? O QUE VOCÊS PERCEBEM SOBRE O GRAU DE 

URGÊNCIA DAS PESSOAS NOS DIAS DE HOJE? 

28/04/16 18:47:35: Part 4 - M.S.: Bom dia 

28/04/16 18:47:44: Part 4 - M.S.: Bom dia findi 

28/04/16 18:47:54: Part 2 - M.B.: Inclusive consumidores nossos mandam WhatsApp 

perguntando como estará o tempo no outro dia, se tem previsão de chuva, para 

programar o passeio até nosso empreendimento (pasmem, acontece com grande 
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frequência) ou pra perguntar o valor e detalhes das atrações, que sempre estão no 

site, mas pra que procurar se alguém pode responder pelo WhatsApp na hora? 

28/04/16 18:47:54: Part 1 - A.R.: Tudo é pra ontem 

28/04/16 18:48:02: Ana Paula de Carvalho:  

28/04/16 18:48:14: Part 3 - J.P.S.: As pessoas querem pronto atendimento, 

visualizar não quer dizer eu posso te responder. 

28/04/16 18:48:25: Part 1 - A.R.: Mas se estou fora do horário de expediente e o que 

me mandam nao é urgente, nao respondo 

28/04/16 18:48:55: Part 1 - A.R.: E se vem me cobrar resposta, nem visualizo 

28/04/16 18:49:03: Part 3 - J.P.S.: Por isso só respondo se é urgente e/ou se posso 

28/04/16 18:49:06: Ana Paula de Carvalho: COMO FAZEM PARA TRAÇAR ESSA 

SEPARAÇÃO: AGORA ESTOU NO MEU FIM DE SEMANA E TENHO DIREITO A 

NÃO RESPONDER? 

28/04/16 18:49:08: Part 1 - A.R.: Isso 

28/04/16 18:49:29: Part 1 - A.R.: Pela urgência e importância da pergunta 

28/04/16 18:49:38: Part 3 - J.P.S.: Exato 

28/04/16 18:49:44: Part 7 - R.P.: eu respondo - "conversamos segunda" 

28/04/16 18:49:57: Part 6 - S.M: Não respondo. Se for urgente me ligam. 

28/04/16 18:50:04: Part 1 - A.R.: É por aí. 

28/04/16 18:50:20: Part 2 - M.B.: Na verdade a gente se condiciona a verificar, e 

entende que se não foi acionado pelo WhatsApp está tudo ok 

28/04/16 18:50:34: Part 1 - A.R.: E se ligam e mao é relevante/urgente, digo que 

retorno na segunda 

28/04/16 18:50:52: Ana Paula de Carvalho: VOCÊS ACHAM QUE O WHATSAPP 

PODE SE TORNAR UMA FERRAMENTA DE COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL 

OU A TENDÊNCIA É SE FIXAR COMO ALGO INFORMAL? 

28/04/16 18:50:53: Part 2 - M.B.: No meu caso, aos fins de semana a empresa 

funciona e é quando mais recebe visitantes, então sou acionada quase sempre 

28/04/16 18:51:37: Part 2 - M.B.: O problema é a forma que cada um vê a 

ferramenta é a utiliza 

28/04/16 18:51:41: Part 1 - A.R.: Eu acho que pode ser organizacional 
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28/04/16 18:51:48: Part 1 - A.R.: Sr for bem gerenciado 

28/04/16 18:51:56: Part 7 - R.P.: é ferramenta, sem dúvida 

28/04/16 18:52:10: Part 3 - J.P.S.: Acho que é possível se tornar uma ferramenta de 

comunicação, mas talvez como lista de transmissão, em que a pessoa lê para se 

informar. Penso que se tiver umas 100 pessoas pode sair do controle e dar margem 

para brigas políticas etc 

28/04/16 18:52:13: Part 2 - M.B.: Mas acredito que pode sim ser organizacional, 

desde que bem clara a função dela para determinado grupo 

28/04/16 18:52:15: Part 7 - R.P.: mais rápido e efetivo que o email 

28/04/16 18:52:24: Part 1 - A.R.: Como ja disseram: Para grupo de crise, uma 

peeparaçao de reuniao/coletiva... 

28/04/16 18:52:26: Part 7 - R.P.: e os risquinhos azuis indicam que a comunicação 

funcional 

28/04/16 18:52:36: Part 6 - S.M: Depende do grupo, mas é uma excelente 

ferramenta. 

28/04/16 18:53:04: Part 1 - A.R.: Eu já organizei coletiva, p ex. Pelo whats 

28/04/16 18:53:08: Part 3 - J.P.S.: Um grupo da empresa, por exemplo, uma lista de 

transmissão pode servir como os jornais murais 

28/04/16 18:53:09: Part 1 - A.R.: Foi bem bacana 

28/04/16 18:53:25: Ana Paula de Carvalho: CONTE MAIS ESSA EXPERIÊNCIA. 

FUNCIONOU? 

28/04/16 18:53:27: Part 2 - M.B.: Já tentamos usar como canal de comunicação para 

notícias gerais internas para todos os colaboradores, como um almoço especial no 

refeitório ou alguma atividade de endomarketing, mas todo mundo manda um 

"valeu", "obrigada" 

 

28/04/16 18:54:04: Part 7 - R.P.: falando como repórter agora, o grupo da Lava Jato 

organizado pela Cris e o da PF, do Paulo, são belos exemplos... 

28/04/16 18:54:09: Part 1 - A.R.: Sim! Ajustamos os discursos, os textos, imagens 

28/04/16 18:54:18: Part 7 - R.P.: PRF também tem usado muito bem, divulgando 

tudo lá 

28/04/16 18:54:20: Part 1 - A.R.: Exato, R.P. 
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28/04/16 18:54:38: Part 1 - A.R.: Eu estou agora so nos das besteiras pq não 

trabalho mais com a lava jato 

28/04/16 18:54:57: Part 1 - A.R.: Mas esse grupo é excelente para comunicação 

com jornalustas 

28/04/16 18:55:09: Part 7 - R.P.: o das besteiras foi a melhor solução - Cris criou um 

grupo paralelo pra não desvirtuar o original 

28/04/16 18:55:20: Part 1 - A.R.: Exato 

28/04/16 18:55:25: Part 7 - R.P.: no das besterias que marcamos os bares, 

churrascos e contamos as piadas de bastidores da operação 

28/04/16 18:55:29: Part 4 - M.S.: Sim me chamam fora do expediente 

28/04/16 18:55:41: Part 7 - R.P.: e no oficial, só informação 

28/04/16 18:55:42: Part 1 - A.R.: Um é estritamente profissional. Outro mais infoemal 

28/04/16 18:55:47: Part 1 - A.R.: Funciona muito bem 

28/04/16 18:56:36: Ana Paula de Carvalho: POR ÚLTIMO, GOSTARIA DE SABER 

DE VOCÊS SE O WHATSAPP ESTÁ REDUZINDO O CONTATO PESSOAL DAS 

PESSOAS EM GERAL, SE A COMUNICAÇÃO TEM SE EFETIVADO PELA 

MIDIATIZAÇÃO? VOCÊS CONSIDERAM QUE USAM MAIS AS MÍDIAS DO QUE O 

TELEFONE OU O FACE A FACE? ISSO ACONTECE E QUAL A AVALIAÇÃO DE 

VOCÊS. 

28/04/16 18:56:47: Part 4 - M.S.: WhatsApp pode ser ferramenta de comunicação 

28/04/16 18:57:30: Part 7 - R.P.: pra mim, com certeza 

28/04/16 18:57:35: Part 4 - M.S.: Sim estão substituindo 

28/04/16 18:57:43: Part 7 - R.P.: me reuno com os chefes uma vez por semana só 

28/04/16 18:57:50: Part 7 - R.P.: o resto da demanda é toda resolvida virtualmente 

28/04/16 18:58:07: Part 2 - M.B.: Tem diminuído o contato pela questão de agilidade, 

já que as pessoas que mantenho contato profissional, assim como eu, tem Índia 

bem corrido 

28/04/16 18:58:31: Part 4 - M.S.: Concordo com a M.B. 

28/04/16 18:58:37: Ana Paula de Carvalho: VOCÊS ACHAM QUE O WHATSAPP 

VAI MODIFICAR OU JÁ ESTÁ MODIFICANDO AS RELAÇÕES DE TRABALHO 

NAS ORGANIZAÇÕES ONDE ATUAM OU NOS CLIENTES ONDE ASSESSORAM? 

28/04/16 18:59:04: Part 7 - R.P.: até pra avisar: te mandei o texto pro email 
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28/04/16 18:59:04: Part 7 - R.P.: hahahaha 

28/04/16 18:59:04: Part 7 - R.P.: e, agora, o whats é o principal canal 

28/04/16 18:59:08: Part 6 - S.M: No trabalho, não substitui o contato pessoal.  

Dominui o número de reuniões. Atualmente eu quase não uso mais o telefone. Só 

quando não conheço a pessoal, ganho tempo. 

28/04/16 18:59:30: Part 3 - J.P.S.: Já está modificando, é uma ferramenta que não 

dá para ficar sem 

28/04/16 19:00:06: Part 1 - A.R.: Concordo.cpm S.M. 

28/04/16 19:00:08: Part 2 - M.B.: Engraçado que as vezes cobro as coisas de 

alguém da equipe e ouço, quando for urgente me manda um WhatsApp que se não 

fizer fica registrado ali e marco como não lido pra ser prioridade, uma espécie de 

agenda ou lembrete 

28/04/16 19:00:40: Part 6 - S.M: Sim. Já está modificando. Fica mais próximo e 

direto. No e-mail ainda tem muito prólogo e formalidade. 

28/04/16 19:00:50: Ana Paula de Carvalho: PESSOAL, ESTÁ DANDO O NOSSO 

HORÁRIO... GOSTARIA SÓ DE ESCLARECER QUE OPTEI POR USAR CAIXA 

ALTA PARA ME DIFERENCIAR COMO MODERADORA OK. 

28/04/16 19:01:07: Part 3 - J.P.S.: Sem problema!  

28/04/16 19:01:13: Part 2 - M.B.: Ok 

28/04/16 19:01:17: Ana Paula de Carvalho: QUERIA APENAS FINALIZAR 

PERGUNTANDO SE VOCÊS TÊM ALGO A DIZER E COMENTAR. 

28/04/16 19:01:36: Part 6 - S.M: Ah bom. Achei que tava gritando comigo  

28/04/16 19:01:44: Part 1 - A.R.: Hahahah 

28/04/16 19:01:50: Part 2 - M.B.: Geralmente usar caixa alta tem um tom de ser 

chamado atenção kkkk 

28/04/16 19:01:51: Part 1 - A.R.: Ia falar o mesmo 

28/04/16 19:01:54: Ana Paula de Carvalho: HEHE... DEVIA TER EXPLICADO NO 

COMEÇO... OPS... FALHA DE COMUNICAÇÃO KKKKK 

28/04/16 19:01:59: Part 1 - A.R.: Achei otimo 

28/04/16 19:02:06: Part 2 - M.B.: Foi muito bacana 

28/04/16 19:02:07: Part 6 - S.M: Achei bem interessante e proveitoso. 
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28/04/16 19:02:07: Part 1 - A.R.:  

28/04/16 19:02:23: Part 7 - R.P.: desculpa o atraso 

28/04/16 19:02:28: Part 7 - R.P.: culpa dos ex-chefes da A.R. 

28/04/16 19:02:28: Part 3 - J.P.S.: Foi muito interessante, deu várias idéias de novos 

usos na empresa! 

28/04/16 19:02:33: Part 7 - R.P.: que sempre enrolam nas coletivas 

28/04/16 19:02:42: Part 6 - S.M: Amei a objetividade e compromisso de todos! 

28/04/16 19:02:51: Part 3 - J.P.S.: Ideias* meu corretor ainda está corrigindo no 

português antigo  

28/04/16 19:02:55: Part 1 - A.R.: Apenas digo que vou no torto agora e depois no 

vox 

28/04/16 19:03:03: Part 1 - A.R.: Tem ramones dau 

28/04/16 19:03:04: Ana Paula de Carvalho: OBRIGADA PELO TEMPO - CORRIDO - 

DE TODOS VOCÊS. AGRADEÇO IMENSAMENTE ! 

28/04/16 19:03:09: Part 1 - A.R.: Quem quiser... 

28/04/16 19:03:16: Part 3 - J.P.S.: Não tem de quê, foi ótimo! 

28/04/16 19:03:31: Part 7 - R.P.: valeu, Ana 

28/04/16 19:03:38: Part 7 - R.P.: vou perder o cabaço agora: 

28/04/16 19:03:46: Part 1 - A.R.: Beijo Ana! 

28/04/16 19:03:49: Part 6 - S.M: Beijo pra todos! 

28/04/16 19:03:56: Ana Paula de Carvalho: ABRAÇO A TODOS! 

28/04/16 19:04:00: Part 6 - S.M: Beijo Ana  

28/04/16 19:04:02: Part 7 - R.P.:  

28/04/16 19:04:04: Part 1 - A.R.:  

28/04/16 19:04:04: Part 7 - R.P.: meu primeiro emoji 

28/04/16 19:04:10: Ana Paula de Carvalho: RS 

28/04/16 19:04:11: Part 2 - M.B.: bjo 
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28/04/16 19:04:17: Part 1 - A.R.: Boa, tiger 

28/04/16 19:04:20: Part 4 - M.S.: Beijo 

28/04/16 19:04:20: Part 1 - A.R.: Riger Q 

28/04/16 19:05:11: Part 7 - R.P.: vai que vc consegue, A.R. 

28/04/16 19:05:43: Part 1 - A.R.: (ÁUDIO)  – Consigo o que R.P.? 

28/04/16 19:06:01: Part 3 - J.P.S.: Bjo! 

28/04/16 19:06:02: Part 1 - A.R.: Para diversificar. 

28/04/16 19:06:13: Part 1 - A.R.: O áudio, no caso 

28/04/16 19:06:23: Ana Paula de Carvalho: HEHE... ÚNICO ÁUDIO.... 

28/04/16 19:06:32: Part 1 - A.R.: ÁUDIO – Eu sou a diferentona da galera  

28/04/16 19:08:08: Ana Paula de Carvalho: OBRIGADA A TODOS. ENCERRADO 

NESSE MOMENTO O GRUPO FOCAL. ABRAÇOS. 

28/04/16 19:08:33: Part 7 - R.P.: escrever meu nome 

28/04/16 19:08:37: Part 7 - R.P.: meteu um tiger e um riger 

28/04/16 19:09:06: Part 1 - A.R.: Ahhhh 

28/04/16 19:09:11:  Você removeu Part 8 - M.F. 

28/04/16 19:09:12: Part 1 - A.R.: Tigrão; 

28/04/16 19:09:16: Part 1 - A.R.: Bwijos 

28/04/16 19:13:15: Ana Paula de Carvalho: ÚLTIMO AVISO: COMO NÃO EXISTEM 

DESPEDIDAS POR CAUSA DO FORMATO VIA WHATSAPP E PARA 

OFICIALIZAR A SAÍDA DO GRUPO FOCAL, SEREI OBRIGADA A REMOVER 

VOCÊS OK. OBRIGADA E ATÉ UMA PRÓXIMA. 

28/04/16 19:14:46: Part 7 - R.P.: até 

28/04/16 19:14:47: Part 1 - A.R.: Ok 

28/04/16 19:17:22:  Você removeu Part 1 - A.R. 

28/04/16 19:17:28:  Você removeu Part 2 - M.B. 

28/04/16 19:17:35:  Você removeu Part 3 - J.P.S. 

28/04/16 19:17:41:  Você removeu Part 4 - M.S. 

28/04/16 19:17:46:  Você removeu Part 5 - I.R. 
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28/04/16 19:17:52:  Você removeu Part 6 - S.M 

28/04/16 19:17:57:  Você removeu Part 7 - R.P. 

28/04/16 19:17:58:  As mensagens que você enviar para este grupo agora são 

protegidas com criptografia de ponta-a-ponta. 
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APÊNDICE D – INTERAÇÕES DO G2 – GRUPO FOCAL DOS GESTORES DE 

MARKETING 

 

25/05/16 08:26:36:  Você criou o grupo ―Grupo Focal -28/05/16‖ 

25/05/16 08:26:42:  As mensagens que você enviar para este grupo agora são 

protegidas com criptografia de ponta-a-ponta. 

25/05/16 08:26:52:  Você alterou o nome do grupo para ―Grupo Focal -25/05/16‖ 

25/05/16 08:28:00: Ana Paula de Carvalho: Bom dia a todos. Nesse momento está 

criado o Grupo Focal conforme combinado. Obrigada a todos. Voltamos a nos falar 

às 19h em definitivo. Até lá ! 

25/05/16 09:07:06: GP 7 - CM: Ok Ana. Até 

25/05/16 16:22:28:  Você adicionou GP 8 - AC 

25/05/16 16:26:20: Ana Paula de Carvalho: Repito as informações para que o novo 

integrante fique a par. 

25/05/16 16:26:32: Ana Paula de Carvalho: Nesse momento está criado o Grupo 

Focal conforme combinado. Obrigada a todos. Voltamos a nos falar às 19h em 

definitivo. Até lá ! 

25/05/16 19:00:01: Ana Paula de Carvalho: Boa noite a todos. Iniciamos nosso 

grupo focal sobre o uso do Whatsapp na comunicação organizacional. Os 

participantes de hoje são todos profissionais de marketing de organizações públicas 

ou privadas. Podemos começar? 

25/05/16 19:00:56: Ana Paula de Carvalho: Primeiro alguns comunicados 

necessários: após cada pergunta, espero a resposta de todos os participantes, mas 

sintam-se à vontade para fazer comentários na resposta um do outro ok. É como se 

fosse um debate, mas via WhatsApp. Duração de 1h. 

25/05/16 19:01:16: GP 8 - AC: Ok 

25/05/16 19:01:44: GP 1 - VMA: Ok 

25/05/16 19:01:44: Ana Paula de Carvalho: Eu vou optar pela caixa alta apenas para 

me diferenciar como mediadora ok 

25/05/16 19:01:58: GP 8 - AC:  

25/05/16 19:02:00: GP 6 - RL:  
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25/05/16 19:02:32: Ana Paula de Carvalho: E ao final do grupo focal, para ficar 

oficializado o fim do debate, vou excluir vocês um a um. 

25/05/16 19:02:35: Ana Paula de Carvalho: Vamos lá ! 

25/05/16 19:02:48: Ana Paula de Carvalho: • DE QUE LOCAL ESTÁ 

PARTICIPANDO? 

25/05/16 19:03:00: GP 6 - RL: Curitiba 

25/05/16 19:03:09: GP 5 - VM: SP 

25/05/16 19:03:43: Ana Paula de Carvalho: FALAM DA RUA, DE CASA, DO 

ESCRITÓRIO, DO CARRO? 

25/05/16 19:04:05: GP 5 - VM: Da rua, voltando pra casa 

25/05/16 19:04:16: GP 3 - AM: Curitiba 

25/05/16 19:04:21: GP 6 - RL: Academia. Esperando terminar aqui para começar 

exercícios 

25/05/16 19:04:24: GP 8 - AC: Curitiba 

25/05/16 19:04:30: GP 1 - VMA: Em casa 

25/05/16 19:04:42: GP 8 - AC: Escola do meu filho 

25/05/16 19:05:03: Ana Paula de Carvalho: VIXE, VOU ESTRAGAR SEUS 

EXERCÍCIOS... 

25/05/16 19:05:17: GP 5 - VM: Kkkk 

25/05/16 19:05:26: GP 6 - RL: He já tinha programado 

25/05/16 19:05:37: Ana Paula de Carvalho: • COM QUEM MAIS VOCÊ 

CONVERSA NO WHATSAPP (AMIGOS, FAMILIARES, COLEGAS, GESTORES 

ETC)? 

25/05/16 19:05:53: GP 8 - AC: Todos estes 

25/05/16 19:05:59: GP 5 - VM: Todos 

25/05/16 19:06:14: GP 1 - VMA: Todos esses, funcionários, já fiz compras por wpp 

25/05/16 19:06:15: GP 5 - VM: Depende do horario e das necessidades do momento 

25/05/16 19:06:29: GP 6 - RL: Todos esses. Às vezes, conversa de negócios. 

Pessoas substituindo email e telefone pelo whats 

25/05/16 19:06:35: Ana Paula de Carvalho: COMO ASSIM DO HORÁRIO, PODE 

EXPLICAR MELHOR? 
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25/05/16 19:06:51: GP 6 - RL: Pessoas de empresas que procuram 

25/05/16 19:07:31: Ana Paula de Carvalho: VM, CONSEGUE EXPLICAR POR QUE 

DEPENDE DO HORÁRIO? 

25/05/16 19:07:35: GP 5 - VM: O que nao é urgente eu vejo só final do dia. 

25/05/16 19:07:54: Ana Paula de Carvalho: VOCÊ TEM UMA METODOLOGIA 

PARA USAR O WHATS? 

25/05/16 19:07:57: GP 5 - VM: Nao falo com funcionarios ou gestores fora do horario 

de trabalho 

25/05/16 19:08:08: GP 4 - RR: Todos com prioridade conforme o público 

25/05/16 19:08:11: GP 5 - VM: Risco trabalhista e, especialmente, respeito 

25/05/16 19:08:19: Ana Paula de Carvalho: • QUE TIPO DE CONVERSA MANTÉM 

NO TRABALHO? E DE QUE ÁREA SÃO OS PROFISSIONAIS (GERÊNCIA, 

COLEGAS DO MESMO SETOR, EQUIPE)? 

25/05/16 19:08:30: GP 1 - VMA: Eu também evito falar com funcionários fora do 

horário, somente quando extremamente necessário 

25/05/16 19:08:46: GP 4 - RR: Todos os acima, normalmente referente à urgências 

25/05/16 19:08:56: GP 6 - RL: Atendo mensagens individuais. Deixo grupos para 

segundo plano 

25/05/16 19:09:01: GP 1 - VMA: Tenho grupos diferentes no trabalhos: colegas, 

funcionários de equipes diferentes 

25/05/16 19:09:07: GP 5 - VM: Tenho um grupo de toda a área, falo com minha 

chefe e tenho tb um grupo da minha equipe 

25/05/16 19:09:39: Ana Paula de Carvalho: • VOCÊ UTILIZA O WHATSAPP DO 

SEU CELULAR CORPORATIVO OU PARTICULAR? 

25/05/16 19:09:56: GP 1 - VMA: Particular somente 

25/05/16 19:10:07: GP 6 - RL: Particular 

25/05/16 19:10:26: GP 5 - VM: Corporativo 

25/05/16 19:10:44: GP 4 - RR: Ambos 

25/05/16 19:11:19: Ana Paula de Carvalho: VOCÊ QUE USA AMBOS, POR QUÊ? 

25/05/16 19:12:13: Ana Paula de Carvalho: • COMO VOCÊ CLASSIFICA O 

WHATSAPP NO QUE SE REFERE AO AMBIENTE DA ORGANIZAÇÃO 
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25/05/16 19:12:48: Ana Paula de Carvalho: É BOM? RUIM? AJUDA? ATRAPALHA? 

25/05/16 19:12:58: GP 3 - AM: Todos 

25/05/16 19:13:06: GP 4 - RR: Uma ferramenta de auxílio para a agilidade de 

informações 

25/05/16 19:13:14: GP 5 - VM: Facilita a vida por um lado, mas requer alguma 

disciplina pra nao roubar a produtividade com coisas que podem ser resolvidas no 

fim do dia 

25/05/16 19:13:15: GP 4 - RR: Pra mim ajuda muito 

25/05/16 19:13:38: Ana Paula de Carvalho: COMO AJUDA MUITO? 

25/05/16 19:13:38: GP 4 - RR: Basta ter a organização de separar as prioridades 

25/05/16 19:13:49: GP 1 - VMA: Acho que ajuda muito no que diz respeito a 

comunicação entre a equipe, porém muitas vezes vejo os mesmos distraídos com 

mensagens aleatórias e fora do contexto corporativo 

25/05/16 19:13:55: GP 3 - AM: Atrapalha porque nós deixa refém, mas ajuda se 

usada se usada com moderação 

25/05/16 19:14:01: Ana Paula de Carvalho: EM QUE MOMENTOS ROUBA A 

PRODUTIVIDADE? 

25/05/16 19:14:30: GP 4 - RR: Tenho mais acesso à informação, contato co m 

equipe e gestores de forma mais rápida 

25/05/16 19:14:35: GP 1 - VMA: Mensagens fora do contexto do trabalho 

25/05/16 19:14:48: GP 3 - AM: Quando recebemos mensagens que não sejam 

relacionadas a atividade, mas como ficamos curiosos, acabamos vendo 

25/05/16 19:14:52: Ana Paula de Carvalho: AM EM QUE MOMENTOS VOCÊ SE 

SENTE REFÉM? 

25/05/16 19:15:01: GP 5 - VM: Quando estamos em reunião e as pessoas se 

concentram mais em seus celulares do que umas nas outras. Proibi o uso em 

reunioes kkkkk 

25/05/16 19:15:03: Ana Paula de Carvalho: *AM 

25/05/16 19:15:35: GP 6 - RL: Eu filtro bem os assuntos. Não deixo interferir no 

trabalho quando é assunto pessoal 

25/05/16 19:15:48: Ana Paula de Carvalho: VM, E  COMO VOCÊ PROPÔS ISSO? 

COMO REAGIRAM? 
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25/05/16 19:16:08: GP 3 - AM: Quando precisamos olhar o tempo todo, esperando 

alguma mensagem 

25/05/16 19:16:31: Ana Paula de Carvalho: AH SIM, VOCÊ DEIXA A 

CONFIGURAÇÃO DE ALERTA? 

25/05/16 19:16:57: GP 3 - AM: O curioso é que essa ferramenta não tem tanta 

penetracao nos EUA por exemplo, porque lá os planos de telefonia são quase todos 

ilimitados 

25/05/16 19:17:20: Ana Paula de Carvalho: POR QUE VC ACHA QUE AQUI É MAIS 

DISSEMINADO? 

25/05/16 19:17:34: GP 1 – VM1: Eu silêncio grupos dos quais não tenho interesse, 

mas que por motivos de força maior não posso sair 

25/05/16 19:17:45: GP 3 - AM: Idem 

25/05/16 19:17:47: GP 5 - VM: Reagiram bem. Todo mundo se sente meio 

desrespeitado quando fala e o restante nao está prestando atenção. 

25/05/16 19:18:25: Ana Paula de Carvalho: • CONSIDERANDO QUE AS 

RELAÇÕES EMPREGATÍCIAS DO AMBIENTE ORGANIZACIONAL ESTÃO SE 

MIDIATIZANDO, VOCÊ ACREDITA QUE O WHATSAPP AMPLIA OS ESPAÇOS DE 

COMUNICAÇÃO NA EMPRESA OU PREJUDICA? 

25/05/16 19:19:10: Ana Paula de Carvalho: VMA, FIQUEI CURIOSA PARA SABER 

QUAIS OS MOTIVOS DE FORÇA MAIOR QUE TE IMPEDEM DE SAIR DOS 

GRUPOS? 

25/05/16 19:19:43: GP 6 - RL: No meu caso, amplia 

25/05/16 19:19:54: GP 4 - RR: No meu tb amplia 

25/05/16 19:20:02: GP 5 - VM: Amplia sim. Em alguns momentos mantém 

rapidamente todos alinhados sob algum tema 

25/05/16 19:20:28: GP 5 - VM: Prejudica quando se torna disseminador de fofoa 

25/05/16 19:20:37: GP 5 - VM: Fofoca 

25/05/16 19:21:05: GP 5 - VM: Ou pra assuntos pessoais que forma intensa ao 

longo do dia 

25/05/16 19:21:16: Ana Paula de Carvalho: ISSO ACONTECE MUITO - 

FOFOCA/ASSUNTOS PESSOAIS NO WHATS DE TRABALHO? 

25/05/16 19:21:41: GP 5 - VM: Ou seja, nao dá para Canonizar ou demonizar - 

Depende mais da nossa relação com a ferramenta e do momento 
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25/05/16 19:21:57: GP 1 - VMA: Pessoas com as quais eu preciso fazer o social, 

grupos familiares etc.. 

25/05/16 19:22:28: GP 5 - VM: Acontece às vezes - nao motivo este tipo de coisa, 

mas às vezes é inevitável 

25/05/16 19:22:33: Ana Paula de Carvalho: AH ENTENDO... OS OUTROS TAMBÉM 

TÊM DIFICULDADE EM SAIR DE GRUPOS DOS QUAIS FORAM CONVIDADOS 

OU INSERIDOS SEM PERMISSÃO? 

25/05/16 19:22:53: GP 3 - AM: Não 

25/05/16 19:22:57: GP 1 - VMA: Há grupos em que só mandam mensagens de auto 

ajuda, mas as pessoas que ali estão são importantes para o convívio. Não interajo, 

mas me mantenho no grupo 

25/05/16 19:23:18: GP 4 - RR: No meu caso não tem fofoca nos grupos 

corporativos. Tem algumas vezes descontracoes (vídeos bobinhos) fora do propósito 

do grupo 

25/05/16 19:23:32: GP 4 - RR: Neste caso eu acho que basta ignorar 

25/05/16 19:23:41: Ana Paula de Carvalho: VOCÊ TOCOU NUM PONTO 

INTERESSANTE. VOCÊS COMO GESTORES JÁ ESTABELECERAM ALGUM 

PROTOCOLO PARA USO DO WHATSAPP NO AMBIENTE ORGANIZACIONAL? 

25/05/16 19:23:49: GP 1 - VM: Sim... Já fiz parte de grupo onde os participantes 

eram todos de outra cidade e ficavam marcando encontros. Demorei muito pra criar 

Coragem e os deixar 

25/05/16 19:23:55: Ana Paula de Carvalho: TIPO CORTARAM O BOM DIA AS 

ORAÇÕES, AS PIADAS POLÍTICAS? 

25/05/16 19:23:58: GP 3 - AM: Mas as coisas inúteis já nos tiraram a atenção 

25/05/16 19:24:01: GP 6 - RL: Também pratico bastante o ignorar 

25/05/16 19:24:17: GP 1 - VMA: Não! E estou sentindo urgência em fazer isso em 

um dos grupos. 

25/05/16 19:24:45: Ana Paula de Carvalho: E SABE COMO FAZER? OU TEM 

IDEIA? OU ISSO É EMBARAÇOSO? 

25/05/16 19:25:31: GP 1 - VMA: Falarei em reunião, para evitar embaraços, já que 

uma das colaboradoras quis tratar assuntos delicados e pessoais no grupo junto de 

outros colegas 

25/05/16 19:26:02: GP 1 - VMA: O wpp não pode ser o canal oficial, e sim uma 

ferramenta facilitadora 
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25/05/16 19:26:17: GP 3 - AM: Também ocorre muito da pressa em responder algo e 

acabar digitando pra pessoa errada 

25/05/16 19:26:31: Ana Paula de Carvalho: EM FALAR NISSO, COMO EM QUE 

CATEGORIA VOCÊ ACREDITA SE SITUAR O WHATSAPP NA COMUNICAÇÃO 

ORGANIZACIONAL: COMUNICAÇÃO FORMAL OU INFORMAL? E POR QUÊ? 

25/05/16 19:26:53: GP 6 - RL: Depende do grupo. Às vezes é só sair e pronto. 

Outras situações, necessário criar uma explicação 

25/05/16 19:26:54: GP 5 - VM: Nao costumo passar por saias justas 

25/05/16 19:26:56: GP 1 - VMA: Informal .... É o perfil da ferramenta. 

25/05/16 19:27:04: Ana Paula de Carvalho: AM, ISSO É TERRÍVEL HEHE 

25/05/16 19:27:28: GP 6 - RL: Informal 

25/05/16 19:27:49: GP 3 - AM: Exatamente, é uma ferramenta informal 

25/05/16 19:27:54: GP 6 - RL: Porque ninguém tem obrigação em seguir grupo 

25/05/16 19:27:59: GP 6 - RL: No meu caso 

25/05/16 19:28:00: Ana Paula de Carvalho: MAS TEVE GENTE AÍ QUE FEZ 

COMPRA PELO WHATS... CONTINUA SENDO INFORMAL? 

25/05/16 19:28:01: GP 5 - VM: A unica foi com relacao à diretora da area que pediu 

mil coisas no fim de semana. Conversei com ela q pegava mal. Ela parou com isso e 

todos gostaram. Ninguem usa o grupo para oracoes, corrente ou coisas q nao tem a 

ver com o trabalho 

25/05/16 19:28:16: GP 1 - VMA: Eu fiz compra... Sempre foi informal... 

25/05/16 19:28:25: GP 5 - VM: O time, no entanto, é pequeno - somos 11 

25/05/16 19:28:35: Ana Paula de Carvalho: MAS COMPRA NÃO É UM PROCESSO 

FORMAL? COMO FOI ESSA EXPERIENCIA PODE CONTAR? 

25/05/16 19:29:32: GP 5 - VM: Informal - nao posso obrigar as pessoas a lerem 

mensagens e darem prioridade. Eu mesma nao vejo celular se estou em reuniao. As 

vezes entro em reuniao 8h e saio 14h. So vejo depois 

25/05/16 19:29:34: GP 1 - VMA: Sim... Já comprei mais de uma vez... Óculos, 

roupas infantis, e esta semana estava vendo um celular... Sempre sou informal no 

trato, então ajo naturalmente ... 

25/05/16 19:29:36: Ana Paula de Carvalho: CADÊ OS DEMAIS ? 

25/05/16 19:30:00: GP 5 - VM: Nunca fiz compra pelo whats  
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25/05/16 19:30:29: GP 6 - RL: Eu nunca comprei nada pelo whats. Nem sabia que 

tinha esse tipo de canal de vendq 

25/05/16 19:30:30: GP 5 - VM: Rsrs sou do século passado  

25/05/16 19:30:31: GP 1 - VMA: Meu carro foi todo negociado por wpp 

25/05/16 19:30:32: GP 6 - RL: Venda 

25/05/16 19:31:14: GP 5 - VM: Vejo muito no instagram pequenos empreendedores 

dando whats como meio de contato 

25/05/16 19:31:16: Ana Paula de Carvalho: NO CASO DO CARRO, VC NAO ACHA 

EXISTIR UM CANAL DE VENDAS PELO WHATS? O VENDEDOR ESTAVA 

FAZENDO ISSO DE MANEIRA INFORMAL VOCE ACHA OU JA ERA UMA 

SISTEMÁTICA DA EMPRESA? 

25/05/16 19:31:22: GP 1 - VMA: Não!!!! No caso das demais coisas, contatos de 

Instagram... No caso do carro, o vendedor se comunicou comigo por dias via wpp e 

praticamente me convenceu por isso 

25/05/16 19:31:34: GP 1 - VMA: Informal, com certeza 

25/05/16 19:31:41: GP 1 - VMA: Foi pro atividade dele 

25/05/16 19:31:46: Ana Paula de Carvalho: UAU... QUE VENDEDOR BOM HEIN 

HEHE... 

25/05/16 19:32:06: GP 1 - VMA: Copava Cabral  

25/05/16 19:32:17: GP 4 - RR: Tb já fui convencida a comprar pelo WhatsApp 

25/05/16 19:32:28: Ana Paula de Carvalho: COMO FOI ? CONTA 

25/05/16 19:32:35: GP 4 - RR: Acho facilita a vida 

25/05/16 19:32:45: GP 4 - RR: Roupa e sapato 

25/05/16 19:33:15: Ana Paula de Carvalho: HEHE.... 

25/05/16 19:33:37: GP 4 - RR: A vendedora manda fotos e preços do que é do meu 

perfil. Depois passo na loja física e já está praticamente decidida a compra 

25/05/16 19:33:57: GP 1 - VMA: Reformei meu sofá também é acompanhei as fotos 

da reforma dia a dia via wpp 

25/05/16 19:34:02: Ana Paula de Carvalho: INTERESSANTE. E NOS NEGÓCIOS 

DE VOCÊS PENSAM EM CRIAR ALGO ASSIM? 
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25/05/16 19:34:20: GP 1 - VMA: Ah! É a professora da minha filha me manda todos 

os dias fotos dela na escola, para que eu saiba como ela está 

25/05/16 19:34:42: GP 5 - VM: Trabalho em gr empresa .. 

Nao tenho negocio proprio 

25/05/16 19:34:42: Ana Paula de Carvalho: BACANA.... VÁRIOS USOS NÉ 

25/05/16 19:34:46: GP 3 - AM: Já fiz várias negociações via Whatsapp, como no 

antigo MSN, ou no Skype, etc... 

25/05/16 19:35:02: GP 3 - AM: A escolinha da minha filha também manda fotos do 

dia a dia dela 

25/05/16 19:35:06: Ana Paula de Carvalho: MAS NOS NEGÓCIOS EU QUIS DIZER 

NAS EMPRESAS ONDE ATUAM, JÁ QUE SÃO DE MKT 

25/05/16 19:35:22: GP 6 - RL: No meu caso, não 

25/05/16 19:35:26: GP 1 - VMA: E temos um grupo de mães da mesma sala dos 

filhos 

25/05/16 19:35:47: GP 5 - VM: Eu ja fii de empresa que proibia uso de whatsapp 

para falar com clientes 

25/05/16 19:36:00: GP 3 - AM: Ajuda minha equipe de vendas, que faz negociações 

25/05/16 19:36:00: GP 5 - VM: Na empresa atual nao há uma regra explícita 

25/05/16 19:36:10: Ana Paula de Carvalho: QUANTO À ESCRITA PESSOAL, 

QUAIS RECURSOS GRÁFICOS OU TEXTUAIS QUE CARACTERIZARIAM QUE 

UM PROFISSIONAL PERTENCE A UM DETERMINADO NÍVEL HIERÁRQUICO. 

VOCES NOTAM DIFERENÇA EM ALGO QUANDO ISSO OCORRE? 

25/05/16 19:36:35: GP 1 - VMA: Sim... Estamos estudando formas de comunicar 

nossos alunos através das escolas em que estudam... Comunicação dirigida para 

humanas, exatas e assim por diante. Mas ainda está em planejamento 

25/05/16 19:36:42: GP 3 - AM: Minha empresa tem um celular pra equipe interna 

utilizar nas vendas 

25/05/16 19:36:49: Ana Paula de Carvalho: BACANA 

25/05/16 19:36:58: GP 3 - AM: Pra não misturar 

25/05/16 19:36:59: GP 5 - VM: Nao... 

25/05/16 19:37:23: GP 1 - VMA: Não tmqbem 

25/05/16 19:37:29: GP 3 - AM: É um celular pra cada 5 vendedores internos 
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25/05/16 19:38:07: GP 4 - RR: Tb estamos estudando formas de encaminhar 

informações e interagir com os clientes 

25/05/16 19:38:32: GP 3 - AM: Uma opção pra isso a lista de distribuição 

25/05/16 19:38:33: GP 4 - RR: Canal pra informações de serviços durante uma 

campanha por exemplo 

25/05/16 19:38:42: GP 3 - AM: Seria como se fosse um e-mail mkt 

25/05/16 19:39:01: GP 3 - AM: Para os seus contatos 

25/05/16 19:39:07: Ana Paula de Carvalho: INTERESSANTE  

E QUAIS OS RECURSOS DO WHATSAPP VOCÊ COSTUMA UTILIZAR (TEXTO, 

ÁUDIO, EMOJIS, ENVIO DE DOCUMENTOS)? TEM ALGUM QUE NUNCA USA? E 

POR QUÊ? 

25/05/16 19:40:02: GP 1 - VMA: A que eu mais uso e o áudio, pois na maioria das 

vezes que uso estou dirigindo. Mas quando uso texto, uso bastante emojis sim. Não 

costumo usar vídeo, pois não acho pertinente 

25/05/16 19:40:42: GP 3 - AM: Como vivemos em país onde os custos de telefonia 

são exorbitantes, a chamada por voz é muito útil. E já estão testando a vídeo 

chamada36 

25/05/16 19:40:50: GP 6 - RL: Texto, abreviações e os emojis. Documentos vez em 

quando 

25/05/16 19:41:21: Ana Paula de Carvalho: COSTUMAM RECEBER EMOJIS, 

ABREVIAÇOES, ETC DOS SUPERIORES/DIRETORES/DONOS DAS EMPRESAS? 

25/05/16 19:41:29: GP 1 - VMA: Não 

25/05/16 19:41:33: GP 3 - AM: Sim 

25/05/16 19:41:40: GP 6 - RL: Sim 

25/05/16 19:41:52: GP 3 - AM: Mas nada absurdo 

25/05/16 19:42:00: Ana Paula de Carvalho: VM, POR QUE VC ACHA QUE ELES 

NÃO ENVIAM ESSE TIPO DE LINGUAGEM? 

25/05/16 19:42:05: Ana Paula de Carvalho: VM PERDÃO 

25/05/16 19:42:15: GP 3 - AM: Abreviaturas normais 

                                                           
36

 O recurso de videochamada não existia até a realização deste grupo focal. O WhatsApp 
disponibilizou ao mercado essa nova forma de contato em novembro de 2016, conforme veiculado na 
imprensa. (Disponível em: <http://tecnologia.uol.com.br/noticias/redacao/2016/11/15/whatsapp-libera-
chamada-de-video-a-todos-os-usuarios-veja-como-usar.htm>. Acesso em 10 nov. 2016). 
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25/05/16 19:42:22: Ana Paula de Carvalho: TIPO... 

25/05/16 19:43:09: GP 1 - VMA: Na verdade porque ele é bem formal no dia dia, 

então não caberia 

25/05/16 19:43:35: Ana Paula de Carvalho: VOCÊS JÁ SE CONFUNDIRAM COM 

ALGUM EMOJI ? 

25/05/16 19:43:46: Ana Paula de Carvalho: COM O SIGNIFICADO QUERO DIZER 

25/05/16 19:43:55: GP 4 - RR: Eu recebo e Td dentro de a linguagem saudável e 

adequada para o ambiente de trabalho 

25/05/16 19:44:01: GP 3 - AM: Não entendo a metade deles 

25/05/16 19:44:09: Ana Paula de Carvalho: HEHE 

25/05/16 19:44:19: GP 1 - VMA: Já... Já mandei beijo com coração quando queria 

mandar uma piscadela 

25/05/16 19:44:27: GP 3 - AM: Rsrs 

25/05/16 19:44:32: Ana Paula de Carvalho: E ERA PARA UM SUPERIOR? 

25/05/16 19:44:33: GP 1 - VMA: Hahahaha 

25/05/16 19:44:34: GP 6 - RL: Ana Paula, conforme tinha combinado, preciso sair 

agora. Aula de natação começa às 20h e preciso trocar de roupa. Além de criar 

coragem para encarar água com esse frio. Boa noite. Espero ter contribuído 

25/05/16 19:44:38: Ana Paula de Carvalho: CHEFE? 

25/05/16 19:44:45: GP 6 - RL: Boa noite a todos e todas 

25/05/16 19:44:46: Ana Paula de Carvalho: SNIF.... OBRIGADA ! 

25/05/16 19:44:55: Ana Paula de Carvalho: CONTRIBUIU SIM! 

25/05/16 19:45:03: GP 1 - VMA: Não! Colega par 

25/05/16 19:45:10: GP 4 - RR: Abraço RL 

25/05/16 19:45:21: Ana Paula de Carvalho: • POR CAUSA DO WHATSAPP, VOCÊ 

DEIXOU DE UTILIZAR ALGUMA OUTRA FERRAMENTA DE COMUNICAÇÃO NO 

TRABALHO? SE SIM, QUAL, QUAIS? 

25/05/16 19:45:46: GP 4 - RR: Não 

25/05/16 19:46:03: GP 3 - AM: Menos telefone, Skype, emails 

25/05/16 19:46:14: Ana Paula de Carvalho: OU PASSOU A USAR MENOS... 
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25/05/16 19:46:37: GP 1 - VM: Skype não utilizamos mais 

25/05/16 19:46:56: Ana Paula de Carvalho: DE QUANTOS GRUPOS DE 

TRABALHO VOCÊS FAZEM PARTE? 

25/05/16 19:46:58: GP 1 - VMA: No trabalho apenas, em casa ainda utilizo, mas 

bem menos do que antigamente 

25/05/16 19:46:59: GP 5 - VM: Sim, menos telefone e email 

25/05/16 19:47:08: GP 1 - VM: Eu faço de 4 

25/05/16 19:47:09: GP 5 - VM: Confundi varias vezes ps emojis 

25/05/16 19:47:15: GP 3 - AM: 1 do trabalho 

25/05/16 19:47:28: GP 5 - VM: 4 

25/05/16 19:47:33: Ana Paula de Carvalho: OS 4 DE TRABALHO VM? 

25/05/16 19:47:45: Ana Paula de Carvalho: E VM 

25/05/16 19:47:55: GP 5 - VM: Sim 

25/05/16 19:48:14: Ana Paula de Carvalho: • VOCÊ É REQUISITADO FORA DO 

HORÁRIO DE EXPEDIENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO TRABALHO – 

DESCREVA UMA SITUAÇÃO 

25/05/16 19:48:14: GP 5 - VM: Fora do trabalho tenho poucos grupos. Sao mais 

conversas individuais 

25/05/16 19:48:23: GP 1 - VMA: Sim... Eu tenho 3 equipes abaixo de mim, um grupo 

pra cada, é um grupo dos meus pares é nosso chefe 

25/05/16 19:48:49: GP 1 - VMA: Sim... Parte da minha equipe trabalha a noite é 

sempre me acionam quando eu já estou em casa 

25/05/16 19:49:06: GP 5 - VM: Sim. Situações de crise 

25/05/16 19:49:15: Ana Paula de Carvalho: E TUDO BEM LIDAR COM ISSO? OU 

SE INCOMODAM? 

25/05/16 19:49:33: GP 5 - VM: Ou quando alguém lembra de algo importante e 

escreve pra nao esquecer no dia seguinte  

25/05/16 19:49:44: GP 5 - VM: Incomoda - a gente nao descansa 

25/05/16 19:49:49: Ana Paula de Carvalho: TIPO FAZ O WHATS DE LEMBRETE 

HEHE 

25/05/16 19:50:10:  GP 2 - RB saiu 
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25/05/16 19:50:13: GP 3 - AM: Fazendo o um P.S. sobre um assunto anterior. A 

pediatra da minha filha já me ajudou com dúvidas simples pelo Whatsapp. 

25/05/16 19:50:15: GP 4 - RR: Só em situações extremas, o q até hj foi bem raro 

25/05/16 19:50:16: Ana Paula de Carvalho: E COMO FAZEM PARA SEPARAR 

TRABALHO E LAZER COM O WHATS QUE É 24 HORAS? ALGUM LIMITE VOCÊS 

IMPUSERAM? 

25/05/16 19:50:53: GP 5 - VM: Nossa, verdade. O medico do meu filho tb é um 

santo. Responde whatsapp. 

25/05/16 19:50:58: GP 3 - AM: Desligar o Wifi 

25/05/16 19:51:08: GP 1 - VMA: Com exceção de hm dos grupos, os outros só 

utilizam para fins de travalho. O outro é aquele que vou precisar me reunir com o 

pessoal 

25/05/16 19:51:13: Ana Paula de Carvalho: AH ESSA DICA É INTERESSANTE... 

25/05/16 19:51:14: GP 5 - VM: Nao fico com o celular colado o dia todo. 

25/05/16 19:51:23: GP 5 - VM: Se é urgente, as pessoas ligam 

25/05/16 19:51:39: Ana Paula de Carvalho: E NÃO TEM AQUELA IMPOSIÇÃO DE 

QUE VOCÊ LEU A MENSAGEM PRECISA RESPONDER IMEDIATAMENTE. 

VOCÊS SENTEM ISSO? 

25/05/16 19:51:51: Ana Paula de Carvalho: AQUELAS FLECHINHAS AZUIS... 

25/05/16 19:51:56: GP 1 - VMA: Sim. Quando não quero responder, nem abro 

25/05/16 19:52:24: GP 5 - VM: Eu tb rsrsrs faço como a VMA 

25/05/16 19:52:39: GP 4 - RR: Tb 

25/05/16 19:52:45: Ana Paula de Carvalho: VOCÊS SENTEM ESSA PRESSÃO? 

25/05/16 19:52:57: GP 3 - AM: As vezes deixo acumular um pouco, porque se ficar 

olhando o celular a cada minuto ficamos loucos 

25/05/16 19:53:14: Ana Paula de Carvalho: ENTENDO... 

25/05/16 19:53:16: GP 1 - VMA: Sim....  Eu também deixo acumular, principalmente 

nos finais de semana 

25/05/16 19:53:23: GP 3 - AM: Porque se a mensagem é pelo Whatsapp, então 

geralmente não é urgente 

25/05/16 19:53:40: Ana Paula de Carvalho: SE É URGENTE, QUAL O MEIO 

USADO? 
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25/05/16 19:53:46: GP 1 - VMA: Ligação 

25/05/16 19:53:49: GP 3 - AM: Ligação 

25/05/16 19:53:57: Ana Paula de Carvalho: AH SEI... 

25/05/16 19:54:16: GP 5 - VM: Ligação 

25/05/16 19:54:44: Ana Paula de Carvalho: PESSOAL, ESTAMOS NOS 

APROXIMANDO DO FINAL, VOCÊS QUEREM CONTAR ALGUMA EXPERIÊNCIA 

SOBRE O WHATSAPP QUE CONSIDERAM INTERESSANTE? 

25/05/16 19:54:55: Ana Paula de Carvalho: ALGUMA HISTÓRIA ENGRAÇADA NO 

TRABALHO? 

25/05/16 19:55:40: GP 5 - VM: Hum... Não tenho 

25/05/16 19:56:10: Ana Paula de Carvalho: OU TRISTE? OU BIZARRA? 

25/05/16 19:57:08: Ana Paula de Carvalho: BEM PESSOAL, GOSTARIA DE 

AGRADECER MUITO PELO TEMPO DE VOCÊS. OBRIGADA PELA 

CONTRIBUIÇÃO DE CADA UM. FOI BEM ENRIQUECEDOR! 

25/05/16 19:57:15: GP 5 - VM:  

25/05/16 19:57:19: GP 4 - RR:  

25/05/16 19:57:21: GP 5 - VM: Às ordens 

25/05/16 19:57:22: GP 3 - AM: Boa noite a todos 

25/05/16 19:57:35: GP 4 - RR: Obrigada pela oportunidade 

25/05/16 19:57:51: Ana Paula de Carvalho: OBRIGADA, BOA NOITE A TODOS E 

TODAS. E NOS VEMOS POR AÍ ! OBRIGADA MESMO TÁ! ABRAÇOS! 

25/05/16 19:58:02: GP 1 - VMA: Obrigada, e até mais 

25/05/16 19:58:10: GP 1 - VMA: Boa noite 

25/05/16 19:58:42: Ana Paula de Carvalho: BOM FERIADO BJS  

25/05/16 19:59:43:  Você removeu GP 1 - VM 

25/05/16 19:59:51:  Você removeu GP 3 - AM 

25/05/16 19:59:58:  Você removeu GP 4 - RR 

25/05/16 20:00:08:  Você removeu GP 5 - VM 

25/05/16 20:00:16:  Você removeu GP 6 - RL 
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25/05/16 20:00:27:  Você removeu GP 7 - CM 

25/05/16 20:00:40:  Você removeu GP 8 - AC 

25/05/16 20:00:56:  Você removeu GP 9 - MF 

 

  



    158 
 

 

APÊNDICE E – INTERAÇÕES DO G3 – GRUPO FOCAL DOS GESTORES COM 

NÍVEL HIERÁRQUICO SUPERIOR DE ORGANIZAÇÕES 

 

06/07/16 08:46:17:  Você criou o grupo ―Grupo Focal 06/07/16‖ 

06/07/16 08:46:53:  As mensagens que você enviar para este grupo agora são 

protegidas com criptografia de ponta-a-ponta. 

06/07/16 08:46:53: Ana Paula de Carvalho: Bom dia a todos. Nesse momento foi 

criado o grupo focal conforme combinado. 

06/07/16 08:47:28: Ana Paula de Carvalho: Voltamos a nos falar em definitivo logo 

mais às 19h30. Obrigada pela participação de vocês. 

06/07/16 08:49:22: P2 - HF: Ok Ana 

06/07/16 08:49:41: P5 - FM: Até logo mais 

06/07/16 08:52:14: P7 - SA: Bom dia, Ok. 

06/07/16 08:53:33: P3 - MA: Bom dia! Ate mais 

06/07/16 09:13:52: P4 - SP: Bom dia!!Até mais tarde... 

06/07/16 10:20:54: P9 - CM: Obrigada Ana Paula. Desta vez espero conseguir 

participar. Estarei em viagem entre cascavel e guarapuava. Mas acho que chegarei 

antes das 19h30. 

06/07/16 10:21:28: Ana Paula de Carvalho:  

06/07/16 18:46:29: P6 - CC: Confirmo participação.  Um abraço, C. 

06/07/16 18:54:58: Ana Paula de Carvalho: Obrigada! Até daqui a pouco às 19h30. 

06/07/16 18:56:04: P2 - HF: Bem vindo CC, H. 

06/07/16 19:02:29: P8 - LAND: Estarei dirigindo mas consigo participar 

06/07/16 19:02:48: Ana Paula de Carvalho: Tá ótimo! 

06/07/16 19:02:50: P8 - LAND: Se puder enviar as resposta por msg de voz vai ficar 

melhor 

06/07/16 19:03:31: Ana Paula de Carvalho: Pode sim. Como puder. O importante é a 

sua opinião! 

06/07/16 19:13:02: P8 - LAND: Vc vai fazer as perguntas e a gente responde? 

06/07/16 19:14:18: Ana Paula de Carvalho: Isso 
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06/07/16 19:29:33: Ana Paula de Carvalho: Boa noite a todos. Iniciamos nosso 

grupo focal sobre o uso do Whatsapp na comunicação organizacional. Os 

participantes de hoje são gestores de organizações públicas ou privadas. Podemos 

começar? 

06/07/16 19:29:54: P1 - AL: Participacao confirmada Ana. 

06/07/16 19:30:39: Ana Paula de Carvalho: Primeiro alguns comunicados 

necessários: após cada pergunta, espero a resposta de todos os participantes, mas 

sintam-se à vontade para fazer comentários na resposta um do outro ok. É como se 

fosse um debate, mas via WhatsApp. Duração de 1h. 

06/07/16 19:30:46: P8 - LAND: Sim 

06/07/16 19:31:08: Ana Paula de Carvalho: Nas perguntas, eu vou optar pela caixa 

alta apenas para me diferenciar como mediadora ok 

E ao final do grupo focal, para ficar oficializado o fim do debate, vou excluir vocês 

um a um. 

06/07/16 19:31:10: P6 - CC: Ok 

06/07/16 19:31:44: P8 - LAND: Ok 

06/07/16 19:31:51: P1 - AL: ok 

06/07/16 19:31:52: P7 - SA: Ok 

06/07/16 19:32:05: Ana Paula de Carvalho: Vou apresentar os participantes. Ao falar 

o nome, por favor, queiram dar um alô para todos. Optei apenas para falar sobre o 

cargo de vocês, deixando sob sigilo o nome das empresas ok 

06/07/16 19:32:16: Ana Paula de Carvalho: AL Empreendedor e diretor de empresa 

de treinamento 

06/07/16 19:32:36: P9 - CM: Ok 

06/07/16 19:32:44: Ana Paula de Carvalho: HF Headhunter e diretor de empresa de 

consultoria 

06/07/16 19:32:56: Ana Paula de Carvalho: MA Gerente comercial de rede hoteleira 

06/07/16 19:33:06: Ana Paula de Carvalho: SP Empreendedora e executiva de 

contas 

06/07/16 19:33:07: P1 - AL: Boa noite a todos 

06/07/16 19:33:19: Ana Paula de Carvalho: FM Executiva de novos negócios em 

consultoria em tecnologia 
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06/07/16 19:33:28: Ana Paula de Carvalho: CC Presidente de empresa de 

consultoria e negócios 

06/07/16 19:33:31: P5 - FM: Opa 

06/07/16 19:33:35: Ana Paula de Carvalho: SA Executiva de contas de entidade do 

setor de serviços 

06/07/16 19:33:46: Ana Paula de Carvalho: LAND Sócio de grupo de clínicas 

06/07/16 19:33:51: P7 - SA: Olá 

06/07/16 19:33:52: P8 - LAND: Boa noite 

06/07/16 19:33:53: P6 - CC: CC - ok 

06/07/16 19:33:56: Ana Paula de Carvalho: CM Gerente de Comunicação 

Institucional de empresa de comunicação 

06/07/16 19:34:00: P6 - CC: Boa noite 

06/07/16 19:34:04: Ana Paula de Carvalho: LD Gerente de Relacionamento de 

instituição financeira 

06/07/16 19:34:22: P9 - CM: Boa noite pessoal 

06/07/16 19:34:26: Ana Paula de Carvalho: Vamos lá então?! 

06/07/16 19:34:31: Ana Paula de Carvalho: • DE QUE LOCAL VOCÊ ESTÁ 

PARTICIPANDO NESSE MOMENTO 

06/07/16 19:34:50: P6 - CC: De casa 

06/07/16 19:35:04: P8 - LAND: Estou a caminho de casa (ÁUDIO)   

06/07/16 19:35:04: P7 - SA: De casa 

06/07/16 19:35:08: P1 - AL: Estou em casa 

06/07/16 19:35:24: P9 - CM: Estou num hotel em guarapuava 

06/07/16 19:35:36: Ana Paula de Carvalho: • CONTE QUE ASSUNTOS VOCÊ 

COSTUMA TRATAR COM SUBORDINADOS POR MEIO DO WHATSAPP 

06/07/16 19:35:40: P10 - LD: Oi meio atrasada 

06/07/16 19:35:40: P10 - LD: Casa 

06/07/16 19:36:41: P8 - LAND: Diversos assuntos, desde agilizar questões 

relacionadas a algum paciente, marcação de consulta, confirmação de cirurgias, etc, 

até mesmo despacho com o superintendente, questões estratégicas da entidade e 
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também recebo informações de questões importantes emergenciais que estejam 

ocorrendo nos diversos setores da empresa. (ÁUDIO) 

06/07/16 19:36:47: P4 - SP: Oi 

06/07/16 19:36:49: P4 - SP: Ok 

06/07/16 19:37:27: P6 - CC: Agendamento de reuniões emergenciais, perguntas 

rápidas, lembretes de pendências.  Informações urgentes 

06/07/16 19:37:29: P7 - SA: Assuntos relacionados a clientes, negociações, 

agendamento de reuniões e/ou assuntos que necessitam de um rápido retorno. 

06/07/16 19:37:32: P10 - LD: Como sou gerente de contas - trarão muito sobre 

negócios, ex: seguros, Renegociacao de dívidas, dúvidas, confirmações, 

06/07/16 19:37:33: P3 - MA: Boa noite pessoal. Tô um pouquinho atrasadinha, tô 

numa reuniãozinha aqui em casa. (ÁUDIO) 

06/07/16 19:37:59: P5 - FM: Assunto de atendimento a cliente, Andamento de 

atividades, Contatos da empresa 

06/07/16 19:37:59: P10 - LD: *trato muito 

06/07/16 19:38:22: Ana Paula de Carvalho:  ok MA quando puder dar sua 

opinião será bem vinda 

06/07/16 19:38:33: P3 - MA: Assuntos referentes a resolucao de probelmas com 

clientes 

06/07/16 19:38:35: P1 - AL: Organizacao de agenda e atualizacao de redes 

06/07/16 19:38:47: P4 - SP: Dúvidas sobre algum cliente em potencial....sobre a 

abordagem desses clientes...o marketing para alcançar novos clientes 

06/07/16 19:39:06: P9 - CM: Criei um grupo com todo a equipe e tratamos de 

assuntos de trabalho, compartilhamos fotos dos eventos do grupo, marcamos 

reuniões, falamos do status das atividades, tiramos dúvidas. E agendamos almoço e 

encontros 

06/07/16 19:39:27: Ana Paula de Carvalho: • COMO VOCÊ CLASSIFICA O 

WHATSAPP 

06/07/16 19:39:45: P8 - LAND: Confesso que na questão de pacientes, o Conselho 

Regional de Medicina proibe o atendimento do WhatsApp para trocar informações 

com os pacientes, mas é impossivel não usar essa ferramenta na conversa com 

alguns pacientes. O problema é que os pacientes passam da conta e às vezes 

chego a olhar meu celular e tem mais de 200 mensagens. Eu fico perdendo horas 

em responder. Existe um risco embutido nessa questão virtual. (ÁUDIO)    
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06/07/16 19:40:15: P3 - MA: Ferramenta rapida 

06/07/16 19:40:29: P1 - AL: Mecanismo de comunicacao rápida com equipe e 

clientes 

06/07/16 19:40:36: P9 - CM: O whats tem agilizado muito nosso trabalho. Consigo 

acompanhar melhor o que está acontecendo. Agiliza a tomada de decisão 

06/07/16 19:40:47: Ana Paula de Carvalho: LAND já existem regras do Conselho 

sobre a questão?! 

06/07/16 19:40:38: P4 - SP: Comunicação rápida e objetiva. Indispensável nos dias 

de hoje. 

06/07/16 19:40:51: P8 - LAND: O WhatsApp trouxe um ganho importante como uma 

ferramenta de comunicação. Parece que nem email nem mensagens de texto por 

SMS nem outros tipos de comunicação, mensagem no Facebook consegue atingir a 

agilidade e a rapidez que o WhatsApp atinge na prática. Isso realmente me deixa 

bastante satisfeito com essa ferramenta. A questão principal que eu vejo é que a 

gente acaba virando um prisioneiro desse aplicativo. E só fui dar conta disso quando 

aquele juiz proibiu uma vez o WhatsApp ficar acho que um ou dois dias sem ser 

usado o quanto a minha vida entrou num processo de paz. (ÁUDIO)    

06/07/16 19:41:01: P1 - AL: ferramenta de vendas, pós vendas e atendimento a 

clientes 

06/07/16 19:41:13: Ana Paula de Carvalho: E CM, de que forma agiliza a tomada de 

decisão? 

06/07/16 19:41:19: P6 - CC: Comunicação ágil mas de pouca possibilidade de 

análise 

06/07/16 19:41:38: P7 - SA: Direcionada a questões que requer rapidez e facilidade 

para comunicar-se com várias pessoas e grupos ao mesmo tempo! 

06/07/16 19:41:43: P10 - LD: Depende de como cada um usa, mas pra mim Facilita 

bastante a comunicação, o que evita retrabalho no sentido de ligar novamente, etc... 

06/07/16 19:42:24: Ana Paula de Carvalho: • QUAIS SÃO OS CANAIS FORMAIS 

PARA COMUNICAÇÃO INTERNA QUE MAIS UTILIZA COM COLEGAS E 

SUBORDINADOS 

06/07/16 19:42:41: P9 - CM: Ana quando a equipe está em dúvida sobre algo, me 

consultam e eu já decidi, sem precisar estar na empresa ou lendo e-mail 

06/07/16 19:42:50: Ana Paula de Carvalho: ah interessante. 

06/07/16 19:43:13: P3 - MA: Skype e email 
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06/07/16 19:43:15: P7 - SA: Formalmente o mais utilizado com a equipe é o E-mail. 

06/07/16 19:43:23: P1 - AL: Email ainda  é ferramenta formal 

06/07/16 19:43:25: P4 - SP: E-mail 

06/07/16 19:43:25: P5 - FM: Imprescindível 

06/07/16 19:43:29: P1 - AL: docs, etc 

06/07/16 19:43:34: P10 - LD: E-mail 

06/07/16 19:43:48: Ana Paula de Carvalho: • E OS CANAIS INFORMAIS 

06/07/16 19:43:52: P3 - MA: E mail 

06/07/16 19:44:03: P6 - CC: O canal formal mais utilizados ainda é o e-mail.  O 

whatsapp ainda é informal 

06/07/16 19:44:18: P10 - LD: Grupo de whats / Áudio conferências 

06/07/16 19:44:18: P9 - CM: E-mail 

06/07/16 19:44:21: P5 - FM: Whats e skype 

06/07/16 19:44:30: P4 - SP: Whatsapp..facebook...skype 

06/07/16 19:44:42: P7 - SA: Informal o whatsapp 

06/07/16 19:45:31: Ana Paula de Carvalho: • QUAIS RECURSOS GRÁFICOS OU 

TEXTUAIS QUE CARACTERIZARIAM QUE UM PROFISSIONAL PERTENCE A UM 

DETERMINADO NÍVEL HIERÁRQUICO. VOCÊ CONSEGUE IDENTIFICAR 

ATRAVÉS DE ALGUMA EVIDÊNCIA? 

06/07/16 19:44:59: P6 - CC: Informal whatsapp e fone 

06/07/16 19:45:00: P1 - AL: Difícil conceituar comunicação informal dentrondas 

organizações 

06/07/16 19:45:21: P1 - AL: * dentro 

06/07/16 19:45:25: P9 - CM: Mas decidimos criar um WhatsApp com todos os 

gestores do grupo e vamos usar pra enviar comunicados. E será um canal formal 

06/07/16 19:45:46: P8 - LAND: Sim, o Conselho de Medicina é muito claro, tem 

regras claras. Ele proibe a troca de informações entre médicos e pacientes através 

do WhatsApp e essas mídias sociais. Ocorre que na prática essa proibição acaba 

não sendo obedecida, fica praticamente impossivel a gente fugir desse processo. Eu 

tenho situações às vezes com pacientes que fazem cirurgias, fazem fotografias da 

operação, para enviar pra mim, perguntando se aquele corte tá correto, essas 

questões. Recentemente, um paciente operou de um câncer de próstata e quando vi 
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ele mandou foto da cirguria com o penis exposto e tudo. Claro que não existe 

malícia nesse processo, mas as pessoas fazem fotos às vezes de áreas íntimas e 

manda pro medico sem ter noção de onde isso pode parar. E isso é bastante 

complicado. (ÁUDIO) 

06/07/16 19:45:50: P1 - AL: Tudo precisa ser formal 

06/07/16 19:46:02: P5 - FM: Facebook mensage 

06/07/16 19:46:23: P8 - LAND: O principal canal de comunicação que temos são 

reunioes. Infelizmente a gente perde muito tempo em reuniões, onde a gente debate 

os assuntos. Cada um coloca a questão do que precisa ser ajustado ou não. E 

essas questões de emails, WhatsApp e mensagens vão ficando para os períodos 

entre as reuniões e os grupos de atendimento. (ÁUDIO) 

06/07/16 19:46:26: P3 - MA: Informais mesenger e whats 

06/07/16 19:46:41: P8 - LAND: O acesso de email eu tenho feito geralmente em 

casa à noite ou finais de semana quando me sobra tempo. Fora isso às vezes chega 

a ficar dois três dias seu eu conseguir despachar emails. (ÁUDIO)  

06/07/16 19:47:19: P6 - CC: Facebook não utilizamos como canal de comunicação 

interna.  Apenas para comunicação externa 

06/07/16 19:47:22: P10 - LD: Não 

06/07/16 19:47:25: P8 - LAND: Não, as pessoas que me procuram no WhatsApp 

dentro da empresa eu as conheço pelo nome e através do nome eu sei mais ou 

menos o nível hierarquico de cada pessoa. Porém, confesso que não existe 

nenhuma forma de pintar com determinada cor a mensagem as pessoas de maior 

ou menor importância do ponto de vista hierárquico dentro da empresa. (ÁUDIO)  

06/07/16 19:49:30: Ana Paula de Carvalho: afffff LAND... as pessoas perderam a 

noção mesmo hein... 

06/07/16 19:50:27: Ana Paula de Carvalho: MAS VOCÊS NOTAM MUDANÇA NO 

LINGUAJAR, ALGO QUE DENOTE MAIOR FORMALIDADE OU COISA DO 

GÊNERO? 

06/07/16 19:47:47: P9 - CM: Ana, não entendi a pergunta. 

06/07/16 19:47:53: P8 - LAND: Na empresa realmente o Facebook nós também não 

usamos. Parece que o Facebook é mais pra uma questão de relação social mesmo 

do que dentro da area de trabalho. (ÁUDIO) 

06/07/16 19:48:08: P8 - LAND: O que eu tenho percebido muito no Facebook é 

grupos de debates de coisas afins, por exemplo debates com entidades médicas. 

(ÁUDIO) 
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06/07/16 19:48:17: P1 - AL: Também nao entendi a pergunta 

06/07/16 19:48:31: P9 - CM: Não fazemos distinção na entre os níveis hierárquicos 

06/07/16 19:49:11: P8 - LAND: Enfim, a gente usa o Facebook mas pra ver 

mensagens de como estão a questão das sociedades, das entidades, a crise dos 

hospitais, ver notícias, enfim, é mais pra ter uma noção mais assim atualizada das 

notícias do dia a dia, mas não pra uma troca de informações rápidas ou coisa assim. 

(ÁUDIO)   

06/07/16 19:49:39: P10 - LD: Se bem que no meu caso tem uma ferramenta interna 

onde essa hierarquia fica mais clara e é onde consigo obter algumas informações 

relevantes 

06/07/16 19:49:56: P3 - MA: Nao temos distinçao 

06/07/16 19:50:07: P6 - CC: Apenas a assinatura no e-mail tem  a informação de 

cargo 

06/07/16 19:50:22: P5 - FM: Sem distinção hierárquica 

06/07/16 19:50:26: P4 - SP: Não temos distinção 

06/07/16 19:50:47: P7 - SA: Sabemos através de informativos interno e intranet a 

hierarquia, porém, no wathsapp não temos essa distinção. 

06/07/16 19:51:14: Ana Paula de Carvalho: ISSO, A PERGUNTA FOI SE NO 

WHATS DÁ PARA VERIFICAR DIFERENÇAS DE HIERARQUIA 

06/07/16 19:51:22: Ana Paula de Carvalho: SE SÃO PESSOAS MAIS POLIDAS, 

CONSERVADORAS... 

06/07/16 19:51:41: P3 - MA: Nao, nos grupos que participo, sao unformais 

06/07/16 19:51:43: P8 – LAND: Sim, 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 

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. (ÁUDIO)   

06/07/16 19:52:00: P9 - CM: Não dá pra verificar distinção no whats 

06/07/16 19:52:05: P6 - CC: No whatsapp não há identificação hierárquica 

06/07/16 19:52:11: P4 - SP: Ahhhh sim...no meu caso, pelo tratamento de 

SENHOR/SENHORA 



    166 
 

 

06/07/16 19:52:28: Ana Paula de Carvalho: LD, PODE DETALHAR COMO 

CONSEGUE PERCEBER A QUESTÃO DE HIERARQUIA? 

06/07/16 19:52:35: P8 - LAND: Mas eu confesso que realmente assim eu não me 

sinto bem quando a pessoa que está se comunicando comigo usa muito mais 

códigos e abreviações do que uma escrita regular, normal e tradicional. Eu não me 

adequo muito a essas questões dos avanços de uma nova linguagem abreviada. 

(ÁUDIO)  

06/07/16 19:52:59: P7 - SA: Não, no wathsapp os  diretores utilizam a mesma 

linguagem. Como o waths é através do número comercial que cada um possui, 

acabam utilizando uma linguagem mais conservadora. 

06/07/16 19:53:22: P10 - LD: Sim. Existe uma certa "bajulação" para 

superintendentes , por exemplo , principalmente quando nos visitam. E a postura de 

algumas pessoas muda diante de algumas pessoas com cargos superiores , 

06/07/16 19:53:39: Ana Paula de Carvalho: MAS NO WHATS, LAND, PELA 

QUESTÃO DA AGILIDADE, ISSO ACABA ACONTECENDO COM FREQUENCIA 

CONCORDA? 

06/07/16 19:54:04: P1 - AL: grupos oficiais, linguagem formal 

06/07/16 19:54:23: P1 - AL: Grupos não oficiais, linguagem informal 

06/07/16 19:54:31: Ana Paula de Carvalho: • E ME DIZ OUTRA QUESTÃO: VOCÊ 

É REQUISITADO FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE PARA TRATAR DE 

ASSUNTOS DO TRABALHO – DESCREVA UMA SITUAÇÃO 

06/07/16 19:54:48: P8 - LAND: Concordo sim. No Whats realmente a gente percebe 

que existe uma tendência de abreviação das palavras. (ÁUDIO) 

06/07/16 19:55:11: P8 - LAND: Eu sou requisitado 24 horas por dia para tratar de 

assuntos fora do expediente de assuntos ligados à questão do trabalho. (ÁUDIO)  

06/07/16 19:55:29: P8 - LAND: Aliás, eu tenho uma frase minha que diz assim: 

Quem foi o dito cujo que conseguiu inventar o WhatsApp para pacientes dos 

medicos? O cara que botou isso não sabe o estrago que ele desenvolveu. (ÁUDIO)  

06/07/16 19:55:35: P9 - CM: Sim. Agora mesmo estou com pelo menos três grupos 

de whats trabalhando, além de estar aqui com vocês...rs 

06/07/16 19:55:43: P1 - AL: Sim. Muitas vezes questões precisam ser resolvidas fora 

de horario 

06/07/16 19:55:50: P5 - FM: Apenas na linguagem. Tentando não usar abreviações 

ou gírias 
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06/07/16 19:56:04: P6 - CC: Sou requisitado fora do expediente apenas nas  

situações emergenciais 

06/07/16 19:56:01: Ana Paula de Carvalho: PECADO CM... MAS FAZ PARTE OU 

VOCÊ SE INCOMODA ÀS VEZES? 

06/07/16 19:56:38: P8 - LAND: O interessante que a gente percebe é que às vezes 

as pessoas descarregam nessa comunicação do WhatsApp, pelo menos nos nossos 

casos, questões emocionais que estão envolvidas. Então às vezes por exemplo hoe 

eu tive um paciente que enquanto eu estava no consultório atendendo eu não pude 

respondê-lo. Quando eu terminei, ele tinha feito mais de 30 fotos da cirurgia dele e 

enviado pra mim. Aonde na real nenhuma foto bastaria para entender o que eu 

estava acontecendo. Parece que as pessoas vivem um certo problema emocional de 

ansiedade e descarregam a ansiedade em mensagens dentro do WhatsApp. Isso 

pra mim fica muito claro administrar tudo isso. (ÁUDIO) 

06/07/16 19:56:32: Ana Paula de Carvalho: QUE SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA 

SERIAM ESSAS? 

06/07/16 19:56:40: P3 - MA: Eu direto, como Hotelaria nao tem horario tbem nao 

tenho 

06/07/16 19:56:41: P1 - AL: Acabei de receber uma ligacao pelo w.app, Confirmação 

de agenda de treinamentos 

06/07/16 19:57:04: P7 - SA: Sim, com frequência. Como o negócio que trabalho é 

sistema de informação e funciona 24hs, demais colaboradores procuram, gestores 

de outras áreas e até mesmo cliente. 

06/07/16 19:57:12: P8 - LAND: Hoje por exemplo eu tive um paciente que a 

operação dele vazou duas gotinhas de uma secreção. (ÁUDIO) 

06/07/16 19:57:25: P5 - FM: Sempre. Como trabalho com Internet todos deduzem 

que estou sempre disponível. A tratativa que faço está na priorização mesmo 

06/07/16 19:57:28: P4 - SP: Sim. Dúvidas sobre propostas podem ocorrer a qualquer 

hora do dia e o whatsapp é feito para ser utilizado 24 hrs/dia. 

06/07/16 19:57:34: P8 - LAND: E fez fotos daqueles curativos com a secreção da 

lesão coisa super normal, que não teria motivo de preocupação alguma, mas ficou 

encaminhando isso. Na cabeça dele se tratava de um processo de emergência, mas 

para mim isso é uma coisa corriqueira de pós-operatório. (ÁUDIO)  

06/07/16 19:57:34: P6 - CC: No whatsapp a linguagem é mais informal e resumida 

06/07/16 19:58:01: Ana Paula de Carvalho: QUEM É GESTOR OU 

EMPREENDEDOR FICA MAIS REFÉM DESSAS QUESTÕES? DO TIPO ATENDE 

AGORA OU NUNCA MAIS? TIPO A OPORTUNIDADE DO AL? 
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06/07/16 19:58:07: P9 - CM: Não me incomodo Ana. Faz parte do meu trabalho. 

06/07/16 19:58:20: P8 - LAND: Paralelamente, a direção do hospital recebeu hoje a 

visita de um lobista, oferecendo por exemplo, questões assim verbas importantes 

para o hospital não sei o que. Aí a pessoa que atendeu me mandou a mensagem 

para que eu rastreasse imediatamente o nome dessa pessoa para ver se se tratava 

de uma pessoa séria ou uma pessoa né com alguns objetivos ruins. Então são 

situações emergenciais que às vezes a gente acaba pedindo socorro pra um outro 

tanto na area de gestão do dia a dia quanto para atender os clientes. (ÁUDIO) 

06/07/16 19:59:20: P7 - SA: Sim, como sou da área comercial a resposta tem que 

ser imediata, pois podemos perder uma venda! 

06/07/16 19:59:30: Ana Paula de Carvalho: MAS OS SUBORDINADOS SE 

INCOMODAM OU CHATEIAM CARMEM? • VOCÊ REQUISITA SEUS 

SUBORDINADOS FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE? SE SIM, EM QUAIS 

SITUAÇÕES 

06/07/16 19:59:37: P6 - CC: Parada de fábrica, liberar crédito que precisa embarque 

urgente. Mudança de planos para o dia seguinte são exemplos de situações 

emergenciais 

06/07/16 20:00:03: P8 - LAND: Por exemplo, nós tivemos uma situação em que o 

carro de um cliente foi assaltado no estacionamento do hospital em um final de 

semana. Imediatamente o WhatsApp nos comunicou de informaçoes de um final de 

semana. Haveria a necessidade dessa informação? Não, mas o WhatsApp 

conseguiu trazer isso pra gente. Hoje mesmo uma paciente que estava em frente à 

clínica caiu um fio do poste esse fio queimou o cabelo e a blusa da paciente. 

Imediatamente eu já recebi fotos da paciente queimada, do acidente, de uma coisa 

que aconteceu na rua e não tem nada a ver com o trabalho nosso do dia a dia. Mas 

essas questões emergenciais elas entram no WhatsApp também e inclusive fora do 

horário de expediente normal. (ÁUDIO)    

06/07/16 20:00:30: P4 - SP: Concordo com a SA. Na área comercial, temos que ser 

muito ágeis. 

06/07/16 20:00:34: Ana Paula de Carvalho: E OUTRA QUESTÃO JÁ EMENDANDO: 

COMO GESTORES, VOCÊS NÃO SE PREOCUPAM COM QUESTÕES 

RELATIVAS A PASSIVO TRABALHISTA POR DEMANDAR FORA DO 

EXPEDIENTE? 

06/07/16 20:00:37: P9 - CM: Pro meu estilo de trabalho e modelo mental, prefiro 

resolver os casos na hora a ter de me restringir ao horário normal de trabalho. 

06/07/16 20:00:46: P6 - CC: Não percebam que se chateiam mas evito de exagerar 

com assuntos não urgentes 
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06/07/16 20:00:53: P1 - AL: Ana, como empreendedor é  preciso usar as 

ferramentas que o cliente utiliza. Particularmente nao gosto de usar chamadas de 

voz pelo Whatsapp. Mas, Se o cliente prefere, procuro me adaptar. 

06/07/16 20:01:16: P8 - LAND: Por outro lado, a gente é apanhado também de 

notícias interessantes. Por exemplo a gente recebeu a verba pra comprar o aparelho 

de robótica para o hospital. O dinheiro foi depositado no banco e imediatamente me 

mandaram o WhatsApp comunicando que realmente agora é real a construção da 

robótica no hospital. Outra questão que teve também importante: o gerente 

financeiro fechou os números do mês anterior e mandou uma mensagem 

imediatamente cumprimentando todo mundo porque o resultado do hospital estava 

completando cinco meses no azul, superavitário, em um momento de crise. Então 

essas situações emergenciais acontecem tanto pelo lado ruim como pra notícias 

boas também. (ÁUDIO) 

06/07/16 20:02:01: P8 - LAND: Essa questão de passivo trabalhista é uma 

preocupação eminente. Nós temos muitos funcionários (ÁUDIO) 

06/07/16 20:02:08: P9 - CM: Ana evito ao máximo abordar minha equipe fora do 

horário de trabalho. Por respeito ao horário de descanso deles e também para não 

abrir brechas pra ações trabalhistas 

06/07/16 20:02:16: P8 - LAND: Funcionários da entidade que usam o seu celular 

pessoal pra ficar enviando mensagens para questões de trabalho com várias 

pessoas (ÁUDIO) 

06/07/16 20:02:47: P6 - CC: Há sempre uma preocupação com passivo trabalhista, 

por isso utilizamos apenas  situações emergenciais 

06/07/16 20:02:51: P1 - AL: Eu evito. Quando necessário uso email fora do horário 

06/07/16 20:03:01: P8 - LAND: Infelizmente nós não temos como controlar isso. Eu 

naõ consigo controlar uma mensagem que uma recepcionista de um setor manda 

pra uma recepcionista de um outro setor pedindo informação de trabalho. Por mais 

que a gente tente proibir isso, nós não temos um controle sobre isso e isso acaba 

virando uma questão bastante rotineira. Outra questão é que nós não temos 

condições de oferecer um número de telefone, um aparelho para todos os 

funcionários para que eles usassem um aparelho institucional. (ÁUDIO)  

06/07/16 20:03:17: Ana Paula de Carvalho: • E VOCÊS ACHAM QUE O USO DO 

WHATSAPP ESTÁ REDUZINDO OUTRAS FORMAS DE CONTATO NA 

EMPRESA? SE SIM, QUAIS? 

06/07/16 20:03:20: P1 - AL: para q seja acessado no dia seguinte 

06/07/16 20:03:20: P9 - CM: Quando falo que trabalho pelo whats fora do horário de 

trabalho, me refiro a situações com meus pares ou com a diretora da área 
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06/07/16 20:03:23: P4 - SP: Verdade. O risco existe. Mas temos que ser realistas 

que podemos resolver em poucos minutos um problema que poderia ser muito 

grave. 

06/07/16 20:03:49: P8 - LAND: Só em uma das entidades nós temos 1.200 

funcionários. Imagine se nós tivessemos 1.200 aparelhos celulares pra ser a 

questão institucional. Mas todo setor de RH todo departamento jurídico trabalhista já 

nos alertou diversas vezes de um enorme passivo trabalhista de funcionários que 

possam estar gravando essas mensagens, salvando isso ou fotografando a tela de 

algum diálogo de questões de fora do horário de trabalho, alguma coisa assim. E 

isso gerar realmente um passivo trabalhista. Existe a recomendação, mas na prática 

fica quase impossível administrar isso. (ÁUDIO)   

06/07/16 20:04:05: P1 - AL: Sim. Reduziu chamadas de voz, email e skype 

06/07/16 20:04:08: Ana Paula de Carvalho: AH SIM SP, É MAIS ÁGIL E NÃO TEM 

COMO RETROCEDER NÉ 

06/07/16 20:04:08: P9 - CM: Com whats deixamos de "falar". Tudo se resolve ou não 

pelo tecto 

06/07/16 20:04:16: P9 - CM: Texto 

06/07/16 20:04:20: P6 - CC: Acho que está reduzindo o número de telefonemas e e-

mails 

06/07/16 20:04:25: P10 - LD: No meu caso, o cliente pode se queixar por 

constrangimento, etc... 

Mas não "cobro" ou demando fora do horário de expediente, apenas quando cliente 

da essa liberdade, ou quando ele mesmo me escreve fora do horário comercial ... 

Nesse caso apenas respondo o que foi questionado 

06/07/16 20:04:28: P8 - LAND: Sem dúvida, 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 email. As pessoas já não 

acessam mais email o dia todo e sim parte do dia e o WhatsApp sim, ele ocupou 

espaço de maior rapidez e agilidade pra isso. (ÁUDIO)   

06/07/16 20:04:31: P7 - SA: Sim, está reduzindo muito a utilização de telefone e 

emails. 

06/07/16 20:04:49: Ana Paula de Carvalho: VIXE LAND... QUE PEPINO HEIN... 

ISSO SÓ O FUTURO VAI DIZER NÉ... 

06/07/16 20:05:13: P4 - SP: Não acho. Ainda possuímos reuniões semanais. 

Contatos pessoais são muito importantes. 

06/07/16 20:05:23: P10 - LD: Sim, está reduzindo 



    171 
 

 

06/07/16 20:05:45: P8 - LAND: Tenho situações por exemplo aonde o paciente, eu 

estou já fora do hospital, um paciente desce até o raio-x pra fazer um exame de 

imagem, o funcionário do raio-x fotografa a imagem do raio-x e me manda no meu 

celular. Pra mim, isso é uma comodidade muito boa, muito interessante. Agora, ele 

usou o aparelho celular do funcionário e eu não tenho como controlar isso. Por outro 

lado, pra mim eu preciso ver aquela imagem e eu consigo ter acesso à informação 

muito mais rápido do que esperar eu ter uma oportunidade de retornar ao hospital 

para ver a imagem pessoalmente. (ÁUDIO) 

06/07/16 20:05:52: P4 - SP: Sim Ana! 

06/07/16 20:06:00: P8 - LAND: E assim no nosso ambiente de trabalho as 

informações vão sendo trocadas, desde fotografias de exames, de laudos. (ÁUDIO) 

06/07/16 20:06:13: P8 - LAND: Ferida cirúrgica que alguém tem dúvida e quer 

discutir com outra pessoa, envia ―ó o que que você acha dessa mancha que está 

aparecendo na pele por exemplo‖ (ÁUDIO) 

06/07/16 20:06:31: Ana Paula de Carvalho: • E QUANTO AOS RECURSOS... 

VOCÊ COSTUMA UTILIZAR TODOS OS RECURSOS DO WHATSAPP (TEXTO, 

ÁUDIO, EMOJIS, ENVIO DE DOCUMENTOS) 

06/07/16 20:06:41: P8 - LAND: É muito frequente a gente entre profissionais 

mandar, trocar alguma informação de coisas que nós temos dúvidas e pedir a 

opinião de outros colegas também na área médica. Isso tá virando uma rotina às 

vezes a gente até chega a discutir casos clínicos dentro do WhatsApp. (ÁUDIO) 

 06/07/16 20:07:01: P1 - AL: Texto..90% 

06/07/16 20:07:02: P10 - LD: Sim 

06/07/16 20:07:23: P8 - LAND: Eu praticamente trabalho muito na questão de texto. 

Agora eu tô começando a ficar um pouco assanhado nessa questão de áudio. Mas 

vira e mexe eu não consigo apertar direito o botão aqui. Agora esses emojis e envio 

de documento eu nem sei como faz pra se chegar nisso. Mas não sei se quero 

aprender porque eu acho que cada vez que eu aprender mais coisas, talvez mais 

prisioneiro da ferramenta eu vá ficar. (ÁUDIO) 

06/07/16 20:07:36: P3 - MA: Mais texto e caricaturas 

06/07/16 20:07:38: P8 - LAND: Mas o texto e a troca de fotos e videos é o que é 

mais útil. (ÁUDIO)  

06/07/16 20:07:39: P4 - SP: Evito a msg. de voz e os emojis 

06/07/16 20:07:45: P9 - CM: Texto, emojis, envio de fotos, links e arquivos. Não uso 

áudio pois poucos o acessam. 

06/07/16 20:07:48: P1 - AL: envio de fotos 



    172 
 

 

06/07/16 20:07:49: P6 - CC: Uso apenas texto e áudio com frequência. Os dais 

raramente 

06/07/16 20:08:14: Ana Paula de Carvalho: ASSANHADO HEHE... ESSA FOI BOA 

KKKK 

06/07/16 20:08:15: P2 - HF: Como headhunter uso mais textos curtos para 

agendamento 

06/07/16 20:08:26: P8 - LAND: Vou citar um exemplo. Estamos reformando um setor 

do hospital. A pedra que estava escolhida para o calçamento estava muito cara. O 

arquiteto e o engenheiro foram até uma loja, fotografaram mais de 30 pedras, me 

enviaram as fotos das pedras hoje, colocando o preço em cada um delas pra gente 

escolher qual seria aquela pedra que cabe melhor dentro do orçamento do hospital. 

(ÁUDIO) 

06/07/16 20:08:47: P7 - SA: Utilizo todas as funções disponíveis no wathsapp, 

inclusive copia de documentos. 

06/07/16 20:08:47: Ana Paula de Carvalho: E EMOJIS, QUEM FALOU DE 

CARICATURA, A MA USA EM QUE SITUAÇÕES 

06/07/16 20:09:34: P6 - CC: No trabalho dificilmente uso caricaturas ou símbolos 

06/07/16 20:09:49: Ana Paula de Carvalho: SA, COMO VOCÊ USA ENVIO DE 

DOCUMENTOS. É POR AGILIDADE? 

06/07/16 20:10:13: Ana Paula de Carvalho: CC, POR QUE EVITA USAR OS 

EMOJIS (CARICATURAS)? 

06/07/16 20:10:49: Ana Paula de Carvalho: NESSE SENTIDO CC, • O QUE 

PENSA QUANDO RECEBE EMOJIS DO SEU INTERLOCUTOR? 

06/07/16 20:11:22: P8 - LAND: Honestamente eu tenho um certo preconceito com 

esses emojis. Dá a impressão que a pessoa não tem o que falar e bota as figurinhas 

(risos) pra gente tentar interpretar algum sentimento. (ÁUDIO) 

06/07/16 20:11:34: P4 - SP: Dependendo do documento, envio sim, mas prefiro 

mandar por e-mail Ana 

06/07/16 20:11:37: P7 - SA: Sim, quando estamos em fechamento de contrato com o 

cliente, enviamos na mesma hora as fotos documento para adiantar o 

cadastramento e depois é entregue a via original. Facilita e agiliza muito. 

06/07/16 20:11:58: P8 - LAND: A questão de documentos eu também prefiro utilizer 

a ferramenta de email. (ÁUDIO) 

06/07/16 20:12:13: Ana Paula de Carvalho: GOSTEI LAND... 
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06/07/16 20:12:16: P2 - HF: O uso das novas tecnologias facilitam mas para quem 

trabalha com gente o contato ao vivo 

06/07/16 20:12:19: P6 - CC: Tive constrangimento em receber e enviar caricaturas 

que pensei que era um sentido e o outro interpretou diferente.  Pode gerar confusão 

06/07/16 20:12:26: Ana Paula de Carvalho: E JÁ SE CONFUNDIU COM ALGUNS 

DELES LAND? 

06/07/16 20:13:02: Ana Paula de Carvalho: COMO FOI ESSA SITUAÇÃO CM? 

QUAL CARICATURA ERA? 

06/07/16 20:13:03: P9 - CM: Pois eu adoro os emojis. Dão leveza ao texto. Tornam a 

comunicação mais engraçada e descontraída. E já percebi que os emojis 

normalmente sinalizam o fim de uma conversa. 

06/07/16 20:13:06: P6 - CC: Eu já vi diversas situações de confusão com caricaturas 

06/07/16 20:13:13: Ana Paula de Carvalho: CM NÃO CC DESCULPE 

06/07/16 20:13:47: Ana Paula de Carvalho: COMO FOI ESSA PERCEPÇÃO CM? 

EM QUE SITUAÇÃO. CONTA MAIS... 

06/07/16 20:13:48: P9 - CM:  

06/07/16 20:14:00: P4 - SP: Ana, identifique a SA. Temos 2 aqui....kkk 

06/07/16 20:14:03: Ana Paula de Carvalho: AH ENTENDI HEHE 

06/07/16 20:14:06: P1 - AL: criamos um mantra na equipe....(#tamojunto

) 

06/07/16 20:14:06: P8 - LAND: Sim, sim, já me confundi muito com essas 

imagenzinhas de emoji aí. Por exemplo, a minha irmã toda vez que eu converso com 

ela e mando mensagem ela responde bate palma. (ÁUDIO) 

06/07/16 20:14:11: Ana Paula de Carvalho: SIM, DUAS S. HEHE.... 

06/07/16 20:14:20: P8 - LAND: Honestamente eu não sei o que representa aquele 

bate palma que toda hora ela manda, se é ok, se é satisfeito, enfim, alguma coisa 

quer dizer. (ÁUDIO) 

06/07/16 20:14:35: Ana Paula de Carvalho: ISSO É TIPO UM SLOGAN AL. 

BACANA. 

06/07/16 20:14:54: P6 - CC: Mandei uma caricatura pensando em agradar e 

assustei.... 
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06/07/16 20:15:05: P9 - CM: Comece a reparar nas suas conversas de whats. Às 

vezes, ficam sem fim. E normalmente, um emoji a finaliza. Vejo isso direto nas 

minhas conversas. 

06/07/16 20:15:18: Ana Paula de Carvalho: AH INTERESSANTE... 

06/07/16 20:15:24: P1 - AL: Sim. Em todas as mensagens onde ha um desafio ou 

uma meta. Usamos este 'Slogan' 

06/07/16 20:15:57: P9 - CM: Aposto que, no momento que você encerrar nossa 

conversa aqui, vários participantes vão enviar um emoji...kkkk  

06/07/16 20:16:06: Ana Paula de Carvalho: QUAL EMOJI CAUSOU CONFUSÃO 

CC, VOCÊ CONSEGUE REPRODUZIR AQUI? 

06/07/16 20:16:08: P1 - AL:  

06/07/16 20:17:06: Ana Paula de Carvalho: • VOCÊ SE POLICIA MUITO ANTES 

DE ENVIAR UMA MENSAGEM OU EMOJIS? 

06/07/16 20:17:13: P3 - MA: Gente desculpa, meus pupilos estao aqui em casa!  

06/07/16 20:17:31: Ana Paula de Carvalho: NÃO TEM PROBLEMA MA ! 

06/07/16 20:17:32: P7 - SA: Concordo CM kkkkk 

06/07/16 20:17:41: P3 - MA: Uso os emotions para situacoes comicas 

06/07/16 20:17:48: P8 - LAND: Eu entendo que o WhatsApp é uma das ferramentas 

mais complicadas, aonde ela gera uma divergência entre a informação que se envia 

e a forma como essa informação foi recebida, a interpretação daquilo que foi 

enviado. E creio que esse uso de emojis alimenta ainda mais essa diferença quando 

isso substitui a linguagem textual explicando as questões que estão ocorrendo. 

(ÁUDIO) 

06/07/16 20:17:50: P1 - AL: Um outro comportamento interessante é repetir os 

emojis para reforçar a mensagem 

06/07/16 20:17:50: P6 - CC:  mandei esse pensando que fiquei encabulado e o 

outro lado entendeu que eu estava furioso 

06/07/16 20:18:11: P9 - CM: Não me policio. Me comporto igual a uma conversa off-

line. 

06/07/16 20:18:31: P10 - LD: Não. No começo tinha um certo receio, mas agora 

virou hábito, faz parte da minha rotina 
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06/07/16 20:18:36: P8 - LAND: Por exemplo esse emoji que o CC acabou de enviar 

agora eu interpretei como se ele estando furioso, bravo, e na verdade ele disse que 

era um pensamento diferente. É exatamente a diferença entre o significado de quem 

envia e o significado interpretado de quem recebeu. (ÁUDIO) 

06/07/16 20:18:49: P3 - MA: Cuido muito para nao parecer direta demais ou grossa 

06/07/16 20:19:01: P8 - LAND: Por causa disso eu costumo não usar muito esses 

emojis, essas figurinhas, porque eu entendo que isso abre uma certa divergência 

entre o meu pensamento do que eu quero expressar e o que a outra pessoa está 

interpretando o que eu estou dizendo. (ÁUDIO) 

06/07/16 20:19:12: Ana Paula de Carvalho: OS OUTROS CONCORDAM QUE 

PARECE JUSTAMENTE RAIVA/FÚRIA? 

06/07/16 20:19:18: P8 - LAND: Mas eu costumo escrever mais do que gravar voz. 

Estou gravando voz nesse momento por questão de tempo porque estou bem 

apertado com as coisas. (ÁUDIO) 

06/07/16 20:19:26: P7 - SA: Sim, pois pode haver um não entendimento na 

conversa. 

06/07/16 20:19:51: Ana Paula de Carvalho: DEBUTANDO ENTÃO LAND? HEHE... 

INTERESSANTE. O QUE TÁ ACHANDO DA EXPERIÊNCIA? 

06/07/16 20:20:05: Ana Paula de Carvalho: • SE ALGUM MEMBRO DESVIRTUA O 

OBJETIVO DO GRUPO, COMO COSTUMA SER SUA REAÇÃO? 

06/07/16 20:20:07: P9 - CM: Esse caso é igual ao vicio que as pessoas têm de 

colocar vários ? ou ! pra reforçar uma pergunta ou exclamação. Acho isso péssimo. 

Basta um, pela nossa Língua Portuguesa. 

06/07/16 20:20:27: P5 - FM: Não me preocupo 

06/07/16 20:20:31: P8 - LAND: É muito estranho participar dessa experiência e falar 

com dezenas, várias pessoas da qual eu não conheço, não sei quem está do outro 

lado. Eu estou aqui manifestando minhas informações, agora como cada um está 

interpretando isso e que juízo está fazendo a meu respeito confesso que acabo 

ficando bastante ansioso. (ÁUDIO) 

06/07/16 20:20:32: Ana Paula de Carvalho: SIM!!! 

06/07/16 20:20:33: P4 - SP: Por isso que evito os emojis no grupo de trabalho, para 

não ocorrer u mal entendido. Deixo para os grupos de família, amigos, etc... 

06/07/16 20:20:36: P1 - AL: Deixo rolar 

06/07/16 20:21:08: P9 - CM: Nos whats de trabalho ainda não houve excessos. 
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06/07/16 20:21:18: P10 - LD: volto ao objetivo / motivo pelo qual Entrei em Contato 

06/07/16 20:21:20: P4 - SP: Sim, concordo. 

06/07/16 20:21:38: P5 - FM: Mensagem sim. Emojis nunca 

06/07/16 20:21:42: Ana Paula de Carvalho: • SUA EMPRESA TEM REGRAS PARA 

O USO DO WHATSAPP? OU PRETENDE CRIAR? 

06/07/16 20:21:51: P6 - CC: Se alguém desvirtuar já há um mediador para lembrar o 

objetivo do grupo de forma sutil 

06/07/16 20:22:28: P5 - FM: Lembrando que p grupo serve para x assunto 

06/07/16 20:22:32: P4 - SP: Não. O whatsapp é uma ferramenta. 

06/07/16 20:22:34: P7 - SA: Não possui regras. 

06/07/16 20:22:44: P5 - FM: Temos regras 

06/07/16 20:22:54: P1 - AL: Ainda não temos regras 

06/07/16 20:23:03: Ana Paula de Carvalho: FM, QUAIS SÃO AS REGRAS? 

06/07/16 20:23:23: P4 - SP: Chamo a atenção para voltar ao foco. 

06/07/16 20:23:23: P8 - LAND: Nossa empresa não tem regras e existe sim uma 

discussão de se proibir o uso do WhatsApp dentro da empresa, mas as regras não 

estão definidas. (ÁUDIO) 

06/07/16 20:23:30: P10 - LD: Na minha não tem regra 

06/07/16 20:23:30: Ana Paula de Carvalho: • VOCÊ FAZ PARTE DE QUANTOS 

GRUPOS DO WHATSAPP NO TRABALHO – DESCREVA QUAIS DE QUE 

NATUREZA SÃO 

06/07/16 20:23:41: P6 - CC: Ainda não tem regra, mas acho bem provável que 

teremos que criar alguma para evitar perda de produtividade.  Todo o excesso acaba 

em perda de produtividade 

06/07/16 20:23:42: P8 - LAND: Confesso que, se porventura ocorrer uma aprovação 

de que se proíba o uso do WhatsApp, honestamente não sei se na prática isso vai 

ser cumprido. (ÁUDIO) 

06/07/16 20:24:02: P9 - CM: Não temos regras na empresa. Já discutimos isso com 

rh e Juridico. Definimos orientar os gestores a não usar a ferramenta fora do 

expediente. 

06/07/16 20:24:21: Ana Paula de Carvalho: O LAND E O CC TOCARAM NUMA 

QUESTÃO. VOCÊS ACHAM QUE O WHATS PERDE PRODUTIVIDADE? 
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06/07/16 20:24:29: P8 - LAND: Eu faço parte por exemplo de um grupo do Conselho 

de Administração, eu faço parte de um grupo que discute as reuniões clínicas, eu 

faço parte de um grupo, por exemplo, que discute as questões políticas que envolve 

nossa sociedade médica. Eu faço parte de um outro grupo que está organizando um 

congresso brasileiro na area da nossa especialidade (ÁUDIO). 

06/07/16 20:24:39: P4 - SP: Faço parte de 2: Um de vendas e outro de gestores. 

06/07/16 20:25:04: P7 - SA: Sim, se sair do objetivo. 

06/07/16 20:25:05: P9 - CM: Explicando melhor: os gestores foram orientados a não 

acionar seus funcionários fora do expediente. 

06/07/16 20:25:43: P8 - LAND: Quando aquele juiz fatídico proibiu o uso do 

WhatsApp durante um ou dois dias, eu achei que a produtividade minha e do 

trabalho fosse cair bastante por falta desse aplicativo. E depois que passou algumas 

horas eu percebi que a produtividade continuou a mesma e parece que eu vivi 

algumas horas em paz na minha vida. Honestamente falando, não sei se o 

WhatsApp gera mais produtividade. Eu não tenho esse pensamento. A gente tem 

impressão que ele agiliza melhor, mas as pessoas conseguem chegar a transmitir 

informações de outras formas e até mesmo usndo outras ferramentas. (ÁUDIO)  

06/07/16 20:26:02: P5 - FM: Políticas adotadas 

Cliente: horário de atendimento (salvo emergências) 

Atendimento enviado para nosso helpdesk 

Suporte até determinadas situações 

Envio de imediato prazo pra solicitação e o procedimento que será adotado 

Funcionário: Priorização de atividade (somente o que é urgente) 

06/07/16 20:26:03: P5 - FM: ... 

06/07/16 20:26:28: P3 - MA: Faço parte de 9!grupos: só da minha equipe direta de 

vendas, da central de reaervas dos tres hoteis, somente dos gerentes, somentes dos 

gerentes regionais e dos regionais com a vice presidente 

06/07/16 20:26:29: Ana Paula de Carvalho: VOCÊS ACHAM QUE O WHATS PODE 

PROVOCAR PERDA DE PRODUTIVIDADE? 

06/07/16 20:26:41: P1 - AL: Faco parte de 6 grupos de clientes que presto servicos 

de treinamentos e consultorias 

06/07/16 20:27:04: P8 - LAND: Não creio que o Whats pode provocar perda de 

produtividade. Acredito que ferramentas como o Facebook sim. Eu acho que o 
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Whats ele na verdade pode até agilizar algumas coisas, mas perder produtividade 

não. (ÁUDIO) 

06/07/16 20:27:12: P10 - LD: 3 

1 - da equipe - onde são divulgaras informações, lembretes, comunicados, avisos, 

parabenizacoes, usado formal e informalmente  

2 - grupo de colegas da mesma função - geralmente tiramos dúvidas, troca de 

experiências  

3 - grupo misto, usado mais para divulgar campanhas e comunicados internos... 

06/07/16 20:27:12: P1 - AL: Sim. Muitos colaboradores desviam da utilização 

06/07/16 20:27:13: P9 - CM: Acho que traz ganho de produtividade 

06/07/16 20:27:30: Ana Paula de Carvalho: PODE DESCREVER MAIS CM? COMO 

ISSO OCORRE? 

06/07/16 20:27:47: P6 - CC: Se bem usado acho que melhora a produtividade . Se 

houver excesso pode ficar respondendo muitos grupos e perder o fio da meada 

06/07/16 20:28:03: Ana Paula de Carvalho: E AL, O QUE É DESVIAR DA 

UTILIZAÇÃO? PODE DETALHAR? 

06/07/16 20:28:06: P4 - SP: Concordo com a CM. 

06/07/16 20:28:17: P2 - HF: Excesso de informação 

06/07/16 20:28:50: P1 - AL: Sim. Uso particular em excesso. 

06/07/16 20:29:29: P9 - CM: Conseguimos agilizar o trabalho. Agendamos reuniões, 

tiramos dúvidas de maneira mais rápida. Eu e minha chefe décimos muitas coisas 

pelo whats. E faço o mesmo com minha equipe. Esta semana estou viajando e 

consigo trabalhar com a equipe por aqui. 

06/07/16 20:29:33: P10 - LD: Às vezes sim, depende do grau de foco da pessoa. Se 

esta trabalhando  e usando a ferramenta para isso, ok. Mas quando acaba vendo 

alguma outra mensagem mais pessoal, pode perder muito tempo com assuntos 

pessoais 

06/07/16 20:29:36: P2 - HF: Como é novidade acaba sendo usado sem muito critério 

06/07/16 20:29:42: P6 - CC: Se vierem muitas mensagens com muitas pessoas ao 

mesmo tempo os assuntos podem embolar 

06/07/16 20:30:00: P5 - FM: Sim. Da mesma forma que te ajuda a ser mais produtivo 
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06/07/16 20:30:20: Ana Paula de Carvalho: PESSOAL, INFELIZMENTE NOSSO 

HORÁRIO CHEGOU AO FIM ! QUERO AGRADECER MUITO A TODOS 

PELAS CONTRIBUIÇÕES. SERÃO TODAS MUITO RELEVANTES PARA A 

PESQUISA! 

06/07/16 20:30:35: P1 - AL: valeuuu 

06/07/16 20:30:36: P9 - CM: *decidimos 

06/07/16 20:30:40: P6 - CC: Pode provocar sim perda de produtividade 

06/07/16 20:30:41: Ana Paula de Carvalho: FOI ÓTIMA A CONVERSA ! 

AGRADEÇO DE CORAÇÃO ! 

06/07/16 20:31:00: P8 - LAND: Ok Ana conte sempre comigo e boa noite a todos. 

(ÁUDIO) 

06/07/16 20:31:12: P5 - FM:  

06/07/16 20:31:12: P6 - CC: Um abraço a todos.  CC 

06/07/16 20:31:19: Ana Paula de Carvalho: ALGUEM QUER FALAR MAIS ALGUMA 

COISA? 

06/07/16 20:31:29: P6 - CC: rsrsrs 

06/07/16 20:32:11: Ana Paula de Carvalho: OLHA AÍ A PROFECIA DA CM SE 

REALIZANDO ! ABRAÇO A TODOS. DEPOIS DAS DESPEDIDAS, COMO SABEM, 

PRECISAREI EXCLUIR VOCÊS UM A UM COMO SE FOSSE UMA DESPEDIDA... 

06/07/16 20:31:34: P5 - FM: Abs FM 

06/07/16 20:31:34: P4 - SP: Ok Ana. Espero ter ajudado. Boa noite a todos!!! 

06/07/16 20:31:43: P7 - SA: Eu que agradeço Ana. Foi show!!! Abraços a todos, uma 

ótima noite! 

06/07/16 20:31:44: P9 - CM:  

06/07/16 20:32:04: P9 - CM: Cadê os emojis, grupo? 

06/07/16 20:32:24: P9 - CM: Não quebrem a minha teoria!  

06/07/16 20:32:38: P10 - LD:  valeu! 

Boa sorte a todos com seus grupos, etc!  
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06/07/16 20:32:40: P7 - SA:  

06/07/16 20:32:53: P1 - AL:  

06/07/16 20:33:00: Ana Paula de Carvalho: BJSSS  

06/07/16 20:33:02: P2 - HF: Ana quando estiver concluído faça uso da coluna para 

uma boa matéria a respeito. Boa noite a todos 

06/07/16 20:33:17: P9 - CM: Valeu pessoal. Valeu Ana. Achei o máximo esta 

experiência! 

06/07/16 20:33:22: P8 - LAND: Boa noite a todos. 

06/07/16 20:33:26: P8 - LAND: Valeu 

06/07/16 20:33:32: Ana Paula de Carvalho: LEGAL OBRIGADA HF! 

06/07/16 20:34:39:  Você removeu P1 - AL 

06/07/16 20:34:46:  Você removeu P10 - LD 

06/07/16 20:34:52:  Você removeu P2 - HF 

06/07/16 20:35:00:  Você removeu P3 - MA 

06/07/16 20:35:06:  Você removeu P4 - SP 

06/07/16 20:35:11:  Você removeu P5 - FM 

06/07/16 20:35:16:  Você removeu P6 - CC 

06/07/16 20:35:23:  Você removeu P7 - SA 

06/07/16 20:35:28:  Você removeu P8 - LAND 

06/07/16 20:35:33:  Você removeu P9 - CM 

06/07/16 20:35:47:  Você removeu P0 - MF 


